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ITEM UN. QUANT. Descrição das Mercadorias ou Serviços Preço Unitário Preço Total Marca

1 UNID 17,00 Sapatilha multiuso, fabricada em material sintético, adaptada para todas as provas de
pista, solado de plástico com cravos de metal na parte frontal. Número

2 UNID 10,00 Sapatilhas para arremesso de peso, fabricada em material sintético, com solado de
borracha duro e liso próprio para atletas de alto rendimento e para lançamentos com
aplicação de rotação (para a equipe ACD)

3 UNID 7,00 Sapatilhas para arremesso de peso, fabricada em material sintético, com solado de
borracha duro e liso próprio para atletas de alto rendimento e para lançamentos com
aplicação de rotação (para equipe convencional)

4 UNID 11,00 Sapatilha para velocidade, fabricada em material sintético, solado de plástico com
cravos de metal na parte frontal

5 UNID 2,00 Sapatilhas para salto em distância, fabricada em material sintético, com solado parte
de EVA e parte de plástico, com cravos na parte frontal.

6 UNID 1,00 Sapatilha para salto com vara, fabricada em material sintético, com entressola de EVA
e parte frontal de plástico com cravos de metal.

7 UNID 12,00 Medicine ball de borracha, 1Kg Kick, com bico removível. Com borracha aderente e
texturas para facilitar a manipulação e capacidade de retorno ao arremessada ao chão
ou parede.

8 UNID 8,00 Medicine ball de borracha, 2Kg Kick, com bico removível. Com borracha aderente e
texturas para facilitar a manipulação e capacidade de retorno ao arremessada ao chão
ou parede.

9 UNID 6,00 Medicine ball de borracha, 3Kg Kick, com bico removível. Com borracha aderente e
texturas para facilitar a manipulação e capacidade de retorno ao arremessada ao chão
ou parede.

10 UNID 6,00 Medicine ball de borracha, 4Kg Kick, com bico removível. Com borracha aderente e
texturas para facilitar a manipulação e capacidade de retorno ao arremessada ao chão
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ou parede.

11 UNID 6,00 Medicine ball de borracha, 5Kg Kick, com bico removível. Com borracha aderente e
texturas para facilitar a manipulação e capacidade de retorno ao arremessada ao chão
ou parede.

12 UNID 6,00 Medicine ball de borracha, 6Kg Kick, com bico removível. Com borracha aderente e
texturas para facilitar a manipulação e capacidade de retorno ao arremessada ao chão
ou parede.

13 UNID 6,00 Slam Ball. Bola de peso de 4 Kg, com superfície de borracha antiderrapante ideal para
treinamento de força, resistência e coordenação. Não quica. 4 Kg. Super durável,
Feita de borracha super resistente, própria para exercícios de impacto. Matrizada com
miolo substituível e lubrificado, Enchimento com areia de 4 Kg.

14 UNID 6,00 Slam Ball. Bola de peso de 6Kg, com superfície de borracha antiderrapante ideal para
treinamento de força, resistência e coordenação. Não quica. 6Kg. Super durável. Feita
de borracha super resistente, própria para exercícios de impacto. Matrizada com miolo
substituível e lubrificado, Enchimento com areia de 6 Kg.

15 UNID 6,00 Slam Ball. Bola de peso de 8Kg, com superfície de borracha antiderrapante ideal para
treinamento de força, resistência e coordenação. Não quica. 8Kg. Super durável. Feita
de borracha super resistente, própria para exercícios de impacto. Matrizada com miolo
substituível e lubrificado, Enchimento com areia de 8 Kg.

16 UNID 6,00 Slam Ball. Bola de peso de 10 Kg, com superfície de borracha antiderrapante ideal
para treinamento de força, resistência e coordenação. Não quica 10Kg. Super durável.
Feita de borracha super resistente, própria para exercícios de impacto. Matrizada com
miolo substituível e lubrificado, Enchimento com areia de 10 Kg.

17 UNID 6,00 Slam Ball. Bola de peso de 12 Kg, com superfície de borracha antiderrapante ideal
para treinamento de força, resistência e coordenação. Não quica 12Kg. Super durável.
Feita de borracha super resistente, própria para exercícios de impacto. Matrizada com
miolo substituível e lubrificado, Enchimento com areia de 12 Kg.

