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DESCRIÇÃO DOS TROFEUS E MEDALHAS – LICITAÇÃO Nº 016/2015 

CAMPEONATO REGIONAL INTERFIRMAS DE FUTSAL SÉRGIO PRATES MACHADO 

 

Item 01 - Troféus 1º lugar Tam. 80 cm; 

Descrição: Troféu 80 cm com base de MDF irregular, sobreposto uma peça quadrada 

com espaço para classificação, com mais uma sobreposição de um círculo onde sustenta uma 

chapa de MDF com recorte irregular, esta chapa sustenta um outro círculo de MDF aonde é 

colocado uma bola de ABS metalizada, na parte da frente da chapa de MDF uma peça para 

identificação do evento. (Semelhante ao modelo da Figura – 20). 

 

Item 02 - Troféus 2º lugar Tam. 70 cm; 

Descrição: Troféu 70 cm com base de MDF irregular, sobreposto uma peça quadrada 

com espaço para classificação, com mais uma sobreposição de um círculo onde sustenta uma 

chapa de MDF com recorte irregular, esta chapa sustenta um outro círculo de MDF aonde é 

colocado uma bola de ABS metalizada, na parte da frente da chapa de MDF uma peça para 

identificação do evento. (Semelhante ao modelo da Figura – 20). 

 

Item 03 - Troféus 3º lugar Tam.60 cm 

Descrição: Troféu 60 cm com base de MDF irregular, sobreposto uma peça quadrada 

com espaço para classificação, com mais uma sobreposição de um círculo onde sustenta uma 

chapa de MDF com recorte irregular, esta chapa sustenta um outro círculo de MDF aonde é 

colocado uma bola de ABS metalizada, na parte da frente da chapa de MDF uma peça para 

identificação do evento. (Semelhante ao modelo da Figura – 20). 

 

Item 04 - Troféu 1º lugar Tam.50 cm 

Descrição: Troféu 50 cm com base de MDF irregular, sobreposto uma peça quadrada 

com espaço para classificação, com mais uma sobreposição de um círculo onde sustenta uma 

chapa de MDF com recorte irregular, esta chapa sustenta um outro círculo de MDF aonde é 

colocado uma bola de ABS metalizada, na parte da frente da chapa de MDF uma peça para 

identificação do evento. (Semelhante ao modelo da Figura – 20). 

 

Item 05 - Troféu 2º lugar Tam.50 cm 

Descrição: Troféu 50 cm com base de MDF irregular, sobreposto uma peça quadrada 

com espaço para classificação, com mais uma sobreposição de um círculo onde sustenta uma 

chapa de MDF com recorte irregular, esta chapa sustenta um outro círculo de MDF aonde é 

colocado uma bola de ABS metalizada, na parte da frente da chapa de MDF uma peça para 

identificação do evento. (Semelhante ao modelo da Figura – 20). 
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Item 06 - Troféu 3º lugar Tam.50 cm 

Descrição: Troféu 50 cm com base de MDF irregular, sobreposto uma peça quadrada 

com espaço para classificação, com mais uma sobreposição de um círculo onde sustenta uma 

chapa de MDF com recorte irregular, esta chapa sustenta um outro círculo de MDF aonde é 

colocado uma bola de ABS metalizada, na parte da frente da chapa de MDF uma peça para 

identificação do evento. (Semelhante ao modelo da Figura – 20). 

 

Item 07 - Troféus Goleador de Metal Recorte a Lazer 

Descrição: Troféu Artilheiro 20cm. Características: Composição mista, madeira 

MDF e peça de metal fundido. Base composta de 02 chapas de MDF retangulares sobrepostas 

uma a outra. Corpo do troféu, confeccionado em metal fundido Zamac, retratando um atleta 

em movimento com  bola, na extremidade inferior da peça espaço circular para fixação de 

adesivo vinil com os dados do evento, logomarcas e outras informações. A peça poderá ser 

banhada com pintura semelhante a Ouro, Prata e Bronze. (Semelhante modelo da Figura – 1)  

