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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020 
 

- ANEXO I - 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1. DO OBJETO 
1.1. Aquisição de equipamentos e materiais esportivos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. 

 

I – ITENS AGRUPADOS 
 

LOTE 1 – Equipamentos de Musculação 

ITEM 
MATERIAL 

EQUIPAMENTO/ 
ESPORTIVO 

MODALIDADE DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

QUANTI
DADE 

VALOR DE 
REFERÊNCIA 

UNITÁRIO 

VALOR DE 
REFERÊNCIA 

TOTAL 

1 
Agachamento 

Hack. 
Uso Comum 

Agachamento hack equivalente ou superior as especificações abaixo: a) principais músculos exercitados: 
extensores e flexores de perna e glúteos; b) possui estrutura para receber anilhas com furação e diâmetro 
olímpico; c) deve possuir no mínimo 2 hastes para receber as anilhas durante o exercício; d) estofado do 
assento em couro sintético de alta qualidade preferencialmente na cor preta; e) espuma de alta densidade 
para conforto e estabilidade durante o exercício; f) pés com borracha; g) plataforma de apoio para os pés deve 
ser produzida com material antiderrapante; h) estrutura tubular em aço de grande calibre para garantir a 
máxima integridade estrutural, com pintura eletrostática; i) deve possuir grip de agarre das mãos para melhor 
estabilidade durante a realização dos exercícios; j) cada haste da máquina deve ter resistência para no mínimo 
125kg de cargas em anilha; k) deve ter uma área total de uso de no máximo: 277cm x 208,3cm x 137cm l) deve 
possuir travas manuais acionadas com as mãos; m) a estrutura deve ser suficientemente forte para resistir o 
alto impacto e grandes cargas utilizadas por atletas sem que haja impacto sobre a sua estrutura, mantendo 
assim a integridade do equipamento. 

Unidade 1 39.400,00 39.400,00 

2 
Banco - 

Regulável 
Uso Comum 

Banco com regulagem de angulação, superior ou equivalente as especificações abaixo: a) possibilita a 
realização de exercícios na posição deitado até sentado, com regulagem de 0 a no mínimo 80°; b) o assento 
também possui regulagem na angulação para melhor realização dos exercícios na posição inclinada. c) 
estofado em couro sintético de alta qualidade preferencialmente na cor preta; d) espuma de alta densidade 
para conforto e estabilidade durante o exercício; e) pés com borracha para; f) estrutura tubular em aço de 
grande calibre para garantir a máxima integridade estrutural, com pintura eletrostática; g) deve ter uma área 
total de uso de no máximo: 240 cm x 170,8 cm x 114,3 cm 

Unidade 6 9.750,33 58.502,00 
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3 
Cadeira - 
Abdutora 

Uso Comum 

Cadeira abdutora equivalente ou superior as especificações abaixo: a) principais músculos exercitados: 
abdutor de pernas e glúteos; b) estofado do assento, apoio para as costas e apoio para as pernas em couro 
sintético de alta qualidade preferencialmente na cor preta; c) espuma de alta densidade para conforto e 
estabilidade durante o exercício; d) pés com borracha; e) possui uma bateria de peso de cada com no mínimo 
90 kg, divididos em 5kg ou menos; f) deve possuir barras para guiar as baterias de pesos; g) Deve possui pinos 
para selecionar a carga a ser utilizada nas baterias de pesos; h) de possuir trava para selecionar o tamanho de 
abertura das penas, a ser acionado pelas mãos; i) estrutura tubular em aço de grande calibre para garantir a 
máxima integridade estrutural, com pintura eletrostática; j) cabo de aço 7x19 ou superior revestido com nylon; 
k) deve possuir grip para apoio das mãos e aumento da estabilidade do atleta durante o exercício; l) deve ter 
uma área total de uso de no máximo: 159 cm x 187 cm x 210 cm; m) a estrutura deve ser suficientemente 
forte para resistir o alto impacto e grandes cargas utilizadas por atletas sem que haja impacto sobre a sua 
estrutura, mantendo assim a integridade do equipamento. 

Unidade 1 38.451,67 38.451,67 

4 Cadeira - Adutora Uso Comum 

Cadeira Adutora equivalente ou superior as especificações abaixo: a) principais músculos exercitados: adutor 
de pernas e glúteos; b) estofado do assento, apoio para as costas e apoio para as pernas em couro sintético de 
alta qualidade preferencialmente na cor preta; c) espuma de alta densidade para conforto e estabilidade 
durante o exercício; d) pés com borracha; e) possui uma bateria de peso de cada com no mínimo 90 kg, 
divididos em 5kg ou menos; f) deve possuir barras para guiar as baterias de pesos; g) Deve possui pinos para 
selecionar a carga a ser utilizada nas baterias de pesos; h) de possuir trava para selecionar o tamanho de 
abertura das penas, a ser acionado pelas mãos; i) estrutura tubular em aço de grande calibre para garantir a 
máxima integridade estrutural, com pintura eletrostática; j) cabo de aço 7x19 ou superior revestido com nylon; 
k) deve possuir grip para apoio das mãos e aumento da estabilidade do atleta durante o exercício; l) deve ter 
uma área total de uso de no máximo: 159 cm x 187 cm x 210 cm m) a estrutura deve ser suficientemente forte 
para resistir o alto impacto e grandes cargas utilizadas por atletas sem que haja impacto sobre a sua estrutura, 
mantendo assim a integridade do equipamento. 

Unidade 1 38.468,33 38.468,33 

5 Cross Over Uso Comum 

Cross Over, equivalente ou superior as especificações abaixo: a) principais músculos exercitados: possibilita 
uma grande variedade de movimentos e por conta disto os músculos exercitados, desde membros superior, 
inferiores a músculos do tronco; b) possui uma bateria de peso de cada lado com no mínimo 80 kg, divididos 
em 5kg ou menos; c) deve possuir barras para guiar as baterias de pesos; d) Possui pinos para selecionar a 
carga a ser utilizada nas baterias de pesos; e) na estrutura do cross over, deve ser instalado as barras para os 
exercícios de barra fixa; f) pés com borracha; g) Deve possuir ajuste de altura da polia nos dois lados; h) 
estrutura tubular em aço de grande calibre para garantir a máxima integridade estrutural, com pintura 
eletrostática; i) cabo de aço 7x19 ou superior revestido com nylon; j) deve acompanhar os puxadores para a 
realização dos exercícios: 2 barras retas com giro, 2 puxador em "V", 2 puxadores unilaterais com giro, 2 
puxadores corda; 2 puxadores fivela; k) deve ter no máximo 5m x 1; l) a estrutura deve ser suficientemente 
forte para resistir o alto impacto e grandes cargas utilizadas por atletas sem que haja impacto sobre a sua 
estrutura, mantendo assim a integridade do equipamento. 

