
PRODUTO QTD Discriminação
Valor  referencial 

R$

Valor  

TOTAL*

Bola para mini basquete 20

BOLA, de basquetebol infantil, matrizada, confeccionada em 

borracha, circunferencia de 56-59 cm, peso com 300-325 gramas, 

camara com sistema airbility, miolo com sistema slip system 

removivel e lubrificado

58,00                    1.160,00       

Bola Adulto masculino 20

BOLA, de basquetebol, profissional, em micro fibra, na cor vermelha, 

selo de parovação da FIBA, com peso de 600 a 650 grs, pressão de 

7 a 9 libras, circunferência de 75 a 7cm, câmara de butil, maior 

retenção de ar, miolo removível e lubrificado.

173,00                  3.460,00       

Bola Adulto feminino 20

BOLA, de basquetebol, profissional, em micro fibra, na cor vermelha, 

selo de parovação da FIBA, com peso de 500 a 565 gramas, pressão 

de 7 a 9 libras, circunferência de 72 a 74cm, câmara de butil, maior 

retenção de ar, miolo removível e lubrificado.

173,00                  3.460,00       

Rede ( par ) 2
confeccionada em polietileno trançado, com espessura de 4mm, 

malha 5x5cm.
23,90                    47,80            

Apito 2 metalico, com cordao trancado em nylon, na cor cafe. 15,00                    30,00            

Cones médios 12
Material: Polietileno de baixa densidade, peso: 725 g, dmensao: 50 x 

33 cm.
35,90                    430,80          

Bomba p/ encher bola 2
BOMBA, de ar para enchimento de bola, em metal, cabo em 

madeira.
18,00                    36,00            

Colete 100

para prática de esporte, 100% poliéster, aberto dos dois lados, com 

elástico encapado e debrum nas laterais, com logomarca padrão da 

unidade em cores diferentes (definir tamanho).

5,10                     510,00          

9.134,60       

PRODUTO QTD Discriminação
Valor  referencial 

R$
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Bola 50
BOLA, de futebol de campo, oficial, em microfibra, reconhecida pela

Confederacao Brasileira de Futebol
61,00                    3.050,00       

Rede ( par ) 4 REDE, para  de futebol de campo, oficial, em nylon, fio de 4mm 25,00                    100,00          

Apito 2 metalico, com cordao trancado em naylon, na cor da preferência. 15,00                    30,00            

Corda individual 35
Confeccionado em PVC flexível, revestido com linha de polipropileno, 

com maniplos de plástico.
17,60                    616,00          

Cones médios 30 Polietileno de baixa densidade, peso: 725 g, dmensao: 50 x 33 cm. 35,90                    1.077,00       

Bomba p/ encher bola 2 BOMBA, de ar para enchimento de bola, em plástico, 18,00                    36,00            

Colete 100

para prática de esporte, 100% poliéster, aberto dos dois lados, com 

elástico encapado e debrum nas laterais, com logomarca padrão da 

unidade. (definir cor e tamanho)

5,10                     510,00          

5.419,00       

PRODUTO QTD Discriminação
Valor  referencial 

R$

Valor  

TOTAL*

Bastão 30
 BASTAO, para ginastica, em madeira, dimensoes de 1,0 m x 30

mm. 23,90                    717,00          

Colchonetes 60
COLCHENETE, para ginastica, dimensoes, forrado em curvim,

dimensoes 100 x 60 x 3 cm 14,60                    876,00          

Caneleira 1kg (par) 30
CANELEIRA, com peso de 1,0 Kg, para uso em ginastica localizada,

tamanho unico. 32,00                    960,00          

Caneleira 2kg (par) 30
CANELEIRA, com peso de 2,0 Kg, para uso em ginastica localizada,

tamanho unico 46,60                    1.398,00       

Caneleira 3 kg (par) 30
CANELEIRA, com peso de 3,0 Kg , para uso em ginastica localizada,

tamanho unico 50,30                    1.509,00       

Halter 1 kg (par) 30 HALTER, emborrachado, formato cilindrico, peso 1 Kg. 13,90                    417,00          

Halter 2 kg (par) 30 HALTER, emborrachado, formato cilindrico, peso 02 Kg. 22,60                    678,00          

Halter 3 kg (par) 30 HALTER, emborrachado, formato cilindrico, peso 3 Kg. 28,60                    858,00          

Caixa amplificada com 

entrada em USB
1 Caixa amplificada acústica, potência de 150 wats RMS 700,00                  700,00          

8.113,00       

22.666,60     

UTILIZAR  PAPEL TIMBRADO DA ORGANIZAÇÃO

GINÁSTICA (8 turmas - 1 núcleo)200 alunos

ANEXO XIII

MATERIAL ESPORTIVO POR MODALIDADE

Quantidade de alunos (preencher): 

Sub Total

Termo referncial por núcleo  local aonde será desenvolvida a atividade)

TOTAL GERAL

Sub Total

Quantidade de alunos (preencher): 

Quantidade de alunos (preencher): 

BASQUETE (8 turmas - 1 núcleo)200 alunos

FUTEBOL  (8 turmas - 1 núcleo)200 alunos

Sub Total