18 METROS 20,00 Elástico de garrote grosso para tração. Tubo de látex elástico nº 210 (18,5mm).
Indicado para treinamento de força e tonificação dos músculos. Pode também ser
usado para substituir fita danificada do cinto de tração. 18,5 mm de espessura externa
e 12 mm de espessura interna. Espessura do tubo  3,25 mm

19 METROS 20,00 Elástico de garrote, médio para tração. Tubo de látex elástico nº 207 (14mm). Para
exercícios de força. Diâmetro externo 14mm, Diâmetro interno 8mm e espessura
interna de 3mm.

20 METROS 20,00 Elastico de garrote fino para exercícios de fortalecimento. Tubo de látex elástico nº
204 (12mm). Indicado para treinamento de força e tonificação. Diâmetro externo
12mm, Diâmetro interno 6 mm de espessura interna de 3 mm.

21 UNID 12,00 Faixa elástica para exercícios. As Faixas Elásticas para Exercícios, praticar atividades.
Com 2 metros, comprimento para realizar atividades com membros superiores e
inferiores com a mesma Faixa e por pessoas com estaturas diferentes. Sendo faixa
com níveis de resistência diferente: Serão: 4 faixas de resistência média( vermelha); 4
faixas de resistência forte (Verde); E 4 faixas de resistência super forte (prata);

22 UNID 2,00 Paraquedas de treinamento para corrida (estofado e reforçado) tamanho grande.
Excelente equipamento para melhoria de força/velocidade sem necessidade de mais
uma pessoa para realizar o treinamento. Em nylon de alta qualidade, corte e a costura
adequados para uma maior estabilidade. Acompanha cinto para fixação à cintura
acolchoado, para um maior conforto. Tamanho da vela: 1,40m.
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23 CONJ. 4,00 Cinto de tração duplo com quatro elásticos. Projetado para treinamento de força e
velocidade. Dois cintos (com velcros duplos, reforçados) ajustáveis, conectados por
quatro tubos elásticos. Desenvolvido para o treinamento de arranque e explosão,
exercícios especiais para melhorar o condicionamento físico e muscular. Prático,
portátil. Cinto com circunferência abdominal de 110cm, com duas fitas de velcro
regulável na cintura com para melhor ajuste, 80 cm de tubo látex

24 UNID 2,00 Elástico de tração para pernas e braços. Equipamento resistido eficaz para o
treinamento de força/potência de membros superiores e inferiores.Com 2 elásticos de
braço e 2 de perna, tendo um anexo central que pode ser usado tanto para se
conectar a um trenó ou segurado por um treinador, aumentando a carga de
resistência.

25 UNID 2,00 Cinto de tração com dois tubos elásticos revestidos de 1,5m e empunhaduras. Produto
de alta qualidade, projetado para treinamento de força e resistência. Cinto ajustável
com velcro conectado por argolas de aço em dois tubos elásticos revestidos de nylon
com 1,5 metros de comprimento, conectados em manoplas/empunhaduras que
facilitam a tração.

26 UNID 60,00 Minicone chapéu avulso de PVC com 6cm de altura modelo. Feito de plástico
resistente com 20 cm de diâmetro e 6 cm de altura. Também chamado de prato
demarcatório ou chapéu chinês,

27 UNID 6,00 Escada de agilidade com degraus ajustáveis de plástico 9m (21 degraus - 20
espaços). Degraus de plásticos projetados para não causarem machucados. Ajuste da
distância dos degraus conforme treinamento. Tamanho: 9 metros. Presilhas nas
extremidades para acoplar mais um equipamento. Degraus de plásticos e fitas laterais
de polipropileno.

28 UNID 12,00 Cronometros com  Memória de 20 voltas. Display de hora digital. Temporizador de
contagem duplo.,/li> Capapcidade de controle do tempo: 23 hrs, 59 mntse 59,99 sgs.
Resolução de 1/100 segundos para 30 minutos . Ajuste de data, dia da semana e
hora. Formato de hora 12 ou 24. Ajuste de alarme com sinal sonoro. Possui cordão
para transporte.

29 UNID 4,00 Trena de fibra de vidro 30 m com empunhadura. Fita de fibra de vidro de 30 m com
largura de 12,5 mm em caixa aberta com empunhadura, graduação de mm / pol.