Unidade 1 51.010,33 51.010,33 
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6 
Hack de 

Agachamento 
Uso Comum 

Hack de Agachamento equivalente ou superior as especificações abaixo: a) hack composto por quatro colunas 
verticais, unidas na parte superior em todos os 4 lados e na parte inferior e em 3 lados; b) as quatro colunas 
devem possuir furações para fixação dos assessórios, que devem ter espaçamento máximo de 10cm entre 
elas; c) pés com borracha com furos para opção de fixação no chão; d) estrutura tubular em aço de grande 
calibre para garantir a máxima integridade estrutural, com pintura eletrostática; e) deve acompanhar no 
mínimo os seguintes acessórios: 2 suportes para apoio da barra e duas barras transversais para limitação do 
movimento de agachamento; f) deve ter uma área total de uso de no máximo: 257 cm x 305 cm x 259 cm; g) a 
estrutura deve ser suficientemente forte para resistir o alto impacto e grandes cargas utilizadas por atletas sem 
que haja impacto sobre a sua estrutura, mantendo assim a integridade do equipamento. 

Unidade 2 39.352,67 78.705,33 

7 Leg Press 45º. Uso Comum 

Leg Press com angulação de 45º equivalente ou superior as especificações abaixo: a) principais músculos 
exercitados: extensores e flexores de perna e glúteos; b) possui estrutura para receber anilhas com furação e 
diâmetro olímpico; c) deve possuir no mínimo 3 hastes para receber as anilhas durante o exercício; d) estofado 
do assento em couro sintético de alta qualidade preferencialmente na cor preta; e) espuma de alta densidade 
para conforto e estabilidade durante o exercício; f) pés com borracha; g) plataforma de apoio para os pés deve 
ser produzida com material antiderrapante; h) estrutura tubular em aço de grande calibre para garantir a 
máxima integridade estrutural, com pintura eletrostática; i) deve possuir grip de agarre das mãos para melhor 
estabilidade durante a realização dos exercícios; j) deve possibilitar ajuste de angulação no encosto para as 
costas; k) cada haste da máquina deve ter resistência para no mínimo 125kg de cargas em anilha; l) deve ter 
uma área total de uso de no máximo: 287cm x 226cm m) deve possuir dispositivo na barra guia para trancar 
travar o movimento, evitando que em caso de acidente o atleta fique preso no equipamento; n) deve possuir 
travar manuais acionadas com as mãos; o) a estrutura deve ser suficientemente forte para resistir o alto 
impacto e grandes cargas utilizadas por atletas sem que haja impacto sobre a sua estrutura, mantendo assim a 
integridade do equipamento. 

Unidade 2 55.928,00 111.856,00 

8 
Máquina de 

Desenvolvimento 
- Articulada 

Uso Comum 

Máquina de Desenvolvimento Articulada, equivalente ou superior as especificações abaixo: a) principais 
músculos exercitados: deltoide e tríceps; b) possui estrutura para receber anilhas com furação e diâmetro 
olímpico; c) deve possuir ajuste de altura do banco; d) estofado do assento em couro sintético de alta 
qualidade preferencialmente na cor preta; e) espuma de alta densidade para conforto e estabilidade durante o 
exercício; f) pés com borracha; g) deve possuir movimento independente de cada braço permitindo que os 
usuários movam os dois membros ao mesmo tempo, um de cada vez, alternando ou com pesos diferentes 
para cada um. h) estrutura tubular em aço de grande calibre para garantir a máxima integridade estrutural, 
com pintura eletrostática; i) cada grip do equipamento deve ser composto em material emborrachado ou 
similar para garantir que a mão não escorregue; j) cada braço da máquina deve ter resistência para no mínimo 
75kg de cargas em anilha; k) deve ter uma área total de uso de no máximo: 213 cm x 193 cm x 248 cm l) a 
estrutura deve ser suficientemente forte para resistir o alto impacto e grandes cargas utilizadas por atletas sem 
que haja impacto sobre a sua estrutura, mantendo assim a integridade do equipamento. 

Unidade 1 26.634,00 26.634,00 
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9 
Máquina de 

Remada - 
Articulada 

Uso Comum 

Máquina de remada articulada, equivalente ou superior as especificações abaixo: a) principais músculos 
exercitados: grande dorsal, trapézio e deltoide posterior; b) possui estrutura para receber anilhas com furação 
e diâmetro olímpico; c) deve possuir ajuste de altura do banco; d) estofado do assento e apoio para o peitoral 
em couro sintético de alta qualidade preferencialmente na cor preta; e) espuma de alta densidade para 
conforto e estabilidade durante o exercício; f) pés com borracha; g) deve possuir movimento independente de 
cada braço permitindo que os usuários movam os dois membros ao mesmo tempo, um de cada vez, 
alternando ou com pesos diferentes para cada um. h) estrutura tubular em aço de grande calibre para garantir 
a máxima integridade estrutural, com pintura eletrostática; i) cada grip do equipamento deve ser composto 
em material emborrachado ou similar para garantir que a mão não escorregue e possuir no mínimo 2 formas 
de pegada; j) cada braço da máquina deve ter resistência para no mínimo 100kg de cargas em anilha; k) deve 
ter uma área total de uso de no máximo: 243cm x 184cm x 175cm; l) a estrutura deve ser suficientemente 
forte para resistir o alto impacto e grandes cargas utilizadas por atletas sem que haja impacto sobre a sua 
estrutura, mantendo assim a integridade do equipamento. 

Unidade 2 24.809,67 49.619,33 

10 

Máquina 
Extensora de 

Pernas - 
Articulada 

Uso Comum 

Máquina extensora de pernas articulada, equivalente ou superior as especificações abaixo: a) principais 
músculos exercitados: quadríceps; b) possui estrutura para receber anilhas com furação e diâmetro olímpico; 
c) deve possuir ajuste de profundidade do encosto para as coisas; d) estofado do assento, apoio para as penas 
e apoio para as costas em couro sintético de alta qualidade preferencialmente na cor preta; e) espuma de alta 
densidade para conforto e estabilidade durante o exercício; f) pés com borracha; g) estrutura tubular em aço 
de grande calibre para garantir a máxima integridade estrutural, com pintura eletrostática; i) deve possuir grip 
para agarre das mãos para melhor estabilidade durante o exercício; j) cada braço da máquina deve ter 
resistência para no mínimo 50kg de cargas em anilha caso possua uma alavanca para cada perna. Caso possua 
uma alavanca para as duas penas deve ter resistência mínima para 100kg de cargas em anilhas; k) deve ter 
uma área total de uso de no máximo: 275 cm x 216 cm x 137 cm; l) a estrutura deve ser suficientemente forte 
para resistir o alto impacto e grandes cargas utilizadas por atletas sem que haja impacto sobre a sua estrutura, 
mantendo assim a integridade do equipamento. 

Unidade 2 24.000,00 48.000,00 

11 
Máquina Flexora 

de Pernas - 
Articulada 

Uso Comum 

Máquina flexora de pernas articulada, equivalente ou superior as especificações abaixo: a) principais músculos 
exercitados: flexores de perna e gastrocnêmios; b) possui estrutura para receber anilhas com furação e 
diâmetro olímpico; c) o equipamento deve proporcionar a realização do exercício em pé ou com o apoio de 
um joelho; d) estofado do apoio do peito, perna e joelho em couro sintético de alta qualidade 
preferencialmente na cor preta; e) espuma de alta densidade para conforto e estabilidade durante o exercício; 
f) pés com borracha; g) deve possuir no mínimo um braço para o a realização do exercício, sendo este móvel, 
ou com o apoio do joelho móvel, para que haja possibilidade de alterar a pernas que realizará o exercício; h) 
estrutura tubular em aço de grande calibre para garantir a máxima integridade estrutural, com pintura 
eletrostática; i) o equipamento deve possuir grip para agarre das mãos e maior estabilidade durante a 
realização do exercício; j) cada braço da máquina deve ter resistência para no mínimo 20kg de cargas em 
anilha; k) deve ter uma área total de uso de no máximo: 254cm x 173cm x 124cm; l) a estrutura deve ser 
suficientemente forte para resistir o alto impacto e grandes cargas utilizadas por atletas sem que haja impacto 
sobre a sua estrutura, mantendo assim a integridade do equipamento. 

