
PRODUTO QTD Discriminação
Valor  

referencial 

R$

Valor  TOTAL*

Protetor Bucal 200

simples, termo-ajustável, em silicone incolor, com estojo, 

garantia mínima de 03 meses contra defeito de fabricação, 

de acordo com a CBB - Confederação Basileira de Boxe.

32,90           6.580,00                

Protetor de Seio 15

Proteção para os seios em práticas de artes marciais.

material interno em plástico, revestida em neoprene,

formato anatômico
114,00         1.710,00                

Protetor de mão 25
Revestida com corvin elástico próprio para luvas, parte

interna em PU injetado e anatômico. 76,20           1.905,00                

Protetor de Tibia 25

Equipamento utilizado para proteção da canela, em

E.V.A., nylon, poliéster e elastano, com fechadura em

velcro.
66,00           1.650,00                

Coquilha 12

equipamento utilizado principalmente por praticantes de

esportes de contato como artes marciais, com o objetivo

de proteger os órgãos genitais, fabricado em poliéster

lavável, algodão e elastano, fechamento em velcro e

quilha (100% polietileno)

60,90           730,80                    

Luva de Foco 10

Aparador de soco, profissional em couro, sintetico com

superficie frontal em formato cilindrico e posterior, em

formato de luva.
65,40           654,00                    

Sub Total 13.229,80              

PRODUTO QTD Discriminação
Valor  

referencial 

Valor  TOTAL*

Bola 20
BOLA, de futebol de campo, oficial, em microfibra,

reconhecida pela Confederacao Brasileira de Futebol
61,00           1.220,00                

Rede ( par ) 2
REDE, para de futebol de campo, oficial, em nylon, fio de

4mm
25,00           50,00                      

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

Corda individual 25
Confeccionado em PVC flexível, revestido com linha de 

polipropileno, com maniplos de plástico.
17,60           440,00                    

Cones médios 12
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 plástico, 18,00           36,00                      

Padrão Completo masculino 2

composto de 14 camisas numeradas, 02 camisas de 

goleiro, 16 calções em tecido 100% poliéster brilhante, 16 

pares de meiões com 65% de poliamida, 20% algodão, 

10% poliéster e 5% elastodieno, costura fina na ponta dos 

pés, e a logomarca padrão da unidade (definir tamanho).

285,90         571,80                    

Padrão Completo feminino 2

composto de 14 camisas numeradas, 02 camisas de 

goleiro, 16 calções em tecido 100% poliéster brilhante, 16 

pares de meiões com 65% de poliamida, 20% algodão, 

10% poliéster e 5% elastodieno, costura fina na ponta dos 

pés, e a logomarca padrão da unidade (definir tamanho).

285,90         571,80                    

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                    

Sub Total 3.860,40                

FUTEBOL (8 turmas - 200 alunos)

Quantidade de alunos (preencher): 

Quantidade de alunos (preencher): 

Termo referencial por núcleo  local aonde será desenvolvida a atividade)
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MATERIAL ESPORTIVO POR MODALIDADE

 PARA 25 ALUNOS POR TURMA

KARATÊ (8 turmas - 200 alunos)



PRODUTO QTD Discriminação
Valor  

referencial 

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                

Quantidade de alunos (preencher): 

PRODUTO QTD Discriminação
Valor  

referencial 
Valor  TOTAL*

Protetor Bucal 200

Simples, termo-ajustavel , para pratica de boxe, em 

silicone incolor, com estojo, garantia mínima de 1 ano 

contra defeito de fabricação, de acordo com a 

Confederação Brasileira de Boxe.

18,40           3.680,00

Protetor de Cabeça 25

Para prática de boxe, em couro, espuma injetada 

acolchoado para competição na cores azul e vermelha, 

com fechamento em cadarço e velcro, nas dimensões: 

altura 20cm, largura 21cm, circunferência 65 a 80cm, 

podendo variar  5% para +/-, garantia mínima de 1 ano 

contra defeito de fabricação, de acordo com a 

Confederação Brasileira de Boxe.

