
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 R$

Valor  TOTAL*

Bola 30

BOLA, de futebol de salao, oficial, em microfibra, peso 410 a

440g, circunferência 61 a 64cm, câmara de butil, mikolo

removível, matrizada e lubrificada, reconhecida pela

Confedeeração Brasileira de Futebol de Salão.

67,70 2.031,00          

Rede ( par ) 2
REDE, para futebol de salao, tamanho oficial, em malha 10 x

10 cm, fio 4.0 mm de nylon.
116,00 232,00             

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

Cones médios 15
Material: Polietileno de baixa densidade, peso: 725 g, 

dmensao: 50 x 33 cm.
35,90 538,50             

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             

3.377,50          

PRODUTO QTD Discriminação
Valor  

referencial R$

Valor  TOTAL*

Bola vôlei de quadra 20

BOLA, de voleibol, oficial, couro sintetico, peso 260 a 280 g,

circunferencia 65 a 67 cm, camara de latex, miolo removivel e

lubrificado, reconhecida pela Confederação Brasileira de

Voleibol.

81,16                1.623,20          

Rede 2

REDE, para esporte, de voleybol oficial, confeccionada em

polietileno, com quatro faixas em algodao, com porta antena,

dimensoes de 1,00 x 9,50m

79,60                159,20             

Antena par 1 ANTENA, para rede de voleibol, oficial, em fibra de carbono. 81,30                81,30               

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

Cones médios 8
Material: Polietileno de baixa densidade, peso: 725 g, 

dmensao: 50 x 33 cm.
35,90                287,20             

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

Padrão Completo masculino 2

100% poliéster, composto de 12 camisas, contendo a camisa 

do líbero,12 calções em tecido 100% poliéster, 12 pares de 

meiões, com a logomarca padrão da unidade (definir 

tamanho).

218,30              436,60             

Padrão Completo feminino 2

100% poliéster, composto de 12 camisas, contendo a camisa 

do líbero,12 calções em tecido 100% poliéster, 12 pares de 

meiões, com a logomarca padrão da unidade (definir 

tamanho).

218,30              436,60             

Colete 50

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                  255,00             

Sub Total 3.345,10          

FUTSAL  (8 turmas - 200 alunos)

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)

Sub Total

VOLEI ( 100 alunos)



PRODUTO QTD Discriminação
Valor  

referencial R$

Valor  TOTAL*

Bola infantil 15

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                870,00             

Bola Adulto masculino 15

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              2.595,00          

Bola Adulto feminino 15

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              2.595,00          

Tabela com aro (par) 1

Tabela Oficial confeccionada em Compensado Naval para 

maior resistência à água. Moldura em cantoneiras de aço. 

Tabela e aro com medidas Oficiais da CBB. 

1.190,00           1.190,00          

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               

Padrão Completo masculino 2

100% poliéster, composto de 10 camisas, 10 calções em 

tecido 100% poliéster, 10 pares de meiões, com a logomarca 

padrão da unidade (definir tamanho).

221,00              442,00             

Padrão Completo feminino 2

100% poliéster, composto de 10 camisas, 10 calções em 

tecido 100% poliéster, 10 pares de meiões, com a logomarca 

padrão da unidade (definir tamanho).

221,00              442,00             

Colete 50

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                  255,00             

Sub Total 8.933,60          

28.886,00        TOTAL GERAL

BASQUETE (100 alunos)