Unidade 2 23.500,00 47.000,00 
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12 
Multi Força 

(Smith Machine) 
Uso Comum 

Multiforça (Smith Machine) equivalente ou superior as especificações abaixo: a) máquina de agachamento 
guiada por duas barras guias, uma em cada lado; b) duas colunas verticais devem possuir encaixa para as alças 
que estão fixadas na barra de agachamento e são encaixadas com o giro da barra; c) os encaixes devem estar 
em uma distância máxima de 15cm entre eles; d) pés com borracha com furos para opção de fixação no chão; 
e) deve possuir capacidade para receber anilhas com furação e dimensão olímpica; f) estrutura tubular em aço 
de grande calibre para garantir a máxima integridade estrutural, com pintura eletrostática; g) deve ter 
capacidade máxima para no mínimo 200kg; h) deve ter uma área total de uso de no máximo: 250 cm x 300 cm 
x 260 cm; i) a estrutura deve ser suficientemente forte para resistir o alto impacto e grandes cargas utilizadas 
por atletas sem que haja impacto sobre a sua estrutura, mantendo assim a integridade do equipamento. 

Unidade 1 37.498,00 37.498,00 

13 
Puxada Alta - 

Articulada 
Uso Comum 

Máquina puxada alta articulada, equivalente ou superior as especificações abaixo: a) principais músculos 
exercitados: grande dorsal, trapézio e bíceps; b) possui estrutura para receber anilhas com furação e diâmetro 
olímpico; c) deve possuir ajuste de altura do banco e do apoio para as pernas; d) estofado do assento, apoio 
para o peitoral e apoio para as pernas em couro sintético de alta qualidade preferencialmente na cor preta; e) 
espuma de alta densidade para conforto e estabilidade durante o exercício; f) pés com borracha; g) deve 
possuir movimento independente de cada braço permitindo que os usuários movam os dois membros ao 
mesmo tempo, um de cada vez, alternando ou com pesos diferentes para cada um. h) estrutura tubular em 
aço de grande calibre para garantir a máxima integridade estrutural, com pintura eletrostática; i) cada grip do 
equipamento deve ser composto em material emborrachado ou similar para garantir que a mão não 
escorregue; j) cada braço da máquina deve ter resistência para no mínimo 100kg de cargas em anilha; k) a 
estrutura deve ser suficientemente forte para resistir o alto impacto e grandes cargas utilizadas por atletas sem 
que haja impacto sobre a sua estrutura, mantendo assim a integridade do equipamento. l) deve ter uma área 
total de uso de no máximo: 250cm x 212cm x 209cm 

Unidade 1 25.939,33 25.939,33 

14 Supino Reto Uso Comum 

Banco de supino reto para barra olímpica equivalente ou superior as especificações abaixo: a) Deve possuir um 
banco reto com espuma de alta resistência coberta por tecido de couro sintético de alta qualidade 
preferencialmente na cor preta; b) Deve possuir pés com borrachas; c) Estrutura tubular em aço de grande 
calibre para garantir a máxima integridade estrutural, com pintura eletrostática; d) Deve possuir no mínimo 
duas alturas para o apoio da barra; e) a altura do equipamento em relação ao solo deve ser igual ou superior a 
40cm; f) a estrutura deve ser suficientemente forte para resistir o alto impacto e grandes cargas utilizadas por 
atletas sem que haja impacto sobre a sua estrutura, mantendo assim a integridade do equipamento; g) deve 
ter uma área total de uso de no máximo 188 cm x 213 cm. 

Unidade 2 12.308,33 24.616,67 

15 
Supino Vertical - 

Articulado 
Uso Comum 

Máquina vertical de supino articulada, equivalente ou superior as especificações abaixo: a) principais músculos 
exercitados: peitoral tríceps e deltoide anterior; b) possui estrutura para receber anilhas com furação e 
diâmetro olímpico; c) deve possuir ajuste de altura do banco; d) estofado em couro sintético de alta qualidade 
preferencialmente na cor preta; e) espuma de alta densidade para conforto e estabilidade durante o exercício; 
f) pés com borracha; g) deve possuir movimento independente de cada braço permitindo que os usuários 
movam os dois membros ao mesmo tempo, um de cada vez, alternando ou com pesos diferentes para cada 
um. h) estrutura tubular em aço de grande calibre para garantir a máxima integridade estrutural, com pintura 

Unidade 2 27.134,67 54.269,33 
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eletrostática; i) cada braço da máquina deve ter resistência para no mínimo 100kg de cargas em anilha; j) a 
estrutura deve ser suficientemente forte para resistir o alto impacto e grandes cargas utilizadas por atletas sem 
que haja impacto sobre a sua estrutura, mantendo assim a integridade do equipamento. k) deve ter uma área 
total de uso de no máximo: 286cm x 198cm x 245cm. 

SUBTOTAL:        729.970,33  

LOTE 2 – Barras Olímpicas e suporte 

ITEM 
MATERIAL 

EQUIPAMENTO/ 
ESPORTIVO 

MODALIDADE DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

QUANTI
DADE 

 VALOR DE 
REFERÊNCIA 

UNITÁRIO  

 VALOR DE 
REFERÊNCIA 

TOTAL  

16 Barra H  Uso Comum 
Barra H, superior ou equivalente as especificações abaixo: a) Confeccionada em aço carbono. b) Dimensões:  
Tamanho total: de 80 a 100cm. Diâmetro do grip: 25 até 28,5mm. Diâmetro da ponteira: 50mm (para receber 
anilhas olímpicas). O grip deve ser recartilhado para melhorar a pegada do atleta durante o exercício. 

Unidade 3 1.185,04 3.555,13 

17 
Barra Olímpica - 

Feminina 
Uso Comum 

Barra Olímpica Feminina de Levantamento de Peso Olímpico, superior ou equivalente as especificações abaixo: 
a) Confeccionada em aço carbono. b) Dimensões: Comprimento total: 201cm. Peso 15kg. Diâmetro do grip: 
25mm. Diâmetro da ponteira: 50mm (para receber anilhas olímpicas). c) Sistema de giro composto por 
rolamentos de agulha. O grip deve possuir marcação olímpica dupla e deve ser recartilhado exceto na parte 
central. 

Unidade 5 1.255,23 6.276,17 

18 
Barra Olímpica - 

Hexagonal 
Uso Comum 

Barra olímpica hexagonal, superior ou equivalente as especificações abaixo: a) formato hexagonal, que 
permite que o atleta faça o exercício dentro do seu quadro. b) Dimensões: Comprimento total: 140 até 170cm. 
Diâmetro do grip: 25 até 28,5mm. Diâmetro da ponteira: 50mm (para receber anilhas olímpicas). c) Os 
pegadores devem ser recartilhados para melhorar a pegada do atleta durante o exercício. 