30 UNID 1,00 Trena de fibra de vidro 50 m com empunhadura. Fita de fibra de vidro de 50 m com
largura de 12,5 mm em caixa aberta com empunhadura, graduação de mm / pol.

31 UNID 1,00 Trena de fibra de vidro 100 metros de comprimento com empunhadura. Fita de fibra
de vidro de alta resistência com 12,5 mm de largura, instalada em caixa plástica (ABS)
aberta com manivela. Cabo ergonômico emborrachado. Graduação: mm / pol.

32 UNID 8,00 Bloco de partida para atletismo de aço/alumínio competição. Excelente custo-
benefício. Base central (armação rígida) de aço. Apoios para os pés de alumínio com
revestimento de PVC. Ajustes de 16 distâncias e 4 inclinações. Possui travas para
pistas sintéticas e de carvão. Desenvolvido conforme regras da IAAF.

33 UNID 8,00 Disco de PVC para iniciação 500g. Feito de PVC macio. Peso de 500g.

34 UNID 2,00 Disco de atletismo de aço/alumínio 0,750 kg. Indicado para competições ou
treinamento. 70% de peso nas bordas. Centro e bordas de aço galvanizado.
Construção com pratos de alumínio

35 UNID 2,00 Disco de atletismo de aço/alumínio 1,0 kg. Indicado para competições ou treinamento.
70% de peso nas bordas. Centro e bordas de aço galvanizado. Construção com pratos
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de alumínio

36 UNID 3,00 Disco de atletismo oficial de aço/ABS 1,50 kg. Indicado para competições ou
treinamento. 75% de peso nas bordas. Centro e bordas de aço galvanizado, pratos de
plástico ABS de alta resistência reforçados com fibra de vidro.

37 UNID 2,00 Disco de atletismo oficial de aço/ABS 1,75 kg. Indicado para competições ou
treinamento. 70% de peso nas bordas. Centro e bordas de aço galvanizado, pratos de
plástico ABS de alta resistência reforçados com fibra de vidro.

38 UNID 2,00 Disco de atletismo oficial de aço/ABS 2 kg. Indicado para competições ou treinamento.
70% de peso nas bordas. Centro e bordas de aço galvanizado, pratos de plástico ABS
de alta resistência reforçados com fibra de vidro.

39 UNID 1,00 Disco de atletismo de aço/madeira 2,50 kg. Indicado para treinamento de sobrecarga.
Centro e bordas de aço galvanizado, pratos de madeira laminada de alta resistência

40 UNID 2,00 Peso de atletismo de aço/ ou ferro 2,00 kg para arremesso. Pode ser usado em
competições e treinamento. Acabamento rígido de aço galvanizado e pintado. Núcleo
de chumbo. Peso preciso, formato esférico e equilíbrio perfeitos. Superfície totalmente
lisa. Peso: 2,00 kg.

41 UNID 6,00 Peso de atletismo de aço/ ou ferro 3,00 kg para arremesso. Pode ser usado em
competições e treinamento. Acabamento rígido de aço galvanizado e pintado. Núcleo
de chumbo. Peso preciso, formato esférico e equilíbrio perfeitos. Superfície totalmente
lisa. Peso: 3,00 kg.

42 UNID 3,00 Peso de atletismo de aço/ ou ferro 4,00 kg para arremesso. Pode ser usado em
competições e treinamento. Acabamento rígido de aço galvanizado e pintado. Núcleo
de chumbo. Peso preciso, formato esférico e equilíbrio perfeitos. Superfície totalmente
lisa. Peso: 4,00 kg

43 UNID 2,00 Peso de atletismo de aço 5,00 kg para arremesso. Pode ser usado em competições e
treinamento. Acabamento rígido de aço galvanizado e pintado. Núcleo de chumbo.
Peso preciso, formato esférico e equilíbrio perfeitos. Superfície totalmente lisa. Peso:
5,00 kg

44 UNID 2,00 Peso de atletismo de aço 6,00 kg para arremesso. Pode ser usado em competições e
treinamento. Acabamento rígido de aço galvanizado e pintado. Núcleo de chumbo.
Peso preciso, formato esférico e equilíbrio perfeitos. Superfície totalmente lisa. Peso:
6,00 kg.

