PROCESSO: 01/2018

METAS 03, 04 E 05 – Material de
Fisioterapia, Material de Treino Técnico e
Material de Treino Físico

EDITAL
COTAÇÃO PREVIA DE PREÇO No 001/2018
TIPO MENOR PREÇO
A Associação Cultural e Esportiva Força Atlética, entidade sem fins lucrativos,
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídca do Ministério da Fazenda sob o
número 07.284.298/0001-58, por intermédio da sua diretoria, torna público para
conhecimento dos interessados que, na data e horário previstos, na sede da
associação fará realizar a cotação prévia de preço nº 001/2018, no âmbito do
Convênio nº 877511/2018 (Proposta Siconv nº 099451/2017), celebrado com o
Ministério do Esporte, para execução do objeto descrito no item 1.
A presente cotação Prévia de Preço é regida pelo decreto nº 6.170, de 25 de julho
de 2007 e pela portaria Interministerial nº 507, de 24 de novembro de 2011.
As propostas deverão ser entregues até às 18:00 horas do dia 24/12/2018 na Av.
E Qd. B29, Edifício JK New Concept, Sala 908 - Jardim Goiás ou eletronicamente
pelo e-mail: forcaatletica.licitacao@gmail.com até dia 25/12/2018.
1 – DO OBJETO
A presente cotação prévia de preços tem por objetivo a seleção de proposta, visando
à aquisição de material de Fisioterapia, material de Treino Técnico e material de
Treino Físico, necessários a execução do referido convênio.
2 – JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
A presente contratação visa cumprir a meta 3, meta 4 e meta 5 do Convênio nº
877511/2018 celebrado entre o Ministério do Esporte e a Associação Cultural e
Esportiva Força Atlética.

3 – ESPECIFICAÇÕES

META 3 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FISIOTERAPIA
Ord.

Item

3.1 Aparelho de ultrassom
3.2 Tens

3.3 Laser

3.4 Disco propriocepção

3.5 Par de Caneleiras 1 kg

3.6 Par de Caneleiras 2 kg

3.7 Par de Caneleiras 3 kg

3.8 Par de Caneleiras 4 kg

3.9 Escada de velocidade

Descrição
Ultrassom com sistema de operação: 1Mhz, modos
contínuos e pulsados, bivolt
Tens com central de controle com microprocessador,
corrente bipolar com compensação simétrica, mais
de 40 programas.
Aplicador de laser com grupo de diodos. Terapia laser
de baixa intensidade, operação continua e pulsada.
Grupo de 19 diodos.
Disco propriocepção, equipamento fisioterápico,
confeccionado em PVC emborrachado, com as
seguintes dimensões 80cm de altura x 39 cm de
largura x 39 cm de comprimento.
Par de tornozeleiras de 1kg, com revestimento em
nylon, enchimento interno de esferas de ferro e
fechamento com velcro.
Par de tornozeleiras de 2kg, com revestimento em
nylon, enchimento interno de esferas de ferro e
fechamento com velcro.
Par de tornozeleiras de 3kg, com revestimento em
nylon, enchimento interno de esferas de ferro e
fechamento com velcro
Par de tornozeleiras de 4kg, com revestimento em
nylon, enchimento interno de esferas de ferro e
fechamento com velcro.
Escada de velocidade de poliuretano. Dimensões de
4m x 40cm, com nove hastes com 35 cm de
espaçamento.

Qtd.
1
2

1

8

10

8

8

8

3

3.10 Mini Cama Elástica
3.11 Medicine Ball 4 kg
3.12 Medicine Ball 5 kg
3.13 Bola Pilates

Mini
cama
elástica,
com
diâmetro
de
aproximadamente de 95 cm, capacidade máxima
100kg.
Bola Medicinal, fabricada em couro sintético, com
peso de 4kg para fisioterapia e tonificação muscular.
Bola Medicinal, fabricada em couro sintético, com
peso de 5kg para fisioterapia e tonificação muscular.
Bola de pilates, de diâmetro de 45cm, segura e
resistente, suporta até 300kg. Composta por
policloreto de vinila.
Faixa Elástica Thera Band Carci 1,50M Fraco.