Unidade 3 1.287,76 3.863,28 

19 
Barra Olímpica - 

Masculina 
Uso Comum 

Barra Olímpica Masculina de Levantamento de Peso Olímpico, superior ou equivalente as especificações 
abaixo: a) Confeccionada em aço carbono. b) Dimensões : Comprimento total: 220cm. Peso 20kg. Diâmetro do 
grip: 28,5mm. Diâmetro da ponteira: 50mm (para receber anilhas olímpicas). c) Sistema de giro composto por 
rolamentos de agulha. O grip deve possuir marcação olímpica dupla e deve ser recartilhado exceto na parte 
central. 

Unidade 5 1.357,96 6.789,81 

20 
Barra Olímpica 
Técnica - Júnior 

Uso Comum 

Barra olímpica técnica júnior, superior ou equivalente as especificações abaixo:  a) Confeccionada em aço 
carbono. b) Dimensões: Comprimento total: 160 a 170cm. Peso: 10kg. Diâmetro do grip: 25mm. Diâmetro da 
ponteira: 50mm (para receber anilhas olímpicas). c) Sistema de giro composto por rolamentos de agulha. O 
grip deve possuir marcação olímpica dupla e deve ser recartilhado exceto na parte central. 

Unidade 5 1.100,14 5.500,71 

21 

Suporte p/ Barras 
de Bitola 

Olímpica - 
Vertical  

Uso Comum 
Suporte para armazenamento das barras olímpicas na posição vertical. Confeccionado em material metálico a 
ser posicionado no chão. Capacidade mínima para 9 barras olímpicas. 

Unidade 3 814,53 2.443,60 

SUBTOTAL:          28.428,70  



 

 7 

LOTE 3 – Anilhas Olímpicas e suporte 

ITEM 
MATERIAL 

EQUIPAMENTO/ 
ESPORTIVO 

MODALIDADE DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

QUANTI
DADE 

 VALOR DE 
REFERÊNCIA 

UNITÁRIO  

 VALOR DE 
REFERÊNCIA 

TOTAL  

22 
Kit de Anilha 

Olímpica 
Uso Comum 

Kit de anilhas de levantamento de peso olímpico com borracha de alta qualidade e resistente ao impacto dos 
exercícios de preparação física com peso livre. No exterior da anilha deve estar especificado o peso em cor 
distinta da anilha. Preferencialmente com superfície elevada nas bordas para melhor manejo. Furação olímpica 
para encaixe em barras com bitola olímpica. As anilhas com peso igual ou superior a 5kg devem possuir o 
diâmetro de 450mm, espessura variável de acordo com o peso, índice de rigidez igual ou superior a 88 e anel 
em inox.  

Kit composto por: 

Anilha Olímpica - 1,25kg: 20 unidades;                                   
Anilha Olímpica - 2,5kg: 20 unidades;                                     
Anilha Olímpica - 5kg: 20 unidades;                                        

Anilha Olímpica - 10kg: 20 unidades; 
Anilha Olímpica - 15kg: 20 unidades; 
Anilha Olímpica - 20kg: 20 unidades; 
Anilha Olímpica - 25kg: 20 unidades 

Unidade 1 79.473,12 79.473,12 

23 
Suporte p/ 

Anilhas Olímpicas 
- Vertical 

Uso Comum 

Suporte vertical para armazenamento das anilhas olímpicas. Com seis posições de armazenamento de no 
minimo 28cm cada, sendo três posições em cada lado do suporte. Fabricado e aço, ferro ou outro material 
com resistência suficiente para aguentar o peso das anilhas sem comprometer a estrutura e estabilidade do 
equipamento. Pintura na cor preta. Os suportes devem ter espaços entre si suficientes para armazenar as 
anilhas com furação olímpica de 50mm e diâmetro total da anila de 450mm. 

Unidade 7 813,11 5.691,77 

SUBTOTAL:          85.164,89  

LOTE 4 – Kettlebell e suporte 

ITEM 
MATERIAL 

EQUIPAMENTO/ 
ESPORTIVO 

MODALIDADE DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

QUANTI
DADE 

 VALOR DE 
REFERÊNCIA 

UNITÁRIO  

 VALOR DE 
REFERÊNCIA 

TOTAL  

24 Kit de Kettlebell Uso Comum 

Kit de pesos Kettlebell com ou sem revestimento em material de ferro fundido com alça e base plana. 

Kit composto por: 

Kettlebell - 6kg: 04 unidades;                                             
Kettlebell - 8kg: 05 unidades;                                             
Kettlebell - 10kg: 01 unidade;                                            
Kettlebell - 12kg: 05 unidades;                                          
Kettlebell - 14kg: 04 unidades; 

Unidade 1 4.943,00 4.943,00 
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Kettlebell - 16kg: 01 unidade; 
Kettlebell - 18kg: 01 unidade; 
Kettlebell - 20kg: 01 unidade; 
Kettlebell - 24kg: 01 unidade. 

25 
Suporte/estante - 

Kettlebell 
Uso Comum 

Suporte/estante de 3 andares para kettlebell. Capacidade de armazenamento de no mínimo 8 kettlebell. 
Fabricado com estrutura metálica com pintura eletrostática na cor preta. O material deve possuir resistência 
suficiente para receber o peso das kettlebell sem comprometer a sua estabilidade. Peso dos kettbell que serão 
armazenados: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24kg. 

Unidade 3 2.305,77 6.917,32 

SUBTOTAL:          11.860,32  

LOTE 5 – Dumbbel e suporte 

ITEM 
MATERIAL 

EQUIPAMENTO/ 
ESPORTIVO 

MODALIDADE DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

QUANTI
DADE 

 VALOR DE 
REFERÊNCIA 

UNITÁRIO  

 VALOR DE 
REFERÊNCIA 

TOTAL  

26 
Kit de Dumbbell 

Sextavado 
Uso Comum 

Dumbbell sextavado, devendo a cabeça do dumbbell ser hexagonal para facilitar o manuseio durante o 
exercício e revestida em borracha. Pegada com recartilho para melhor fixação durante o exercício. 

O kit deverá conter um par de cada peso: 
- Dumbbell Sextavado - 1kg 
- Dumbbell Sextavado - 2kg 
- Dumbbell Sextavado - 3kg 
- Dumbbell Sextavado - 4kg 
- Dumbbell Sextavado - 5kg 
- Dumbbell Sextavado - 6kg 
- Dumbbell Sextavado - 7kg 
- Dumbbell Sextavado - 8kg 
- Dumbbell Sextavado - 9kg 

- Dumbbell Sextavado - 10kg 
- Dumbbell Sextavado - 12,5kg 
- Dumbbell Sextavado - 15kg 

- Dumbbell Sextavado - 17,5kg 
- Dumbbell Sextavado - 20kg 

- Dumbbell Sextavado -  22,5kg 
- Dumbbell Sextavado - 25kg 

- Dumbbell Sextavado -  27,5kg 
- Dumbbell Sextavado - 30kg 

- Dumbbell Sextavado -  32,5kg 
- Dumbbell Sextavado - 35kg 

Unidade 1 32.460,36 32.460,36 
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27 
Suporte/estante 

p/ Dumbbell 
Sextavado 

Uso Comum 
Suporte/expositor tipo torre para dumbbell sextavado com capacidade mínima para 10 pares de dumbbell de 
1 a 10kg. Em alumínio ou ferro pintado, o equipamento de possuir alças para apoiar o dumbbell sextavado, e 
deve permanecer na vertical sem apoio nas laterais. 