 

Item 08 - Troféu Goleadora de Metal Recorte a Lazer 

Descrição: Troféu Artilheiro 20CM. Características: Composição mista, madeira 

MDF e peça de metal fundido. Base composta de 02 chapas de MDF retangulares sobrepostas 

uma a outra. Corpo do troféu, confeccionado em metal fundido Zamac, retratando um atleta  

em movimento com  bola, na extremidade inferior da peça espaço circular para fixação de 

adesivo vinil com os dados do evento, logomarcas e outras informações. A peça poderá ser 

banhada com pintura semelhante a Ouro, Prata e Bronze. (Semelhante modelo da Figura – 2) 

 

Item 09 - Troféus Goleiro de Metal Recorte a Lazer 

Descrição: Troféu Goleiro 20CM. Características: Composição mista, madeira MDF 

e peça de metal fundido. Base composta de 02 chapas de MDF retangulares sobrepostas uma 

a outra. Corpo do troféu, confeccionado em metal fundido Zamac, retratando um atleta 

goleiro em movimento de segurar a bola, na extremidade inferior da peça espaço circular para 

fixação de adesivo vinil com os dados do evento, logomarcas e outras informações. A peça 

poderá ser banhada com pintura semelhante a Ouro, Prata e Bronze. (Semelhante ao modelo 

da Figura – 3)  

 

Item 10 - Troféu Goleira de Metal Recorte a Lazer 

Descrição: Troféu Goleiro 20CM. Características: Composição mista, madeira MDF 

e peça de metal fundido. Base composta de 02 chapas de MDF retangulares sobrepostas uma 

a outra. Corpo do troféu, confeccionado em metal fundido Zamac, retratando um atleta 

goleiro em movimento de segurar a bola, na extremidade inferior da peça espaço circular para 

fixação de adesivo vinil com os dados do evento, logomarcas e outras informações. A peça 

poderá ser banhada com pintura semelhante a Ouro, Prata e Bronze. (Semelhante ao modelo 

da Figura – 4)  

 



 
Estado do Rio Grande do Sul 

Município de Palmeira das Missões 
Comissão Permanente de Licitações 

  3 
 

Item 11 - Medalhas 1º lugar  

Medalha fundida de 65mm de diâmetro com dois recortes nas laterais, ao centro um 

espaço para personalização com diâmetro de 45mm, na parte superior com letras em alto 

relevo escrito: HONRA AO MÉRITO. (Semelhante ao modelo da Figura – 5) 

 

Item 12 - Medalhas 2º lugar 

Medalha fundida de 65mm de diâmetro com dois recortes nas laterais, ao centro um 

espaço para personalização com diâmetro de 45mm, na parte superior com letras em alto 

relevo escrito: HONRA AO MÉRITO. (Semelhante ao modelo da Figura – 5) 

 

Item 13 - Medalhas 3º lugar 

Medalha fundida de 65mm de diâmetro com dois recortes nas laterais, ao centro um 

espaço para personalização com diâmetro de 45mm, na parte superior com letras em alto 

relevo escrito: HONRA AO MÉRITO. (Semelhante ao modelo da Figura – 5) 

 

Campeonato do Funcionário Público Municipal de Futsal 

 

Item 14 - Troféu 1º lugar Tam.80 cm 

Descrição: Troféu 56 cm com base de MDF no formato redondo, na parte superior 

uma peça de resina ao meio dela uma peça de MDF para colocação do nome do evento, esta 

peça de resina sustenta uma bola de ABS metalizada. (Semelhante ao modelo da Figura – 10). 

 

Item 15 - Troféu 2º lugar Tam.70 cm 

Descrição: Troféu 45 cm com base de MDF no formato redondo, na parte superior 

uma peça de resina ao meio dela uma peça de MDF para colocação do nome do evento, esta 

peça de resina sustenta uma bola de ABS metalizada. (Semelhante ao modelo da Figura – 10). 