3.14 Faixa elástica resistência
Suave
3.15 Faixa elástica resistência Faixa Elástica Thera Band Carci 1,50M Médio.
Média
3.16 Faixa elástica de resistência Faixa Elástica Thera Band Carci 1,50M Forte.
Forte
3.17 Faixa elástica de resistência Faixa Elástica Thera Band Carci 1,50M Super Forte.
Super Forte
Faixa elástica de resistência Faixa Elástica Thera Band Carci 1,50M Extra Forte.
3.18 Forte Especial
Máquina de Gelo. Gabinete em Aço inox com
depósito incorporado de no mínimo 7Kg. Produção de
3.19 Máquina de Gelo
50Kg/dia. Tensão : 220V.

8
6
6
6
3
3
3
3
3

1

META 4 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL TREINO TÉCNICO
Ord.

Item

4.1 Colchonete
4.2 Corda Elástica
4.3 Cones pequenos

Descrição
Colchonete De Academia Em EVA 10mm Tapete
Ginástica.
Corda elástica, 2 cordas. Elástico extensor com
manoplas. Elasticidade de 170%.
Conjunto de 6 cones com base quadrada de 23 cm,
confeccionados em PVC.

Qtd.
30
2
10

4.4 Cones grandes

4.5 Bolas H2L

4.6 Colchão para quedas

Cones flexíveis de 75 cm.
Bola H2L com costura. Material: PU de qualidade
superior. Acabamento: costurado a Mão, com peso e
tamanha oficial, homologada pela CBHb e IHF, de
uso profissional e de uso permitido em campeonatos
oficiais pela Confederação Brasileira de Handebol.
Colchão de espuma, com dimensões 2m de
comprimento x 1m ou 1,20 de largura x 0,70 m
ou mais de espessura.

60

50

6

META 5 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TREINO FÍSICO
Ord.

Item

5.1 Cinto de tração duplo
5.2 Barreiras para treino
5.3 Step

5.4 Banco sueco

5.5 Bosu

Descrição
Cinto de tração duplo revestido em nylon e tecido
aerado, ajustado por velcro, composto por elásticos
de intensidade média. 3 elásticos de 2 cintos.
Barreira em PVC ajustável, 31x34x48 cm.
Básica utilizada para prática do step, 95x40x14 cm
EVA de alta resistência sólido.
Banco sueco de madeira, 3m de comprimento e 20
cm de largura com encaixe. com altura aproximada
de
40cm
e
largura
de
30cm.
Produzido
totalmente
em
madeira
de
reflorestamento com tratamento anti fungo, lixado,
emparelhado e envernizado, deixando a superfície
lisa e sem risco de soltura de felpas.
Parte inferior com trave de equilíbrio no padrão de
10cm de largura em toda a extensão do banco.
Bosu, confeccionado em PVC, com sistema
antiderrapante, duas alças de metal para fixação dos
elásticos, e 3 alças para transporte.

Qtd.
30
20
10

2

6

Kits de Kettlebell 4 Kg em Ferro fundido, cor preta,
altura max 23cm, largura 13cm, altura da alça 8cm,
alça diametro 3cm.
Kits de Kettlebell 10 Kg, em Ferro fundido, cor preta,
Kettebel 10kg
altura max 23cm, largura 13cm, altura da alça 8cm,
alça diametro 3cm.
Kits de Kettlebell 12 Kg, em Ferro fundido, cor preta,
Kettlebell 12Kg
altura max 23cm, largura 13cm, altura da alça 8cm,
alça diametro 3cm.
Kits de Kettlebell 14 Kg em Ferro fundido, cor preta,
Kettlebell 14Kg
altura max 23cm, largura 13cm, altura da alça 8cm,
alça diametro 3cm.
Kits de Kettlebell 16 Kg, em Ferro fundido, cor preta,
Kettlebell 16Kg
altura max 23cm, largura 13cm, altura da alça 8cm,
alça diametro 3cm.
Barra Olímpica feminina de 15Kg com as ponteiras
em HARD Chrome, feita em aço altamente resistente
com tratamento térmico especial para suportar
elevadas
cargas
com
maior
segurança.
Espaçamento central entre batentes 117cm e
Barras Olímpicas
mangas para colocar anilhas com 39cm; Comprimento: 201cm;
- Peso: 15kg (33Lbs);
- Capacidade: 400 Kg (880Lbs);
- Diâmetro do grip: 25mm;
Anilha de ferro emborrachada 2 Kg. Anilha com
Furação OLÍMPICA de Ferro Emborrachada, em
Anilha emborrachada 2 Kg borracha virgem com anel interno em inox com 51mm
para serem utilizadas em barras olímpicas.
Anilha olímpica, CROSSFIT 5 Kg, emborrachada.
Diametro 44.5cm, furação olímpica 50mm, Centro de
Anilha emborrachada 5 Kg aço de 10mm por lateral, espessura max. 25mm,
Borracha virgem, marcaçao do peso na cor branca.