Unidade 1 1.959,98 1.959,98 

28 

Suporte/estante 
p/ Dumbbell 
Sextavado - 
Horizontal 

Uso Comum 

Suporte horizontal, tipo expositor, para dumbbell sextavado. Produzido em metal com pintura, possui 3 
andares para armazenamento dos dumbbells.  Medidas minimas: comprimento: 1,16 m, altura: 1,03 m, 
profundidade: 63 cm. Capacidade para 10 pares de 12,5kg, 15kg, 17,5kg, 20kg, 22,5kg, 25kg, 27,5kg, 30kg, 
32,5kg e 35kg.  

Unidade 1 3.282,67 3.282,67 

SUBTOTAL:          37.703,01  

LOTE 6 - Wall Ball’s e suporte 

ITEM 
MATERIAL 

EQUIPAMENTO/ 
ESPORTIVO 

MODALIDADE DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

QUANTI
DADE 

 VALOR DE 
REFERÊNCIA 

UNITÁRIO  

 VALOR DE 
REFERÊNCIA 

TOTAL  

29 Kit de Wall Ball Uso Comum 

Kit de bolas Wall Ball fabricada em material PU com 35,5cm de diâmetro, podendo o enchimento ser de 
borracha ou grãos de ferro.  

Kit composto por: 
Wall Ball - 3kg: 01 unidade; 
Wall Ball - 4kg: 01 unidade; 
Wall Ball - 5kg: 01 unidade; 
Wall Ball - 6kg: 01 unidade; 
Wall Ball - 7kg: 01 unidade; 
Wall Ball - 8kg: 01 unidade; 
Wall Ball - 9kg: 01 unidade; 

Wall Ball - 10kg: 01 unidade; 

Unidade 1 4.520,00 4.520,00 

30 
Suporte - Wall 

Ball 
Uso Comum 

Suporte de 3 andares para armazenamento de wall balls com capacidade para, no mínimo, 09 wall balls. 
Fabricado com estrutura metálica em metalon com pintura eletrostática na cor preta. O material deve possuir 
resistência suficiente para receber o peso das wall balls sem comprometer a sua estabilidade. Peso da wall 
balls que serão armazenadas: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e 12kg. 

Unidade 1 2.629,96 2.629,96 

SUBTOTAL: 7.149,96 

LOTE 7 – Medicine Ball’s e suporte 

ITEM 
MATERIAL 

EQUIPAMENTO/ 
ESPORTIVO 

MODALIDADE DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

QUANTI
DADE 

 VALOR DE 
REFERÊNCIA 

UNITÁRIO  

 VALOR DE 
REFERÊNCIA 

TOTAL  

31 
Kit de Medicine 

Ball 
Uso Comum 

Kit de bolas Medicine Ball feita em borracha com superfície texturizada. 

Kit composto por: 
Medicine Ball - 02kg: 04 unidades; 
Medicine Ball - 03kg: 04 unidades; 

Unidade 1 18.408,92 18.408,92 
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Medicine Ball - 04kg: 05 unidades; 
Medicine Ball - 05kg: 01 unidade; 
Medicine Ball - 06kg: 07 unidades; 
Medicine Ball - 08kg: 03 unidades; 
Medicine Ball - 10kg: 08 unidades. 

32 
Suporte/estante 
– Bolas Medicine 

Ball 
Uso Comum 

Suporte/estante de bolas de medicine ball, estilo torre, armazenando as bolas nos dois lados da estrutura. 
Fabricado com estrutura metálica com pintura eletrostática na cor preta. O material deve possuir resistência 
suficiente para receber o peso das medicine ball sem comprometer a sua estabilidade. As bolas ficam apoiadas 
sobre as alças ou 2 tubos. A altura entre as alças ou tubos devem ser suficiente para armazenar a medicine ball 
com folga. Capacidade mínima: 6 medicine ball 

Unidade 6 846,92 5.081,52 

SUBTOTAL:          23.490,44  

LOTE 8 – Cordas, Cintos, Kit’s Super Band, Mini Band e suportes 

ITEM 
MATERIAL 

EQUIPAMENTO/ 
ESPORTIVO 

MODALIDADE DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

QUANTI
DADE 

 VALOR DE 
REFERÊNCIA 

UNITÁRIO  

 VALOR DE 
REFERÊNCIA 

TOTAL  

33 Corda de Pular Uso Comum 
Corda de pular com rolamentos nos grips. Corda feita em aço revestida em PVC, medindo entre 2,65m a 3m de 
comprimento. 

Unidade 10 62,85 628,45 

34 
Cinto de Tração - 

Duplo 
Uso Comum 

Cinto de tração duplo, com duas cintas para posicionar na cintura dos atletas, devendo ser ajustáveis, com 
alças, e uma ou duas cordas elásticas de aproximadamente 2m com mosquetões para fixar nas duas cintas. 

Unidade 20 350,00 7.000,00 

35 

Kit de Mini Band 
(Leve, Média, 
Forte e Extra 

Forte) 

Uso Comum 
Kit de Mini Band composto por no mínimo 4 elásticos em látex circulares e fechados de resistências: Leve, 

Média, Forte e Extra Forte. 
Unidade 10 98,62 986,16 

36 

Kit de Super Band 
(Leve, Média, 
Forte e Extra 

Forte) 

Uso Comum 

Kit de Super Band composto por no mínimo 4 elásticos em látex circulares e fechados de resistências:  
Leve: 01 unidade; 

Média: 01 unidade; 
Forte: 01 unidade; 

Extra Forte: 01 unidade. 

Unidade 20 521,86 10.437,20 

37 

Suporte p/ 
Cordas de pular, 

Cintos, Mini 
bands e Super 

bands 

Uso Comum 

Suportes para cordas de pular, cintos, mini bands e super bands produzido em chapa de aço de 
aproximadamente 3mm com corte a laser, possuindo pintura eletrostática na cor preta. Equipamento a ser 
fixado na parede, para isso deve possuir os parafusos chumbadores. Deve possuir 16 alças para armazenar os 
materiais. 

Dimensões:  
Comprimento entre 55 e 60cm.  

Largura entre 12 e 24cm.  
Altura entre 10 e 21cm. 

Unidade 5 118,47 592,37 
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SUBTOTAL:          19.644,18  

LOTE 9 – Avaliação de Lactato 

ITEM 
MATERIAL 

EQUIPAMENTO/ 
ESPORTIVO 

MODALIDADE DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

QUANTI
DADE 

 VALOR DE 
REFERÊNCIA 

UNITÁRIO  

 VALOR DE 
REFERÊNCIA 

TOTAL  

38 
Lactímetro - 

Portátil 
Uso Comum 

Lactímetro portátil para mensuração do lactato através de tiras com pequena amostra de sangue do atleta que 
é inserida no aparelho. Após a análise o resultado aparece no visor do aparelho. Deve possuir memória para 
armazenamento dos resultados, informando data e hora. 