45 UNID 2,00 Peso de atletismo de aço 7,26 kg para arremesso. Pode ser usado em competições e
treinamento. Acabamento rígido de aço galvanizado e pintado. Núcleo de chumbo.
Peso preciso, formato esférico e equilíbrio perfeitos. Superfície totalmente lisa.

46 UNID 2,00 Peso de atletismo de ferro 8 kg arremesso. Indicado para treinamento. Feito de ferro
galvanizado e pintado e núcleo de chumbo. Formato esférico preciso, com diâmetro
entre 130 e 134 mm. Acabamento levemente rugoso (sem ranhuras, defeitos, fendas
ou saliências).

47 UNID 2,00 Martelo de 4 Kg Martelo de atletismo de aço 4 kg 102 mm para lançamento.  Cabeça
de 102 mm de diâmetro com acabamento rígido de aço galvanizado e pintado e
núcleo de chumbo, peso e diâmetro precisos, formato esférico, equilíbrio perfeito e
superfície totalmente lisa. Cabo de aço galvanizado com 3,2 mm de espessura e 96
cm de comprimento. Empunhadura curvada de 110 mm de comprimento e largura com
suporte e anel de aço e apoio de mão de alumínio. Peso total (incluindo cabo e
empunhadura)
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48 UNID 2,00 Martelo de 7,260 Kg Martelo de atletismo de aço 7,26 kg 120 mm para lançamento.
Cabeça de 120 mm de diâmetro com acabamento rígido de aço galvanizado e pintado
e núcleo de chumbo, peso e diâmetro precisos, formato esférico, equilíbrio perfeito e
superfície totalmente lisa. Cabo de aço galvanizado com 3,2 mm de espessura e 96
cm de comprimento. Empunhadura curvada de 110 mm de comprimento e largura com
suporte e anel de aço e apoio de mão de alumínio. Peso total (incluindo cabo e
empunhadura): 7,265

49 UNID 12,00 Pelota de couro para lançamentos 250 g aferida. Ideal para atletas iniciantes ou uso
escolar. Feito de couro natural legítimo. Produto aferido de excelente qualidade. Peso
de 250 g e diâmetro aproximado de 6,5 cm.

50 UNID 8,00 Dardos de Bambu com ponteiras de ferro para iniciação. Empunhadura de cordel.

51 UNID 2,00 Dardo de atletismo para lançamento 400g. Para distâncias acima de 50m de Metal ou
Aluminio/Aço ou Fibra de Carbono. Modelo de alto desempenho e resistência,
Fabricação manual em alumínio/aço, com precisão para o máximo em dimensões e
peso tolerados e o mínimo em vibração no vôo. Indicado para competições.
Desenvolvido para atletas avançados (ideal para lançamentos de aproximadamente
60 metros). Estrutura de alumínio de alta resistência e cabeça de aço galvanizado.
Pintura a pó (resistente à corrosão, impacto, ação química etc). A ponteira tem de ser
adequada para lançamentos contra o vento, mas também é a ponteira ideal para
atletas ainda com imperfeições na técnica de lançamento, pois sua extremidade
afinada faz com que o dardo corrija a trajetória durante o vôo. Pode ser Fabricado de
Fibra de Carbono também com a especificação para lançamentos acima de 60m com
estrutura rígida de fibra de carbono e cabeça de aço ultra-fina revestida com zinco,
Não pode de forma alguma ser dardos de duralumínio, pois estes não suportam o
nível técnico dos nossos atletas e estragam facilmente.

52 UNID 2,00 Dardo de atletismo para lançamento 600g. Para distâncias acima de 60m de Metal ou
Aluminio/Aço ou Fibra de Carbono. Modelo de alto desempenho e resistência,
Fabricação manual em alumínio/aço, com precisão para o máximo em dimensões e
peso tolerados e o mínimo em vibração no vôo. Indicado para competições.
Desenvolvido para atletas avançados (ideal para lançamentos de aproximadamente
60 metros). Estrutura de alumínio de alta resistência e cabeça de aço galvanizado.
Pintura a pó (resistente à corrosão, impacto, ação química etc). A ponteira tem de ser
adequada para lançamentos contra o vento, mas também é a ponteira ideal para
atletas ainda com imperfeições na técnica de lançamento, pois sua extremidade
afinada faz com que o dardo corrija a trajetória durante o vôo. Pode ser Fabricado de
Fibra de Carbono também com a especificação para lançamentos acima de 60m com
estrutura rígida de fibra de carbono e cabeça de aço ultra-fina revestida com zinco,
Não pode de forma alguma ser dardos de duralumínio, pois estes não suportam o
nível técnico dos nossos atletas e estragam facilmente.