5.6 Kettebel 4kg

4

5.7

4

5.8

5.9

5.10

5.11

5.12

5.13

4

4

4

6

12

24

5.14

5.15

5.16

5.17
5.18

5.19
5.20
5.21

5.22

5.23

5.24

5.25

Anilha olímpica , CROSSFIT 10 Kg, Diametro
44.5cm, Furação olímpica 50mm, Centro de aço de
Anilha emborrachada 10 Kg 11mm por lateral, espessura max. 47mm, Borracha
virgem,marcação do peso na cor verde
Anilha emborrachada CROSSFIT 15 Kg. Diametro
44.5cm, Furação olímpica 50mm, Centro de aço de
Anilha emborrachada 15 Kg 11mm por lateral, espessura max. 71mm, Borracha
virgem, marcação do peso na cor amarelo.
Estação de agachamento fabricado em aço carbono,
Estação de agachamento com estrutura de tubos de 80x80mm, tubos de
parede de 3mm de espessura, com suporte para
barra olímpica.
Banco para supino reto
Banco para suíno reto Banco altura 43cm,
comprimento 1m, base 36cm, estofado em courino.
Suporte barra pull up Suporte para pull up medindo 75cm x 110xm, com
estrutura 50mm x 30mm e pegada pull up 3cm.
parede
Cordas de pular crossfit Cabo de Aço 3m, tamanho
regulavel, pegada em plastico 12cm x 2cm,
Corda para saltar
rolamento interno.
Corda Naval
Corda naval 40mm x 10m. Corda naval, cor preta,
comprimento 10m, espessura 40mm.
Caixa de madeira
Jump box crossfit Medidas: 50x60x75, bordas
arredondadas, compensado naval 15mm.
Dumbell injetado 10 Kg 33cm x 10cm, Redondo,
Halter 10Kg
Borracha Injetada, empunhadura injetada PU 4cm
diâmetro.
Dumbell injetado 12 Kg, 33cm x 10cm, Redondo,
Halter 12Kg
Borracha Injetada, empunhadura injetada PU 4cm
diâmetro.
Bola de medicine ball 10 Wall ball slim 10 Lbs Confeccionada em couro,
Lbs
fechamento em Nylon, sem alças/pegadas, peso
máximo 4.5kg.
Bola de medicine ball 14 Wall ball slim 14 Lbs Confeccionada em couro,
Lbs
fechamento em Nylon, sem alças/pegadas, peso
maximo 6.4kg.

12

12

6

4
3
22
3
8
8

8

6

6

Piso emborracha removível para proteção 80 m² Piso
5.26 Piso emborrachado 80m2 em borracha reciclada, 15mm² espessura, 1m x 1m, 80m²
cor preto.

