
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        
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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 (unid) 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 (par) 25
Revestida com corvin elástico próprio para luvas, parte

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

Protetor de Tibia (par) 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 (unid) 20

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            1.218,00        

Luva de Foco (par) 20

Aparador de soco, profissional em couro, sintetico com

superficie frontal em formato cilindrico e posterior, em

formato de luva.
65,40            1.308,00        

Tatame 40
placas em E.V.A. de encaixe, nas dimensões de 1x1m e 

espessura de 30mm.
82,40            3.296,00        

17.667,00      
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Berimbau 2

em madeira biriba, com 160 cm de comprimento, corda de 

arame fino, cabaca, acompanhado de pedra ou moeda 

(dobrao), vareta e chocalho.

101,00          202,00           

Pandeiro grande de couro 2
PANDEIRO aro 10 ", pele couro animal, corpo em 

madeira, com parafuso de afinacao em metal cromado.
119,00          238,00           

Corda 2
Corda 100% algodão para Capoeira, compre sua corda de 

8,10 ou 12 mm, por quilo.
25,50            51,00             

Caxixi 2
médio, com cabaca e vime trancado, fabricado 

artesanalmente, dimensoes de 30 x 20cm.
34,00            68,00             

Atabaque 1
profissional, tamanho grande, 120 cm, de madeira talhada, 

forrado com pele de couro, com tensor.
158,00          158,00           

Agogo 1 Duplo Cromado 45,00            45,00             

762,00           

UTILIZAR  PAPEL TIMBRADO DA ORGANIZAÇÃO

ANEXO XIII

MATERIAL ESPORTIVO POR MODALIDADE

 PARA 25 ALUNOS POR TURMA

Termo referencial por núcleo  local aonde será desenvolvida a atividade)

GINÁSTICA (4 turmas - 1 núcleo)100 alunos

Sub Total

KARATÊ (8 turmas - 1 núcleo)200 alunos

Sub Total

CAPOEIRA  (8 turmas - 1 núcleo)200 alunos

Quantidade de alunos (preencher): 

Sub Total
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Valor  
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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        

29.919,50      TOTAL GERAL

Sub Total

FUTSAL  (4 turmas - 1 núcleo)100 alunos