53 UNID 2,00 Dardo de atletismo para lançamento 700g. Para lançamentos acima de 65 metros ou
70 metros, de Metal ou Aluminio/Aço ou Fibra de carbono.  Modelo de alto
desempenho e resistência, Fabricação manual em alumínio/aço, com precisão para o
máximo em dimensões e peso tolerados e o mínimo em vibração no vôo. Indicado
para competições. Desenvolvido para atletas avançados (ideal para lançamentos de
aproximadamente 70 metros). Estrutura de alumínio de alta resistência e cabeça de
aço galvanizado. Pintura a pó (resistente à corrosão, impacto, ação química etc). A
ponteira tem de ser adequada para lançamentos contra o vento, mas também é a
ponteira ideal para atletas ainda com imperfeições na técnica de lançamento, pois sua
extremidade afinada faz com que o dardo corrija a trajetória durante o vôo. Pode ser
Fabricado de Fibra de Carbono também com a especificação para lançamentos acima
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de 70m com estrutura rígida de fibra de carbono e cabeça de aço ultra-fina revestida
com zinco, Não pode de forma alguma ser dardos de duralumínio, pois estes não
suportam o nível técnico dos nossos atletas e estragam facilmente.

54 UNID 2,00 Dardo de atletismo para lançamento 800g. Para distâncias acima de 60m de Metal ou
Aluminio/Aço ou Fibra de carbono. Modelo de alto desempenho e resistência,
Fabricação manual em alumínio/aço, com precisão para o máximo em dimensões e
peso tolerados e o mínimo em vibração no vôo. Indicado para competições.
Desenvolvido para atletas avançados (ideal para lançamentos de aproximadamente
60 metros). Estrutura de alumínio de alta resistência e cabeça de aço galvanizado.
Pintura a pó (resistente à corrosão, impacto, ação química etc). A ponteira tem de ser
adequada para lançamentos contra o vento, mas também é a ponteira ideal para
atletas ainda com imperfeições na técnica de lançamento, pois sua extremidade
afinada faz com que o dardo corrija a trajetória durante o vôo. Pode ser Fabricado de
Fibra de Carbono também com a especificação para lançamentos acima de 60m com
estrutura rígida de fibra de carbono e cabeça de aço ultra-fina revestida com zinco,
Não pode de forma alguma ser dardos de duralumínio, pois estes não suportam o
nível técnico dos nossos atletas e estragam facilmente.

55 UNID 1,00 Dardo de atletismo para lançamento 800g. Para distâncias acima de 70m de Metal ou
Aluminio/Aço ou Fibra de carbono. Modelo de alto desempenho e resistência,
Fabricação manual em alumínio/aço, com precisão para o máximo em dimensões e
peso tolerados e o mínimo em vibração no vôo. Indicado para competições.
Desenvolvido para atletas avançados (ideal para lançamentos de aproximadamente
60 metros). Estrutura de alumínio de alta resistência e cabeça de aço galvanizado.
Pintura a pó (resistente à corrosão, impacto, ação química etc). A ponteira tem de ser
adequada para lançamentos contra o vento, mas também é a ponteira ideal para
atletas ainda com imperfeições na técnica de lançamento, pois sua extremidade
afinada faz com que o dardo corrija a trajetória durante o vôo. Pode ser Fabricado de
Fibra de Carbono também com a especificação para lançamentos acima de 70m com
estrutura rígida de fibra de carbono e cabeça de aço ultra-fina revestida com zinco,
Não pode de forma alguma ser dardos de duralumínio, pois estes não suportam o
nível técnico dos nossos atletas e estragam facilmente.

56 UNID 40,00 Barreira de atletismo de aço/alumínio. Estrutura de aço galvanizado e alumínio, leve e
resistente. Travessão de plástico resistente. Ajuste de 5 alturas conforme regras da
IAAF. Pintura a pó, mais resistente à corrosão.