4 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
4.1 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
4.1.1 – A menção do processo licitatório será regido pela lei nº 8.666/93.
4.1.2 – Poderão participar da presente Cotação Prévia, pessoa jurídica, devidamente
habilitada a fornecer o objeto dessa licitação, formalmente escolhida e convidada ou
legitimamente interessada, na forma que dispõe o parágrafo 3º do artigo 22 da lei
8666/93 ou suas alterações posteriores.
5 – DO PRAZO
A proponente vencedora deverá entregar o material (equipamentos) objetos desta
cotação prévia, 30 dias após a assinatura do contrato no endereço indicado no anexo
I e II dessa proposta.
6 – DA PROPOSTA DE PREÇOS
6.1 – Somente serão aceitas as propostas dos licitantes previamente habilitados nos
termos deste edital, conforme especificado nessa cotação prévia e seus anexos (I e
II) e que contenham prazos de entrega e de devolução caso o material entregue não
esteja de acordo com as especificações descrita no presente edital.
6.2 – A proposta deverá seguir os Anexos I e II desse Edital:
6.2.1 – Estar em papel timbrado contendo a razão social, o número do CNPJ da
empresa e endereço completo.
6.2.2 – Constar marca, preço unitário e total de cada material constante nesse edital.
O preço cotado deverá ser equivalente ao praticado no mercado na data de
apresentação da proposta.

6.2.3 – O preço deverá ser cotado em moeda nacional (Real), em algarismos por
extenso, com a inclusão de todas despesas, tais como: taxas, seguros, impostos,
transporte e quaisquer outras que forem devidas. Ocorrendo divergência entre os
valores prevalecerão os escritos por extenso.
6.2.4 – Prazo de validade de 30 dias.
6.3 – As propostas que não atenderem a todas as exigências do item 6.2 serão
desclassificadas.
6.4 – As propostas de orçamentos só poderão ser enviadas eletronicamente através
do email: forcaatletica.licitacao@gmail.com
7 – DO PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO
7.1 – Recebidas as propostas proceder-se-á a abertura das mesmas;
7.2 – Divulgado o resultado do julgamento das propostas e observância do prazo
recursal previsto no artigo 109, inciso I alínea “b”, da lei nº 8.666/93 e suas alterações
posteriores;
7.3 – Será lavrada ata de homologação e enviada a todos os participantes.
8 – CRITÉRIO DE JULGAMENTO
8.1 – A presente licitação será julgda pelo crutério do MENOR PREÇO, conforme o
artigo 45 parágrafo 1º, I da Lei 8666/93.
8.2 – Serão desclassificadas as propostas:
8.2.1 – Que não atenderem as especificações desta COTAÇÃO;
8.2.2 – Que apresentem preços irrisórios, de valor zero, ou preços excessivos,
inexequiveis, ou preços incompatíveis com a realidade mercadológica;
8.2.3 – Se a proposta de menor valor não for aceitável, ou se o fornecedor não atender
às exigências previstas neste documento, a comissão de licitação formada pela
diretoria da associação, examinará a proposta subsequente, verificando sua

compatibiildade e a regularidade do participante, na ordem de classificação e assim
sucessivamente até a apuração de uma proposta que atendas as exigências.
8.2.4 – Havendo empate entre as propostas de menor valor, será adjudicado ao autor
que tiver mais tempo de serviços prestados no ramo objeto desta concorrência.
8.2.5 – Se a proposta de menor valor estiver acima do valor aprovado no projeto para
o referido serviço ou produto, a empresa será consultada, no ato da realização do
certame a reduzir o valor de sua proposta para o valor disponibilizado pelo projeto
aprovado. Caso não aceite, a empresa será desclassificada e as demais serão
consultadas na respectiva ordem de classificação.
9 – DA DOCUMENTAÇÃO
9.1 – Somente a empresa vencedora terá de enviar os documentos abaixo no prazo
até 5(cinco) dis úteis, sob pena de ser eliminada do processo.
9.2 – CNPJ
9.3 – CONTRATO SOCIAL OU EQUIVALENTE
9.4 – FGTS
9.5 – CERTIDÕES NEGATIVAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL
9.6 – INSS
9.7 – Os documentos exigidos nesta cotação prévia deverão estar com o prazo de
validade em vigor.
10 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
10.1 – As despesas decorrentes do contrato a ser celebrado com a empresa
vencedora ocorrerá por conta do Convênio nº 877511/2018.
11 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRANTE
11.1 – A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições
necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes da presente licitação,
consoante estabelece a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
11.2 – Fiscalizar e acompanhar o fornecimento de material desta cotação;
11.3 – Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a
entrega do material, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas.