81,70           2.042,50

Protetor de Seios 15

Proteção para os seios em práticas de boxe e artes 

marciais. material interno em plástico, revestida em 

neoprene, formato anatômico
114,00         1.710,00

Saco de Pancada (Punching Ball) 1

tipo teto solo, confeccionado em couro de alta qualidade e 

resistência, acompanhando os ganchos e cordas para 

fixação, câmara de ar látex, nas seguintes dimensões: 2m 

de altura, circunferência 74 cm, peso 950 gr, podendo 

variar  5% para +/-, garantia mínima de 1 ano contra 

defeito de fabricação, de acordo com a Confederação 

Brasileira de Boxe.

92,70           92,70

Saco de Pancada 70kg 1

Saco de pancada, confeccionado em couro de alta 

qualidade e resistência, acompanhando girador com 

gancho e correntes, e enchimento especial para melhor 

absorção de impactos, capacidade 70kg

107,90         107,90

Luva de Boxe bate saco 15

amador,  para treinamento em saco de pancada, 

revestimento em couro sintético de alta qualidade, cor 

preta, enchimento em espuma de borracha, pré moldada e 

prensada de alta resistência, costuraem linha de poliester 

300D, fechamento com velcro regulável, garantia mínima 

de 1 ano contra defeito de fabricação, de acordo com a 

Confederação Brasileira de Boxe.

53,20           798,00

Luva de Boxe de 10 onças azul 10

Amador, revestimento em couro, sintético de alta 

qualidade, para função de competição, cor azul, 

enchimento em espuma de borracha, pré moldada e 

prensada de alta resistência, costuraem linha de poliester 

300D, fechamento com velcro regulável, garantia mínima 

de 1 ano contra defeito de fabricação, de acordo com a 

Confederação Brasileira de Boxe.

101,00         1.010,00

BOXE (8 turmas - 200 alunos)

Sub Total

GINÁSTICA PARA 3ª IDADE (8 turmas - 200 alunos)

Quantidade de alunos (preencher): 



Luva de Boxe de 10 onças verm 10

Amador, revestimento em couro, sintético de alta 

qualidade, para função de competição, cor vermelha, 

enchimento em espuma de borracha, pré moldada e 

prensada de alta resistência, costuraem linha de poliester 

300D, fechamento com velcro regulável, garantia mínima 

de 1 ano contra defeito de fabricação, de acordo com a 

Confederação Brasileira de Boxe.

101,00         1.010,00

Luva de Boxe de 16 onças 6

Amador, revestimento em couro sintético de alta 

qualidade, para função de treinamento, enchimento em 

espuma de borracha, pré moldada e prensada de alta 

resistência, costuraem linha de poliester 300D, 

fechamento com velcro regulável, cor preta, garantia 

mínima de 1 ano contra defeito de fabricação, de acordo 

com a Confederação Brasileira de Boxe.

130,60         783,60

Bandagem (atadura) UNID 100

Para boxe 100% algodão na cor branca, mínima de 2,5m e 

máxima de 4,5m de comprimento, com 5,7cm de largura, 

fechamento em velcro com largura mínima de 2,5cm e 

8cm de comprimento, garantia mínima de 1 ano contra 

defeito de fabricação, de acordo com a Confederação 

Brasileira de Boxe.

26,00           2.600,00

Coquilha 12
fabricado em poliéster, algodão e elastano, fechamento 

em velcro e quilha (100% polietileno) 60,90           730,80

Manopla Par 12
MANOPLA, para pratica de boxe, tipo luva em couro, 

acolchoada, cor preta. 65,40           784,80

Corda de pular com rolamento 1
Confeccionado em PVC flexível, revestido com linha de 

polipropileno, com maniplos de plástico. 36,73           36,73

Mini Bola (costurada a mão) 12 Pushing Ball, em couro. 92,50           1.110,00

16.497,03

41.700,23              

Sub Total

TOTAL GERAL