 

Item 16 - Troféu 3º lugar Tam. 56 cm 

Descrição: Troféu 35 cm com base de MDF no formato redondo, na parte superior 

uma peça de resina ao meio dela uma peça de MDF para colocação do nome do evento, esta 

peça de resina sustenta uma bola de ABS metalizada. (Semelhante ao modelo da Figura – 10). 

 

Item 17 - Troféu Goleador de Metal Recorte a Lazer 

Descrição: Troféu Artilheiro 20CM. Características: Composição mista, madeira 

MDF e peça de metal fundido. Base composta de 02 chapas de MDF retangulares sobrepostas 

uma a outra. Corpo do troféu, confeccionado em metal fundido Zamac, retratando um atleta  

em movimento com  bola, na extremidade inferior da peça espaço circular para fixação de 

adesivo vinil com os dados do evento, logomarcas e outras informações. A peça poderá ser 
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banhada com pintura semelhante a Ouro, Prata e Bronze. (Semelhante ao modelo da Figura – 

1)  

  

Item 18 - Troféu Goleiro de Metal Recorte a Lazer 

Descrição: Troféu Goleiro 20CM. Características: Composição mista, madeira MDF 

e peça de metal fundido. Base composta de 02 chapas de MDF retangulares sobrepostas uma 

a outra. Corpo do troféu, confeccionado em metal fundido Zamac, retratando um atleta 

goleiro em movimento de segurar a bola, na extremidade inferior da peça espaço circular para 

fixação de adesivo vinil com os dados do evento, logomarcas e outras informações. A peça 

poderá ser banhada com pintura semelhante a Ouro, Prata e Bronze. (Semelhante ao modelo 

da Figura – 3)  

 

Item 19 - Medalhas 1º lugar  

Medalha fundida de 65mm de diâmetro com dois recortes nas laterais, ao centro um 

espaço para personalização com diâmetro de 45mm, na parte superior com letras em alto 

relevo escrito: HONRA AO MÉRITO. (Semelhante ao modelo da Figura – 5) 

 

Item 20 - Medalhas 2º lugar 

Medalha fundida de 65mm de diâmetro com dois recortes nas laterais, ao centro um 

espaço para personalização com diâmetro de 45mm, na parte superior com letras em alto 

relevo escrito: HONRA AO MÉRITO. (Semelhante ao modelo da Figura – 5) 

 

Item 21 - Medalhas 3º lugar 

Medalha fundida de 65mm de diâmetro com dois recortes nas laterais, ao centro um 

espaço para personalização com diâmetro de 45mm, na parte superior com letras em alto 

relevo escrito: HONRA AO MÉRITO. (Semelhante ao modelo da Figura – 5) 

 

  Campeonato InterBairros e Distritos de Futsal 

 

Item 22 - Troféus 1º lugar Tam. 80 cm 

Descrição: Troféu 80 cm com base de MDF irregular, com uma sobreposição 

também irregular, onde sustenta uma chapa com recorte irregular, esta chapa sustenta outra 

base de MDF aonde é colocada uma bola de ABS metalizada, na parte da frente sobre a 

segunda base de MDF uma peça para identificação do evento. (Semelhante ao modelo da 

Figura – 21). 
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Item 23 - Troféu 2º lugar Tam.70 cm 

Descrição: Troféu 70 cm com base de MDF irregular, com uma sobreposição também 

irregular, onde sustenta uma chapa com recorte irregular, esta chapa sustenta outra base de MDF 

aonde é colocada uma bola de ABS metalizada, na parte da frente sobre a segunda base de MDF uma 

peça para identificação do evento. (Semelhante ao modelo da Figura – 21). 

 

Item 24 - Troféu 3º lugar Tam.60 cm 

Descrição: Troféu 60 cm com base de MDF irregular, com uma sobreposição 

também irregular, onde sustenta uma chapa com recorte irregular, esta chapa sustenta outra 

base de MDF aonde é colocada uma bola de ABS metalizada, na parte da frente sobre a 

segunda base de MDF uma peça para identificação do evento. (Semelhante ao modelo da 

Figura – 21). 