57 UNID 3,00 Sarrafo salto com vara

58 UNID 3,00 Sarrafo salto em altura

59 UNID 2,00 Dardo 600 gramas para 45 metros. Dardo de atletismo para lançamento 600 gramas.
Para distância de 45 metros de metal ou alumínio/aço ou fibra de carbono.  Modelo de
alto desempenho e resistência. Fabricação em alumínio/aço, com precisão para o
máximo em dimensões e pesos tolerados e o mínimo no voo. Indicado para
competições. Desenvolvido para atletas avançados (ideal para lançamentos
aproximadamente de 45 metros). Estrutura de alumínio de alta resistência e cabeça de
aço galvanizado. Pintura a pó (resistente a corrosão, impacto, ação química, etc...). A
ponteira tem que ser adequada para lançamento contra o vento, mas também para
atletas ainda com imperfeição na técnica de lançamento, pois sua extremidade afinada
faz com que o dardo corrija a trajetória durante o voo. Pode ser fabricado em fibra de
carbono, também com as especificações para lançamentos acima de 45 metros, com
estrutura rígida de fibra de carbono e cabeça de aço ultrafina revestida com zinco. Não
pode de forma alguma ser dardos de DURALUMÍNIO, pois estes não suportam o nível
técnico dos nossos atletas e estragam facilmente.



ITEM UN. QUANT. Descrição das Mercadorias ou Serviços Preço Unitário Preço Total Marca

60 UNID 2,00 Dardo 800 gramas para 50 metros. Dardo de atletismo para lançamento 800 gramas.
Para distância de 45 metros de metal ou alumínio/aço ou fibra de carbono.  Modelo de
alto desempenho e resistência. Fabricação em alumínio/aço, com precisão para o
máximo em dimensões e pesos tolerados e o mínimo no voo. Indicado para
competições. Desenvolvido para atletas avançados (ideal para lançamentos
aproximadamente de 50 metros). Estrutura de alumínio de alta resistência e cabeça de
aço galvanizado. Pintura a pó (resistente a corrosão, impacto, ação química, etc...). A
ponteira tem que ser adequada para lançamento contra o vento, mas também para
atletas ainda com imperfeição na técnica de lançamento, pois sua extremidade afinada
faz com que o dardo corrija a trajetória durante o voo. Pode ser fabricado em fibra de
carbono, também com as especificações para lançamentos acima de 50 metros, com
estrutura rígida de fibra de carbono e cabeça de aço ultrafina revestida com zinco. Não
pode de forma alguma ser dardos de DURALUMÍNIO, pois estes não suportam o nível
técnico dos nossos atletas e estragam facilmente.

61 UNID 3,00 Disco de atletismo de aço/madeira 2kg. Indicado para treinamento de sobrecarga.
Centro e bordas de aço galvanizado, pratos de madeira laminado de alta resistência.

62 UNID 3,00 Discos de atletismo de aço madeira 1kg. Indicado para treinamento e competição,
70% de peso nas bordas. Centro e bordas de aço galvanizado. Construção em pratos
de alumínio.

63 UNID 3,00 Pesos para atletismo de aço 3kg de arremesso. Usado em competições e treinamento.
Acabamento rígido de aço galvanizado e pintado. Núcleo de chumbo. Peso preciso,
formato esférico e equilíbrio perfeitos. Superfície totalmente lisa. Peso: 3,00kg.
Produto oficial, conforme regras da IAAF

64 UNID 2,00 Discos de atletismo de aço/madeira 750 gramas para 45 metros. Indicado para
treinamento e competição, 70% de peso nas bordas. Centro e bordas de aço
galvanizado. Construção em pratos de alumínio.

Prazo para Pagamento:

null.

Validade da Proposta:

0 dias.

Prazo de Entrega:

null.

Valor Total:

							Solicitamos apresentar propostas para fornecimento de materiais e / ou prestação de serviços e / ou execução de obras, conforme acima
especificado devolvendo preenchida e assinada até às 10:30:00 horas do dia 19/05/2019.

Valor TOTAL por extenso:

Cidade: Estado: Data:

Assinatura do Proponente