Unidade 4 1.057,91 4.231,65 

39 
Tiras Reagentes - 

Lactato 
Uso Comum Caixa com tiras reagentes para análise do lactato sanguíneo, com 25 fitas. Compatíveis com o lactímetro. Caixa 22 458,66 10.090,52 

SUBTOTAL:          14.322,17  

LOTE 10 – Uniformes  

ITEM 
MATERIAL 

EQUIPAMENTO/ 
ESPORTIVO 

MODALIDADE DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

QUANTI
DADE 

 VALOR DE 
REFERÊNCIA 

UNITÁRIO  

 VALOR DE 
REFERÊNCIA 

TOTAL  

40 
Jaqueta de 

Inverno. 
Uso Comum 

Jaqueta confeccionada no tecido 100% poliéster, com 127 g/m², repelente à água. Cores verde bandeira, verde 
musgo e branco. Com forro matelassê. Gola alta, mangas longas, dois bolsos frontais, punhos internos em 
ribana, bolso interno lado esquerdo, cintura terminada em bainha. Fechamento frontal por zíper escondido. 
Dois filetes frontais sobre o zíper. Brasão do Recreio da Juventude no peito esquerdo em formato patch 
sublimado fixado por bordado, com 8cm de diâmetro. Selo de Formação de Atletas do Comitê Brasileiro de 
Clubes no peito direito em silk screen na cor branca (verificar manual de aplicação). Na nuca bandeira do Rio 
Grande do Sul e do Brasil em formato patch sublimados fixadas com bordado, cada uma medindo 5cm de 
largura x 3cm de altura. Nas costas escrita em bordado na cor branca medindo 25cm de largura "Recreio da 
Juventude" e na linha abaixo "Caxias do Sul - RS" medindo 20cm de largura. Recortes e desing conforme layout 
apresentado.  

Unidade 340 175,81 59.775,40 
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41 
Kit de Uniforme - 

Competição - 
Feminino 

Handebol 

Kit de competição composto por 2 conjuntos ("A" e "B"):  
 

CONJUNTO A composto por 14 camisas, 14 calções, 3 camisas de goleiro e 3 calças de goleiro.  

A) Baby Look confeccionada no tecido 100% poliéster, com 130 g/m². Cores verde bandeira e verde musgo 
degrade. Gola polo de tecido com detalhe V em branco. Corte feminino. Punhos entretelados de 6cm nas 
mangas. Debrum de 3cm sobreposto nas laterais. Detalhes sublimados por impressão digital, conforme layout 
apresentado. Na frente, brasão Recreio da Juventude sublimado por impressão digital no peito esquerdo com 
8cm de altura, Selo de Formação de Atletas do Comitê Brasileiro de Clubes sublimado por impressão digital no 
peito direito (verificar manual de aplicação) e número no tamanho mínimo de 10cm de altura sublimado por 
impressão digital. Na nuca bandeira do Rio Grande do Sul e Brasil sublimados por impressão digital, cada uma 
medindo 5cm de largura x 3cm de altura. Nas costas, escrita sublimada por impressão digital medindo 25cm 
de largura "Recreio da Juventude" e na linha abaixo "Caxias do Sul - RS" medindo 20cm de largura e número 
no tamanho mínimo de 20cm de altura, sublimados por impressão digital.  

B) Calção confeccionado no tecido 100% poliéster, com 130 g/m². Cor verde bandeira. Cós em elástico e 
cordão. Corte feminino. Detalhes sublimados por impressão digital. Brasão Recreio da Juventude sublimado 
por impressão digital na perna esquerda com 8cm de altura, Selo de Formação de Atletas do Comitê Brasileiro 
de Clubes sublimado por impressão digital na perna direita (verificar manual de aplicação).  

C) 1- Baby Look de goleiro confeccionada no tecido 100% poliéster, com 130 g/m². Cor laranja. Gola polo de 
tecido com detalhe V em branco. Manga longa. Corte feminino. Punhos em ribana. Debrum de 3cm 
sobreposto nas laterais. Detalhes sublimados por impressão digital, conforme layout apresentado. Na frente, 
brasão Recreio da Juventude sublimado por impressão digital no peito esquerdo com 8cm de altura, Selo de 
Formação de Atletas do Comitê Brasileiro de Clubes sublimado por impressão digital no peito direito (verificar 
manual de aplicação) e número no tamanho mínimo de 10cm de altura sublimado por impressão digital logo 
abaixo. Na nuca bandeira do Rio Grande do Sul e Brasil sublimados por impressão digital, cada uma medindo 
5cm de largura x 3cm de altura. Nas costas, escrita sublimada por impressão digital medindo 25cm de largura 
"Recreio da Juventude" e na linha abaixo "Caxias do Sul - RS" medindo 20cm de largura e número no tamanho 
mínimo de 20cm de altura, sublimados por impressão digital.  

2- Baby Look de goleiro confeccionada no tecido 100% poliéster, com 130 g/m². Cor verde limão. Gola polo de 
tecido com detalhe V em branco. Manga longa. Corte feminino. Punhos em ribana. Debrum de 3cm 
sobreposto nas laterais. Detalhes sublimados por impressão digital, conforme layout apresentado. Na frente, 
brasão Recreio da Juventude sublimado por impressão digital no peito esquerdo com 8cm de altura, Selo de 
Formação de Atletas do Comitê Brasileiro de Clubes sublimado por impressão digital no peito direito (verificar 
manual de aplicação) e número medindo 10cm de altura sublimado por impressão digital. Na nuca bandeira 
do Rio Grande do Sul e Brasil sublimados por impressão digital, cada uma medindo 5cm de largura x 3cm de 
altura. Nas costas, escrita sublimada por impressão digital medindo 25cm de largura "Recreio da Juventude" e 
na linha abaixo "Caxias do Sul - RS" medindo 20cm de largura e número no tamanho mínimo de 20cm de 
altura, sublimados por impressão digital. 3- Baby Look de goleiro confeccionada no tecido 100% poliéster, com 
130 g/m². Cores preto e cinza chumbo. Gola polo de tecido com detalhe V e branco. Manga longa. Corte 

Unidade 1 3.694,91 3.694,91 
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feminino. Punhos em ribana. Debrum de 3cm sobreposto nas laterais. Detalhes sublimados por impressão 
digital, conforme layout apresentado. Na frente, brasão Recreio da Juventude sublimado por impressão digital 
no peito esquerdo com 8cm de altura, Selo de Formação de Atletas do Comitê Brasileiro de Clubes sublimado 
por impressão digital no peito direito (verificar manual de aplicação) e número medindo 10cm de altura 
sublimado por impressão digital. Na nuca bandeira do Rio Grande do Sul e Brasil sublimados por impressão 
digital, cada uma medindo 5cm de largura x 3cm de altura. Nas costas, escrita sublimada por impressão digital 
medindo 25cm de largura "Recreio da Juventude" e na linha abaixo "Caxias do Sul - RS" medindo 20cm de 
largura e número no tamanho mínimo de 20cm de altura, sublimados por impressão digital.  