11.4 – Providenciar os pagamentos à CONTRATADA, à vista das Notas
Fiscais/Faturas devidamente atestadas, pelo setor competente.
11.5 – A CONTRATANTE terá livre acesso aos documentos fiscais das empresas que
participarem do certame conforme contrato do ME com as entidades.
11.6 – O processo pode ser cancelado a qualquer momento se não houver nenhum
prejuízo para a entidade.
12 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
12.1 – São obrigações da contratada:
a) Entregar o objeto contratual de conformidade com as condições e prazos
estabelecidos na proposta no local indicado pela contratante;
b) Atender as condições estabelecidas nesse edital e seus anexos;
c) Manter durante toda execução do contrato em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na legislação;
d) Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE, e/ou a terceiros,
provocados por ineficiência ou irregulairade cometida por seus empregados ou
prepostos envolvidos na execução do contrato;
e) Responder por quaisquer débitos relativos aos seus empregados ou subordinados
no fornecimento dos produtos.
13 – DAS SANÇÕES
13.1 – Pela inexucução total ou parcial das obrigações assumidas, garantida a prévia
defesa, a Administração poderá aplicar à Contratada, as seguintes sanções:
a) Advertência;
b) Multa;
c) O atraso injustificado na entrega do material, correspondendo a 10%(dez por
cento), calculada, sobre o montante a ser pago ao(s) licitantes(s); suspensão
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Adminisntração pelo prazo de 2 anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade a se concedida
sempre que o contratado ressacir à Administração pelos prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção, aplicada bom base no insciso anterior.

sempre que o contratado ressacir à Administração pelos prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção, aplicada bom base no insciso anterior.
13.2 – Atraso na entrega será cobrado 10% de multa sobre valor total do objeto + juros
de 0,5% por dia de atraso.
14 – DA FORMA DE PAGAMENTO
14.1 – O pagamento do referido material será efetuado conforme estabelecido no
plano de trabalho do convêncio, mensalmente, após o material ser entregue, mediante
apresentação de nota fiscal. Será feito através de OBTV (Ordem Bancária de
Transferência Voluntária), via SICONV, contra a instituição bancária indicada pela
contratada. A nota fiscal dos serviços prestados precisa conter o número do convênio
e o seguinte texto: Referente ao TERMO DE FOMENTO Nº 877511/2018 com o
MINISTERIO DO ESPORTE.
14.2 – O Contrato de prestação de serviço deverá ser assinado por ambas as partes
de acordo com o estabelecimento da Lei nº 8.666/93 artigos 54 e 59.
14.3 – Além de assinar, rubricar todas as vias conforme determinação do parágrafo
1º artigo 40 da lei 8.666/03.
14.4 – A nota fiscal deverá ser entregue por e-mail no endereço eletrônico:
forcaatletica.licitacao@gmail.com.
14.5 – Sendo a nota fiscal devolvida para correção por parte da contratada, o prazo
para pagamento será de 3(três) dis úteis contados à partir da data de sua
reapresentação.
14.6 – O preço pelo qual será contratado o objeto da presente citação não sofrerá
reajuste, para mais ou para menos, no período de duração do contrato.
15 – DISPOSIÇÕES GERAIS
15.1 – As condições estabelecidas nesta cotação précia de preços consubstanciamse no contrato e nas autorizações oficiais de compra, independentemente de estarem
nela transcritas.

15.2 – A não observancia de qualquer item desta Cotação Prévia implicará na
desclassificação da empresa concorrente.
15.3 – Fica a concorrente ciente de que a simples apresentação da proposta indica
que esta tem pleno conhecimento dos elementos da presente cotação, bem como de
todas as condições gerais e da legislação específica à matéria, não podendo invocar
nenhum desconhecimento quanto as mesmos, como elemento impeditivo de perfeito
cumprimento da prestação de serviço.
15.4 – Fica eleito o fora da Comarca de Goiânia-GO para julgamento de quaisquer
questões judiciais resultantes desta cotação prévia de preço.
16 – ESCLARECIMENTOS
16.1 – Infomações e quaisquer esclarecimentos a respeito desta cotação prévia de
preço poderão ser obtidos junto a associação, sita à Avenida E quadra b29 sala 908
jardim Goiás, Goiania- GO, Edifício JK New Concept , CEP 74.810-030 ou através do
email: forcaatletica.licitacao@gmail.com.