 

Item 25 - Troféu 1º lugar Tam.40 cm 

Descrição: Troféu 40 cm com base de MDF irregular, com uma sobreposição 

também irregular, onde sustenta uma chapa com recorte irregular, esta chapa sustenta outra 

base de MDF aonde é colocada uma bola de ABS metalizada, na parte da frente sobre a 

segunda base de MDF uma peça para identificação do evento. (Semelhante ao modelo da 

Figura – 21). 

 

Item 26 - Troféu 2º lugar Tam.40 cm 

Descrição: Troféu 40 cm com base de MDF irregular, com uma sobreposição 

também irregular, onde sustenta uma chapa com recorte irregular, esta chapa sustenta outra 

base de MDF aonde é colocada uma bola de ABS metalizada, na parte da frente sobre a 

segunda base de MDF uma peça para identificação do evento. (Semelhante ao modelo da 

Figura – 21). 

 

             Item 27 - Troféu 3º lugar Tam.40 cm 

Descrição: Troféu 40 cm com base de MDF irregular, com uma sobreposição 

também irregular, onde sustenta uma chapa com recorte irregular, esta chapa sustenta outra 

base de MDF aonde é colocada uma bola de ABS metalizada, na parte da frente sobre a 

segunda base de MDF uma peça para identificação do evento. (Semelhante ao modelo da 

Figura – 21). 

 

Item 28 - Troféu Goleador de Metal Recorte a Lazer 

Descrição: Troféu Artilheiro 20CM. Características: Composição mista, madeira 

MDF e peça de metal fundido. Base composta de 02 chapas de MDF retangulares sobrepostas 

uma a outra. Corpo do troféu, confeccionado em metal fundido Zamac, retratando um atleta  

em movimento com  bola, na extremidade inferior da peça espaço circular para fixação de 

adesivo vinil com os dados do evento, logomarcas e outras informações. A peça poderá ser 
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banhada com pintura semelhante a Ouro, Prata e Bronze. (Semelhante ao modelo da Figura – 

1) 

 

Item 29 - Troféu Goleadora de Metal Recorte a Lazer  

Descrição: Troféu Artilheiro 20CM. Características: Composição mista, madeira 

MDF e peça de metal fundido. Base composta de 02 chapas de MDF retangulares sobrepostas 

uma a outra. Corpo do troféu, confeccionado em metal fundido Zamac, retratando um atleta  

em movimento com  bola, na extremidade inferior da peça espaço circular para fixação de 

adesivo vinil com os dados do evento, logomarcas e outras informações. A peça poderá ser 

banhada com pintura semelhante a Ouro, Prata e Bronze. (Semelhante ao modelo da Figura – 

2)  

 

Item 30 - Troféu Goleiro de Metal Recorte a Lazer 

Descrição: Troféu Goleiro 20CM. Características: Composição mista, madeira MDF 

e peça de metal fundido. Base composta de 02 chapas de MDF retangulares sobrepostas uma 

a outra. Corpo do troféu, confeccionado em metal fundido Zamac, retratando um atleta 

goleiro em movimento de segurar a bola, na extremidade inferior da peça espaço circular para 

fixação de adesivo vinil com os dados do evento, logomarcas e outras informações. A peça 

poderá ser banhada com pintura semelhante a Ouro, Prata e Bronze. (Semelhante ao modelo 

da Figura – 3)  

 

Item 31 - Troféu Goleira de Metal Recorte a Lazer 

Descrição: Troféu Goleiro 20CM. Características: Composição mista, madeira MDF 

e peça de metal fundido. Base composta de 02 chapas de MDF retangulares sobrepostas uma 

a outra. Corpo do troféu, confeccionado em metal fundido Zamac, retratando um atleta 

goleiro em movimento de segurar a bola, na extremidade inferior da peça espaço circular para 

fixação de adesivo vinil com os dados do evento, logomarcas e outras informações. A peça 

poderá ser banhada com pintura semelhante a Ouro, Prata e Bronze. (Semelhante ao modelo 

da Figura – 4) 