D) Calça confeccionada em tecido 100% poliéster, com 247 g/m². Cor preto. Cós em elástico e cordão. Com 
proteções de espuma embutida nas laterais das coxas e nos joelhos, com costuras reforçadas. Com punhos em 
ribana. Recortes conforme layout apresentado. Brasão Recreio da Juventude na perna esquerda em silk 
screen, com 8cm de altura. Selo de Formação de Atletas do Comitê Brasileiro de Clubes na perna esquerda em 
silk screen (verificar manual de aplicação). Número medindo 10cm de altura na perna direita em silk screen.  
 
CONJUNTO B composto por 14 camisas, 14 calções, 3 camisas de goleiro e 3 calças de goleiro.  

A) Baby Look confeccionada no tecido 100% poliéster, com 130 g/m². Cores branco, cinza claro e verde 
bandeira. Gola polo de tecido com detalhe V. Corte feminino. Punhos entretelados de 6cm nas mangas. 
Debrum de 3cm sobreposto nas laterais. Detalhes sublimados por impressão digital, conforme layout 
apresentado. Na frente, brasão Recreio da Juventude sublimado por impressão digital no peito esquerdo com 
8cm de altura, Selo de Formação de Atletas do Comitê Brasileiro de Clubes sublimado por impressão digital no 
peito direito (verificar manual de aplicação) e número medindo 10cm de altura sublimado por impressão 
digital. Na nuca bandeira do Rio Grande do Sul e Brasil sublimados por impressão digital, cada uma medindo 
5cm de largura x 3cm de altura. Nas costas, escrita sublimada por impressão digital medindo 25cm de largura 
"Recreio da Juventude" e na linha abaixo "Caxias do Sul - RS" medindo 20cm de largura e número no tamanho 
mínimo de 20cm de altura, sublimados por impressão digital.  

B) Calção confeccionado no tecido 100% poliéster, com 130 g/m². Cor preto. Cós em elástico e cordão. Corte 
feminino. Brasão Recreio da Juventude na perna esquerda sublimado por impressão digital, com 8cm de 
altura. Selo de Formação de Atletas do Comitê Brasileiro de Clubes na perna direita sublimado por impressão 
digital (verificar manual de aplicação).  

C) 1- Baby Look de goleiro confeccionada no tecido 100% poliéster, com 130 g/m². Cor laranja. Gola polo de 
tecido com detalhe V em branco. Manga longa. Corte feminino. Punhos em ribana. Debrum de 3cm 
sobreposto nas laterais. Detalhes sublimados por impressão digital, conforme layout apresentado. Na frente, 
brasão Recreio da Juventude sublimado por impressão digital no peito esquerdo com 8cm de altura, Selo de 
Formação de Atletas do Comitê Brasileiro de Clubes sublimado por impressão digital no peito direito (verificar 
manual de aplicação) e número medindo 10cm de altura sublimado por impressão digital. Na nuca bandeira 
do Rio Grande do Sul e Brasil sublimados por impressão digital, cada uma medindo 5cm de largura x 3cm de 
altura. Nas costas, escrita sublimada por impressão digital medindo 25cm de largura "Recreio da Juventude" e 
na linha abaixo "Caxias do Sul - RS" medindo 20cm de largura e número no tamanho mínimo de 20cm de 
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altura, sublimados por impressão digital. 

2- Baby Look de goleiro confeccionada no tecido 100% poliéster, com 130 g/m². Cor verde limão. Gola polo de 
tecido com detalhe V em branco. Manga longa. Corte feminino. Punhos em ribana. Debrum de 3cm 
sobreposto nas laterais. Detalhes sublimados por impressão digital, conforme layout apresentado. Na frente, 
brasão Recreio da Juventude sublimado por impressão digital no peito esquerdo com 8cm de altura, Selo de 
Formação de Atletas do Comitê Brasileiro de Clubes sublimado por impressão digital no peito direito (verificar 
manual de aplicação) e número medindo 10cm de altura sublimado por impressão digital logo abaixo. Na nuca 
bandeira do Rio Grande do Sul e Brasil sublimados por impressão digital, cada uma medindo 5cm de largura x 
3cm de altura. Nas costas, escrita sublimada por impressão digital medindo 25cm de largura "Recreio da 
Juventude" e na linha abaixo "Caxias do Sul - RS" medindo 20cm de largura e número no tamanho mínimo de 
20cm de altura, sublimados por impressão digital.  

3- Baby Look de goleiro confeccionada no tecido 100% poliéster, com 130 g/m². Cores preto e cinza chumbo. 
Gola polo de tecido com detalhe V e branco. Manga longa. Corte feminino. Punhos em ribana. Debrum de 3cm 
sobreposto nas laterais. Detalhes sublimados por impressão digital, conforme layout apresentado. Na frente, 
brasão Recreio da Juventude sublimado por impressão digital no peito esquerdo com 8cm de altura, Selo de 
Formação de Atletas do Comitê Brasileiro de Clubes sublimado por impressão digital no peito direito (verificar 
manual de aplicação) e número medindo 10cm de altura sublimado por impressão digital. Na nuca bandeira 
do Rio Grande do Sul e Brasil sublimados por impressão digital, cada uma medindo 5cm de largura x 3cm de 
altura. Nas costas, escrita sublimada por impressão digital medindo 25cm de largura "Recreio da Juventude" e 
na linha abaixo "Caxias do Sul - RS" medindo 20cm de largura e número no tamanho mínimo de 20cm de 
altura, sublimados por impressão digital.  

D) Calça confeccionada em tecido 100% poliéster, com 247 g/m². Cor preto. Cós em elástico e cordão. Com 
proteções de espuma embutida nas laterais das coxas e nos joelhos, com costuras reforçadas. Com punhos em 
ribana. Recortes conforme layout apresentado. Brasão Recreio da Juventude na perna esquerda em silk 
screen, com 8cm de altura. Selo de Formação de Atletas do Comitê Brasileiro de Clubes na perna esquerda em 
silk screen (verificar manual de aplicação). Número medindo 10cm de altura na perna direita em silk screen. 



 

 15 

42 
Kit de Uniforme - 

Competição – 
Masculino 

Handebol 

Kit de competição composto por 2 conjuntos ("A" e "B"):  

CONJUNTO A composto por 14 camisas, 14 calções, 3 camisas de goleiro e 3 calças de goleiro.  

A) Camiseta confeccionada no tecido 100% poliéster, com 130 g/m². Cores verde bandeira, verde musgo e 
branco. Gola V especial em ribana com detalhe recortado em outra cor. Detalhes sublimados por impressão 
digital, conforme layout apresentado. Punhos entretelados de 6cm nas mangas. Debrum de 3cm sobreposto 
nas laterais. Na frente, brasão Recreio da Juventude sublimado por impressão digital no peito esquerdo com 
8cm de altura, Selo de Formação de Atletas do Comitê Brasileiro de Clubes sublimado por impressão digital no 
peito direito (verificar manual de aplicação) e número medindo 10cm de altura sublimado por impressão 
digital logo abaixo. Na nuca bandeira do Rio Grande do Sul e Brasil sublimados por impressão digital, cada uma 
medindo 5cm de largura x 3cm de altura. Nas costas, escrita sublimada por impressão digital medindo 25cm 
de largura "Recreio da Juventude" e na linha abaixo "Caxias do Sul - RS" medindo 20cm de largura e número 
no tamanho mínimo de 20cm de altura, sublimados por impressão digital.  