Goiânia-GO, 17 de Dezembro de 2018.

____________________________________
LILIAN QUEIROZ ANTÔNIO
PRESIDENTE

INSERIR PAPEL TIMBRADO

ANEXO I
ORÇAMENTO / PROPOSTA
Empresa:
CNPJ:

Insc. Estadual:

Insc. Municipal:

Endereço:

Nº:

Bairro:

CEP:

Cidade:

Telefone:

(

)

Fax: (

)

UF:
Contato:

META 3 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL FISIOTERÁPICO
Ord.

Item

3.1

Aparelho de
ultrassom

3.2

Tens

3.3

Laser

3.4

Disco
propriocepção

Descrição
Ultrassom com sistema de
operação: 1Mhz, modos
contínuos e pulsados,
bivolt
Tens com central de
controle
com
microprocessador, corrente
bipolar com compensação
simétrica, mais de 40
programas.
Aplicador de laser com
grupo de diodos. Terapia
laser de baixa intensidade,
operação
continua
e
pulsada. Grupo de 19
diodos.
Disco
propriocepção,
equipamento fisioterápico,
confeccionado em PVC
emborrachado, com as
seguintes dimensões 80cm
de altura x 39 cm de largura
x 39 cm de comprimento.

Qtd.

1

2

1

8

Marca

Valor
Unitário

Valor Total

INSERIR PAPEL TIMBRADO

Par de tornozeleiras de 1kg,
com
revestimento
em
Par de Caneleiras 1
nylon, enchimento interno
3.5
kg
de esferas de ferro e
fechamento com velcro.
Par de tornozeleiras de 2kg,
com
revestimento
em
Par de Caneleiras 2
nylon, enchimento interno
3.6
kg
de esferas de ferro e
fechamento com velcro.
Par de tornozeleiras de 3kg,
com
revestimento
em
Par de Caneleiras 3
nylon, enchimento interno
3.7
kg
de esferas de ferro e
fechamento com velcro
Par de tornozeleiras de 4kg,
com
revestimento
em
Par de Caneleiras 4
nylon, enchimento interno
3.8
kg
de esferas de ferro e
fechamento com velcro.
Escada de velocidade de
poliuretano. Dimensões de
Escada de
3.9
4m x 40cm, com nove
velocidade
hastes com 35 cm de
espaçamento.
Mini cama elástica, com
diâmetro
de
3.10 Mini Cama Elástica aproximadamente de 95
cm, capacidade máxima
100kg.
Bola Medicinal, fabricada
em couro sintético, com
de
4kg
para
3.11 Medicine Ball 4 kg peso
fisioterapia e tonificação
muscular.
Bola Medicinal, fabricada
em couro sintético, com
3.12 Medicine Ball 5 kg peso
de
5kg
para
fisioterapia e tonificação
muscular.
Bola de pilates, de diâmetro
3.13
Bola Pilates
de
45cm,
segura
e

10

8

8

8

3

8

6

6

6

INSERIR PAPEL TIMBRADO

3.14
3.15
3.16

3.17

3.18

3.19

resistente, suporta até
300kg.
Composta
por
policloreto de vinila.
Faixa Elástica Thera Band
Carci 1,50M Fraco.
Faixa Elástica Thera Band
Carci 1,50M Médio.
Faixa Elástica Thera Band
Carci 1,50M Forte.
Faixa Elástica Thera Band
Carci 1,50M Super Forte.

Faixa elástica
resistência Suave
Faixa elástica
resistência Média
Faixa elástica de
resistência Forte
Faixa elástica de
resistência Super
Forte
Faixa elástica de Faixa Elástica Thera Band
resistência Forte Carci 1,50M Extra Forte.
Especial
Máquina de Gelo. Gabinete
em Aço inox com depósito
Máquina de Gelo incorporado de no mínimo
7Kg.
Produção
de
50Kg/dia. Tensão: 220V.