 

Item 32 - Medalhas 1º lugar  

Medalha fundida de 65mm de diâmetro com dois recortes nas laterais, ao centro um 

espaço para personalização com diâmetro de 45mm, na parte superior com letras em alto 

relevo escrito: HONRA AO MÉRITO. (Semelhante ao modelo da Figura – 5) 

 

Item 33 - Medalhas 2º lugar 

Medalha fundida de 65mm de diâmetro com dois recortes nas laterais, ao centro um 

espaço para personalização com diâmetro de 45mm, na parte superior com letras em alto 

relevo escrito: HONRA AO MÉRITO. (Semelhante ao modelo da Figura – 5) 
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Item 34 - Medalhas 3º lugar 

Medalha fundida de 65mm de diâmetro com dois recortes nas laterais, ao centro um 

espaço para personalização com diâmetro de 45mm, na parte superior com letras em alto 

relevo escrito: HONRA AO MÉRITO. (Semelhante ao modelo da Figura – 5) 

 

                             Olimpíadas Escolares 

 

Item 35 - Troféu 1º lugar Tam. 60 cm 

Descrição: Troféu com base redonda em MDF, superior a ela 3 bases em MDF de 

tamanhos diferentes que sustentam uma placa redonda também em MDF. (Semelhante ao 

modelo da Figura – 7). 

 

Item 36 – Troféu 2º lugar Tam. 60 cm 

Descrição: Troféu com base redonda em MDF, superior a ela 3 bases em MDF de 

tamanhos diferentes que sustentam uma placa redonda também em MDF. (Semelhante ao 

modelo da figura – 7). 

 

Item 37 – Troféu 3º lugar Tam. 60 cm 

Descrição: Troféu com base redonda em MDF, superior a ela 3 bases em MDF de 

tamanhos diferentes que sustentam uma placa redonda também em MDF. (Semelhante ao 

modelo da figura – 7). 

  

Item 38 - Troféu Voleibol 1º lugar Tam. 38 cm 

Descrição: Troféu com base retangular, sobreposta a ela uma peça de MDF com 

recorte irregular, com recorte de duas peças em madeira 3mm, atrás da peça fundida uma 

haste de inox que sustenta uma bola de vôlei.  (Semelhante ao modelo da Figura – 8). 

 

Item 39 - Troféu Futsal 1º lugar Tam. 50 cm 

Descrição: Troféu 50 cm com base de MDF redonda, sobreposto uma peça quadrada 

com espaço para classificação, com mais uma sobreposição de um círculo onde sustenta duas 

chapas de MDF com recorte irregular, estas duas chapas sustentam um outro círculo de MDF 

aonde é colocado uma bola de ABS metalizada, na parte da frente das duas chapas de MDF 

uma peça de inox para identificação do evento. (Semelhante ao modelo da Figura – 6). 

 

Item 40 - Troféu Handebol 1º lugar Tam. 56 cm 

Descrição: Troféu com base de MDF no formato redondo, na parte superior uma 

peça de resina ao meio dela uma peça de MDF para colocação do nome do evento, esta peça 

de resina sustenta uma bola de ABS metalizada. (Semelhante ao modelo da Figura – 10) 
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Item 41 - Troféu Atletismo Tam. 45 cm 

Descrição: Troféu com base retangular em MDF, peça superior em metal recortado, 

fixada a frente uma peça em madeira 3mm identificando o evento. (Semelhante ao modelo da 

Figura – 11). 

 

Item 42 – Troféu Tênis de Mesa Tam. 45 cm 

Descrição: Troféu com base retangular em MDF, peça superior em metal recortado, 

fixada a frente uma peça em madeira 3 mm identificando o evento. (Semelhante ao modelo da 

figura – 16). 

   

          Campeonato de Xadrez 

 

Item 43 - Troféu 1º lugar de Metal e Recorte a Lazer Tam. 30 cm 

Descrição: Troféu com base de MDF, parte superior em fundição toda vazada, ao 

centro um espaço para aplicação de um círculo de MDF para a colocação de adesivos. 

