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CADERNO TÉCNICO – MEDALHAS E TROFÉUS PARA OS JOGOS ESTUDANTIS DE XADREZ 

INDIVIDUAL – FASE REGIONAL – NOV. 2015 

 

1- Objeto: 

Contratação de Empresa para Fornecimento e Entrega de Medalhas e Troféus para os Jogos 

Estudantis de Xadrez Individual – NOVEMBRO/2015, pelo MENOR PREÇO TOTAL, para 

atendimento desta  Diretoria.  

2-  Local de Entrega: 

ALMOXARIFADO  DRE-CS – RUA JABURUNA , 82  - JD. CRUZEIRO  - CEP 04803-040 -  

FONE: 5660-6181   A/C – MARIZA   

3- Prazo:  

O Prazo Máximo de entrega será de 07 ( SETE ) dias Corridos da retirada da nota de empenho. 

4- Descrição de Objeto:      
Conforme fotos e descrição abaixo 

Item Descrição Quantidade 

Medalhas de 
premiação 1° Lugar 

Medalhão redondo na cor dourada, medindo 
70 mm de diâmetro com 7 mm de espessura, 
frente com borda estampada em alto relevo, 
confeccionada em metal recoberta por um 
polímero especial, com acabamento metalizado 
alto vácuo com película auto adesiva medindo 
50mm de diâmetro com logo e dizeres alusivos 
ao evento fornecido pela empresa contratante 

14 

Medalhas de 
premiação do 2° Lugar 

Medalhão redondo na cor prata, medindo 70 
mm de diâmetro com 7 mm de espessura, 
frente com borda estampada em alto relevo, 
confeccionada em metal recoberta por um 
polímero especial, com acabamento metalizado 
alto vácuo com película auto adesiva medindo 
50 mm de diâmetro com logo e dizeres alusivos 
ao evento fornecido pela empresa contratante 

14 

Medalhas de 
premiação do 3°, 4°, 
5°, 6°, 7°, 8°, 9° e 10° 
Lugar. 

Medalhão redondo na cor bronzeado, medindo 
70 mm de diâmetro com 7 mm de espessura, 
frente com borda estampada em alto relevo, 
confeccionada em metal recoberta por um 
polímero especial, com acabamento metalizado 
alto vácuo com película auto adesiva medindo 
50mm de diâmetro com logo e dizeres alusivos 
ao evento fornecido pela empresa contratante 

112 

Medalhas de 
participação. 

Medalhas especiais redondas com 50mm 
diâmetro com 5mm de espessura 
confeccionada em metal recoberta por um 
polímero especial, tendo a frente logo e dizeres 
alusivos ao evento, fita cetim vermelha 1,5cm x 
80cm. 

1100 
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Troféus para 
premiação de escola 
do 1°, 2°, 3°, 4° e 5° 
lugar. 

Troféus c/base vermelha maciça poliestireno 
sextavada med. 6x8,5cm c/componente 
dourado formato de gaiola liso c/ kraquelado em 
dois lances com ramagem abs com disco de 
metal 50mm diâmetro estampado em alto relevo 
tabuleiro xadrez acabamento dourado 1º ao 5º 
lugar. 40cm altura, com dizeres alusivos ao 
evento como segue: 
Jogos Escolares de Xadrez Individual – 2015 

1°, 2°, 3°, 4° e 5° lugar DRE/CS 

5 

Troféus para 
premiação de aluno, 
campeão de cada 
categoria. 

Troféus c/base vermelha maciça poliestireno 
sextavada med. 6x8,5cm c/componente 
dourado formato de gaiola liso e kraquelado 
com um lance com ramagem abs disco de metal 
50mm estampado em alto relevo tabuleiro de 
xadrez, altura 25cm, com dizeres alusivos ao 
evento como segue: 
 

Jogos Estudantis de      Xadrez Individual 
DRE / CS Campeão 2015 

14 

                                                                                                                                                                                  

 
 

     
       

      5 –  Observações e Obrigações da Contratada: 

Responsabilizar-se única e exclusivamente, pelo pagamento de todos os encargos e demais 

despesas decorrentes da execução do objeto da presente contratação, tais como impostos, taxas, 

contribuições fiscais, previdenciárias, trabalhistas, de FGTS; enfim, por todas as obrigações e 

responsabilidades, por mais especiais que sejam e mesmo que não expressas na presente contratação. 
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  A “Contratada” é obrigada a conduzir todos os trabalhos inerentes à prestação dos serviços, 

objeto do Contrato, de acordo com as normas técnicas da ABNT, em estreita observância às legislações 

Federal, Estadual e Municipal, bem como, a quaisquer ordens ou determinações do Poder Público, 

procurando – dentro do possível conduzir os serviços de modo a formar perante o público, uma boa 

imagem da  “ Contratante” e da própria “ Contratada”. 

       