3
3
3
3

3

1

MENCIONAR:
Prazo de Entrega:
Garantia dos produtos:

Condições de Pagamento:
Validade Deste Orçamento:

OBSERVAÇÃO:
Local de Entrega: Av. Oeste Setor Aeroporto – Centro de Excelência do Esporte
Horário de Entrega: 13:00 as 17:00 Horas
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ANEXO II
ORÇAMENTO / PROPOSTA
Empresa:
CNPJ:

Insc. Estadual:

Insc. Municipal:

Endereço:

Nº:

Bairro:

CEP:

Cidade:

Telefone:

(

)

Fax: (

)

UF:
Contato:

META 4 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL TREINO TÉCNICO
Ord.

4.1

4.2

4.3
4.4

4.5

Item

Descrição

Qtd.

Colchonete De Academia
Em EVA 10mm Tapete 30
Colchonete
Ginástica.
Corda elástica, 2 cordas.
Elástico
extensor
com
Corda Elástica
2
manoplas. Elasticidade de
170%.
Conjunto de 6 cones com
Cones pequenos base quadrada de 23 cm, 10
confeccionados em PVC.
Cones grandes

Bolas H2L

Cones flexíveis de 75 cm.

60

Bola H2L com costura.
Material: PU de qualidade
superior.
Acabamento:
costurado a Mão, com
peso e tamanha oficial,
homologada pela CBHb e 50
IHF, de uso profissional e
de uso permitido em
campeonatos oficiais pela
Confederação Brasileira de
Handebol.

Marca

Valor
Unitário

Valor Total
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4.6

Colchão para
quedas

Colchão de espuma, com
dimensões
2m
de
comprimento x 1m ou 1,20
de largura x 0,70 m
ou mais de espessura.

6

META 5 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TREINO FÍSICO
Ord.

Item

5.1

Cinto de tração
duplo

5.2

Barreiras para
treino

5.3

Step

5.4

Banco sueco

Descrição

Qtd.

Cinto de tração duplo
revestido em nylon e
tecido aerado, ajustado
por velcro, composto por 30
elásticos de intensidade
média . 3 elásticos de 2
cintos.
Barreira em PVC ajustável,
20
31x34x48 cm.
Básica
utilizada
para 10
prática do step, 95x40x14
cm. EVA de alta resistência
sólido.
Banco sueco de madeira,
3m de comprimento e 20
cm de largura com
encaixe.
com
altura
aproximada de 40cm e
largura
de
30cm.
Produzido totalmente em
madeira
de
2
reflorestamento
com
tratamento anti fungo,
lixado, emparelhado e
envernizado, deixando a
superfície lisa e sem risco
de soltura de felpas.
Parte inferior com trave de
equilíbrio no padrão de

Marca

Valor
Unitário

Valor Total
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10cm de largura em toda a
extensão do banco.
Bosu, confeccionado em
PVC,
com
sistema
5.5
antiderrapante, duas alças
Bosu
de metal para fixação dos
elásticos, e 3 alças para
transporte.
Kits de Kettlebell 4 Kg em
Ferro fundido, cor preta,
5.6
Kettebel 4kg
altura max 23cm, largura
13cm, altura da alça 8cm,
alça diametro 3cm.
Kits de Kettlebell 10 Kg, em
Ferro fundido, cor preta,
5.7
Kettebel 10kg altura max 23cm, largura
13cm, altura da alça 8cm,
alça diametro 3cm.
Kits de Kettlebell 12 Kg, em
Ferro fundido, cor preta,
5.8
Kettlebell 12Kg altura max 23cm, largura
13cm, altura da alça 8cm,
alça diametro 3cm.
Kits de Kettlebell 14 Kg em
Ferro fundido, cor preta,
5.9
Kettlebell 14Kg altura max 23cm, largura
13cm, altura da alça 8cm,
alça diametro 3cm.
Kits de Kettlebell 16 Kg, em
Ferro fundido, cor preta,
5.10 Kettlebell 16Kg altura max 23cm, largura
13cm, altura da alça 8cm,
alça diametro 3cm.
Barra Olímpica feminina de
15Kg com as ponteiras
em HARD Chrome,
feita
em
aço
altamente
5.11 Barras Olímpicas resistente com tratamento
térmico especial para
suportar elevadas cargas
com maior segurança.
Espaçamento central entre