(Semelhante ao modelo da Figura – 16) 

 

Item 44 - Troféu 2º lugar de Metal e Recorte a Lazer Tam. 30 cm 

Descrição: Troféu com base de MDF, parte superior em fundição toda vazada, ao 

centro um espaço para aplicação de um círculo de MDF para a colocação de adesivos. 

(Semelhante ao modelo da Figura – 16) 

 

Item 45 - Troféu 3º lugar de Metal e Recorte a Lazer Tam. 30 cm 

Descrição: Troféu com base de MDF, parte superior em fundição toda vazada, ao 

centro um espaço para aplicação de um círculo de MDF para a colocação de adesivos. 

(Semelhante ao modelo da Figura – 16) 

 

                Corridas de Rua e Mountain Bike Palmeira 

 

Item 46 - Troféu em MDF Tam. 25 cm 

Descrição: Troféu todo em MDF, base retangular, sobre a base uma peça com 

formato irregular com sobreposição de mais três peças. (Semelhante ao modelo da Figura – 

13) 
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  Campeonato Regional de Escolinhas  

 

Item 47 - Troféu Goleador de Metal Recorte a Lazer 

Descrição: Troféu Artilheiro 20CM. Características: Composição mista, madeira 

MDF e peça de metal fundido. Base composta de 02 chapas de MDF retangulares sobrepostas 

uma a outra. Corpo do troféu, confeccionado em metal fundido Zamac, retratando um atleta 

em movimento com bola, na extremidade inferior da peça espaço circular para fixação de 

adesivo vinil com os dados do evento, logomarcas e outras informações. A peça poderá ser 

banhada com pintura semelhante a Ouro, Prata e Bronze. (Semelhante ao modelo da Figura – 

1)  

  

Item 48 - Troféu Goleiro de Metal Recorte a Lazer 

Descrição: Troféu Goleiro 20CM. Características: Composição mista, madeira MDF 

e peça de metal fundido. Base composta de 02 chapas de MDF retangulares sobrepostas uma 

a outra. Corpo do troféu, confeccionado em metal fundido Zamac, retratando um atleta 

goleiro em movimento de segurar a bola, na extremidade inferior da peça espaço circular para 

fixação de adesivo vinil com os dados do evento, logomarcas e outras informações. A peça 

poderá ser banhada com pintura semelhante a Ouro, Prata e Bronze. (Semelhante ao modelo 

da Figura – 3)  

 

Item 49 - Troféu de Metal Recorte a Lazer 

Descrição: Troféu com base de MDF retangular, parte superior em metal recortado 

com espaço circular para adesivação.  (Semelhante ao modelo da Figura – 19) 

 

Item 50 - Troféu 1º lugar em MDF Tam. 35 cm 

Descrição: Troféu em MDF com base retangular, sobrepostas duas peças em MDF 

com formatos irregulares. (Semelhante ao modelo da Figura – 18). 

 

Item 51 - Troféu 2º lugar em MDF Tam. 35 cm 

Descrição: Troféu em MDF com base retangular, sobrepostas duas peças em MDF 

com formatos irregulares. (Semelhante ao modelo da Figura – 18). 

 

                     Campeonato de Futebol de Campo 

 

Item 52 - Troféu Goleador de Metal Recorte a Lazer 

Descrição: Troféu Artilheiro 20CM. Características: Composição mista, madeira 

MDF e peça de metal fundido. Base composta de 02 chapas de MDF retangulares sobrepostas 

uma a outra. Corpo do troféu, confeccionado em metal fundido Zamac, retratando um atleta 
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em movimento com bola, na extremidade inferior da peça espaço circular para fixação de 

adesivo vinil com os dados do evento, logomarcas e outras informações. A peça poderá ser 

banhada com pintura semelhante a Ouro, Prata e Bronze. (Semelhante ao modelo da Figura – 

1)  

  