6

4

4

4

4

4

6
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5.12

Anilha
emborrachada 2
Kg

5.13

Anilha
emborrachada 5
Kg

Anilha
5.14 emborrachada 10
Kg

Anilha
5.15 emborrachada 15
Kg

batentes 117cm e mangas
para colocar anilhas com
39cm; - Comprimento:
201cm;
- Peso: 15kg (33Lbs);
Capacidade: 400
Kg (880Lbs);
- Diâmetro do grip: 25mm;
Anilha
de
ferro
emborrachada 2 Kg. Anilha
com
Furação OLÍMPICA de
Ferro Emborrachada, em
borracha virgem com anel
interno em inox com 51mm
para serem utilizadas em
barras olímpicas.
Anilha
olímpica,
CROSSFIT
5
Kg,
emborrachada. Diametro
44.5cm, furação olímpica
50mm, Centro de aço de
10mm
por
lateral,
espessura max. 25mm,
Borracha
virgem,
marcaçao do peso na cor
branca.
Anilha
olímpica
,
CROSSFIT
10
Kg,
Diametro 44.5cm, Furação
olímpica 50mm, Centro de
aço de 11mm por lateral,
espessura max. 47mm,
Borracha virgem,marcação
do peso na cor verde
Anilha
emborrachada
CROSSFIT
15
Kg.
Diametro 44.5cm, Furação
olímpica 50mm, Centro de
aço de 11mm por lateral,
espessura max. 71mm,
Borracha virgem, marcação
do peso na cor amarelo.

12

24

12

12
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5.16

Estação de
agachamento

Banco para supino
5.17
reto

Suporte barra pull
5.18
up parede

5.19 Corda para saltar

5.20

Corda Naval

5.21 Caixa de madeira

5.22

Halter 10Kg

5.23

Halter 12Kg

Bola de medicine
5.24
ball 10 Lbs

Estação de agachamento
fabricado em aço carbono,
com estrutura de tubos de
80x80mm, tubos de parede
de 3mm de espessura, com
suporte
para
barra
olímpica.
Banco para suíno reto
Banco
altura
43cm,
comprimento 1m, base
36cm, estofado em courino.
Suporte para pull up
medindo 75cm x 110xm,
com estrutura 50mm x
30mm e pegada pull up
3cm.
Cordas de pular crossfit
Cabo de Aço 3m, tamanho
regulavel,
pegada
em
plastico 12cm x 2cm,
rolamento interno.
Corda naval 40mm x 10m.
Corda naval, cor preta,
comprimento
10m,
espessura 40mm.
Jump box crossfit Medidas:
50x60x75,
bordas
arredondadas,
compensado naval 15mm.
Dumbell injetado 10 Kg
33cm x 10cm, Redondo,
Borracha
Injetada,
empunhadura injetada PU
4cm diâmetro.
Dumbell injetado 12 Kg,
33cm x 10cm, Redondo,
Borracha
Injetada,
empunhadura injetada PU
4cm diâmetro.
Wall ball slim 10 Lbs
Confeccionada em couro,
fechamento em Nylon, sem

6

4

3

22

3

8

8

8

6
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alças/pegadas,
peso
maximo 4.5kg.
Wall ball slim 14 Lbs
Bola de medicine Confeccionada em couro, 6
5.25
ball 14 Lbs
fechamento em Nylon, sem
alças/pegadas,
peso
máximo 6.4kg.
Piso emborracha removível
5.26 Piso emborrachado para proteção 80 m2 Piso
80m2
em borracha reciclada, 80m2
15mm² espessura, 1m x
1m, cor preto.

MENCIONAR:
Prazo de Entrega:
Garantia dos produtos:

Condições de Pagamento:
Validade Deste Orçamento:

OBSERVAÇÃO:
Local de Entrega: Av. Oeste Setor Aeroporto – Centro de Excelência do Esporte
Horário de Entrega: 13:00 as 17:00 Horas