Item 53 - Troféu Goleiro de Metal Recorte a Lazer 

Descrição: Troféu Goleiro 20CM. Características: Composição mista, madeira MDF 

e peça de metal fundido. Base composta de 02 chapas de MDF retangulares sobrepostas uma 

a outra. Corpo do troféu, confeccionado em metal fundido Zamac, retratando um atleta 

goleiro em movimento de segurar a bola, na extremidade inferior da peça espaço circular para 

fixação de adesivo vinil com os dados do evento, logomarcas e outras informações. A peça 

poderá ser banhada com pintura semelhante a Ouro, Prata e Bronze. (Semelhante ao modelo 

da Figura – 3) 

 

Item 54 - Troféu 1º lugar em MDF Tam. 60 cm 

Descrição: Troféu com base octogonal, parte superior quatro canos de inox onde na 

sua extremidade superior são curvados para fora, ao centro deles um cano de inox que 

sustenta uma peça de MDF e sobre ela uma bola de ABS metalizada, uma chapa de inox 

envolve os quatro canos de inox que são fixados na base. (Semelhante ao modelo do Anexo – 

12) 

 

Item 55 - Troféu 2º lugar em MDF Tam. 50 cm 

Descrição: Troféu com base octogonal, parte superior quatro canos de inox onde na 

sua extremidade superior são curvados para fora, ao centro deles um cano de inox que 

sustenta uma peça de MDF e sobre ela uma bola de ABS metalizada, uma chapa de inox 

envolve os quatro canos de inox que são fixados na base. (Semelhante ao modelo do Anexo – 

12) 

 

Item 56 - Troféu 3º lugar em MDF Tam. 40 cm 

Descrição: Troféu com base octogonal, parte superior quatro canos de inox onde na 

sua extremidade superior são curvados para fora, ao centro deles um cano de inox que 

sustenta uma peça de MDF e sobre ela uma bola de ABS metalizada, uma chapa de inox 

envolve os quatro canos de inox que são fixados na base. (Semelhante ao modelo do Anexo – 

12) 
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Descrição: Troféu com base retangular, sobreposta a ela uma peça de MDF com 

recorte irregular, com recorte de duas peças em madeira 3 mm, atrás da peça fundida uma 

haste de inox que sustenta uma bola de vôlei. (Semelhante ao modelo da Figura – 8). 

 

Item 58 – Troféu Voleibol 2º lugar Tam. 33 cm 

Descrição: Troféu com base retangular, sobreposta a ela uma peça de MDF com 

recorte irregular, com recorte de duas peças em madeira 3 mm, atrás da peça fundida uma 

haste de inox que sustenta uma bola de vôlei. (Semelhante ao modelo da Figura – 8). 

 

Item 59 – Troféu Voleibol 3º lugar Tam. 30 cm 

Descrição: Troféu com base retangular, sobreposta a ela uma peça de MDF com 

recorte irregular, com recorte de duas peças em madeira 3 mm, atrás da peça fundida uma 

haste de inox que sustenta uma bola de vôlei. (Semelhante ao modelo da Figura – 8). 

 

Item 60 – Medalhas 1º lugar 

Descrição: Medalha fundida de 65 mm de diâmetro com dois recortes nas laterais, ao 

centro um espaço para personalização com diâmetro de 45 mm, na parte superior com letras 

em alto relevo escrito: HONRA AO MÉRITO. (Semelhante ao modelo da Figura – 5).  

 

Item 61 – Medalhas 2º lugar 

Descrição: Medalha fundida de 65 mm de diâmetro com dois recortes nas laterais, ao 

centro um espaço para personalização com diâmetro de 45 mm, na parte superior com letras 

em alto relevo escrito: HONRA AO MÉRITO. (Semelhante ao modelo da Figura – 5).  

 

Item 62 – Medalhas 3º lugar  

Descrição: Medalha fundida de 65 mm de diâmetro com dois recortes nas laterais, ao 

centro um espaço para personalização com diâmetro de 45 mm, na parte superior com letras 

em alto relevo escrito: HONRA AO MÉRITO. (Semelhante ao modelo da Figura – 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