B) Calção confeccionado no tecido 100% poliéster, com 130 g/m². Cor verde musgo. Cós em elástico e cordão. 
Detalhes sublimados por impressão digital, conforme layout apresentado. Brasão Recreio da Juventude 
sublimado na perna esquerda com 8cm de altura, Selo de Formação de Atletas do Comitê Brasileiro de Clubes 
sublimado por impressão digital na perna direita (verificar manual de aplicação).  

C) 1- Camiseta de goleiro confeccionada no tecido 100% poliéster, com 130 g/m². Cores laranja, verde musgo e 
verde bandeira. Gola polo de tecido com detalhe V. Manga longa. Punhos em ribana. Debrum de 3cm 
sobreposto nas laterais. Detalhes sublimados por impressão digital, conforme layout apresentado. Na frente, 
brasão Recreio da Juventude sublimado por impressão digital no peito esquerdo com 8cm de altura, Selo de 
Formação de Atletas do Comitê Brasileiro de Clubes sublimado por impressão digital no peito direito (verificar 
manual de aplicação) e número medindo 10cm de altura sublimado por impressão digital logo abaixo. Na nuca 
bandeira do Rio Grande do Sul e Brasil sublimados por impressão digital, cada uma medindo 5cm de largura x 
3cm de altura. Nas costas, escrita sublimada por impressão digital medindo 25cm de largura "Recreio da 
Juventude" e na linha abaixo "Caxias do Sul - RS" medindo 20cm de largura e número no tamanho mínimo de 
20cm de altura, sublimados por impressão digital.  

2- Camiseta de goleiro confeccionada no tecido 100% poliéster, com 130 g/m². Cores verde limão, verde 
bandeira e verde musgo. Gola polo de tecido com detalhe V. Manga longa. Punhos em ribana. Debrum de 3cm 
sobreposto nas laterais. Detalhes sublimados por impressão digital, conforme layout apresentado. Na frente, 
brasão Recreio da Juventude sublimado por impressão digital no peito esquerdo com 8cm de altura, Selo de 
Formação de Atletas do Comitê Brasileiro de Clubes sublimado por impressão digital no peito direito (verificar 
manual de aplicação) e número medindo 10cm de altura sublimado por impressão digital logo abaixo. Na nuca 
bandeira do Rio Grande do Sul e Brasil sublimados por impressão digital, cada uma medindo 5cm de largura x 
3cm de altura. Nas costas, escrita sublimada por impressão digital medindo 25cm de largura "Recreio da 
Juventude" e na linha abaixo "Caxias do Sul - RS" medindo 20cm de largura e número no tamanho mínimo de 
20cm de altura, sublimados por impressão digital.  

 

Unidade 3 3.743,01 11.229,02 
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3- Camiseta de goleiro confeccionada no tecido 100% poliéster, com 130 g/m². Cores preto, verde bandeira e 
verde musgo. Gola polo de tecido com detalhe V. Manga longa. Punhos em ribana. Debrum de 3cm 
sobreposto nas laterais. Detalhes sublimados por impressão digital, conforme layout apresentado. Na frente, 
brasão Recreio da Juventude sublimado por impressão digital no peito esquerdo com 8cm de altura, Selo de 
Formação de Atletas do Comitê Brasileiro de Clubes sublimado por impressão digital no peito direito (verificar 
manual de aplicação) e número medindo 10cm de altura sublimado por impressão digital logo abaixo. Na nuca 
bandeira do Rio Grande do Sul e Brasil sublimados por impressão digital, cada uma medindo 5cm de largura x 
3cm de altura. Nas costas, escrita sublimada por impressão digital medindo 25cm de largura "Recreio da 
Juventude" e na linha abaixo "Caxias do Sul - RS" medindo 20cm de largura e número no tamanho mínimo de 
20cm de altura, sublimados por impressão digital.  

D) Calça confeccionada em tecido 100% poliéster, com 247 g/m². Cor preto. Cós em elástico e cordão. Com 
proteções de espuma embutida nas laterais das coxas e nos joelhos, com costuras reforçadas. Com punhos em 
ribana. Recortes conforme layout apresentado. Brasão Recreio da Juventude na perna esquerda em silk 
screen, com 8cm de altura. Selo de Formação de Atletas do Comitê Brasileiro de Clubes na perna esquerda em 
silk screen (verificar manual de aplicação). Número medindo 10cm de altura na perna direita em silk screen. 
 
CONJUNTO B composto por 14 camisas, 14 calções, 3 camisas de goleiro e 3 calças de goleiro.  

A) Camiseta confeccionada no tecido 100% poliéster, com 130 g/m². Cor preto, verde bandeira, verde musgo e 
branco. Gola V especial em ribana com detalhe recortado em outra cor. Detalhes sublimados por impressão 
digital, conforme layout apresentado. Punhos entretelados de 6cm nas mangas. Debrum de 3cm sobreposto 
nas laterais. Na frente, brasão Recreio da Juventude sublimado por impressão digital no peito esquerdo com 
8cm de altura, Selo de Formação de Atletas do Comitê Brasileiro de Clubes sublimado por impressão digital no 
peito direito (verificar manual de aplicação) e número medindo 10cm de altura sublimado por impressão 
digital. Na nuca bandeira do Rio Grande do Sul e Brasil sublimados por impressão digital, cada uma medindo 
5cm de largura x 3cm de altura. Nas costas, escrita sublimada por impressão digital medindo 25cm de largura 
"Recreio da Juventude" e na linha abaixo "Caxias do Sul - RS" medindo 20cm de largura e número no tamanho 
mínimo de 20cm de altura, sublimados por impressão digital.  

B) Calção confeccionado no tecido 100% poliéster, com 130 g/m². Cor preto. Cós em elástico e cordão. 
Detalhes sublimados por impressão digital, conforme layout apresentado. Brasão Recreio da Juventude 
sublimado por impressão digital na perna esquerda com 8cm de altura, Selo de Formação de Atletas do 
Comitê Brasileiro de Clubes sublimado por impressão digital na perna direita (verificar manual de aplicação).  
C) 1- Camiseta de goleiro confeccionada no tecido 100% poliéster, com 130 g/m². Cores laranja, verde musgo e 
verde bandeira. Gola polo de tecido com detalhe V. Manga longa. Punhos em ribana. Debrum de 3cm 
sobreposto nas laterais. Detalhes sublimados por impressão digital, conforme layout apresentado. Na frente, 
brasão Recreio da Juventude sublimado por impressão digital no peito esquerdo com 8cm de altura, Selo de 
Formação de Atletas do Comitê Brasileiro de Clubes sublimado por impressão digital no peito direito (verificar 
manual de aplicação) e número medindo 10cm de altura sublimado por impressão digital. Na nuca bandeira 
do Rio Grande do Sul e Brasil sublimados por impressão digital, cada uma medindo 5cm de largura x 3cm de 
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altura. Nas costas, escrita sublimada por impressão digital medindo 25cm de largura "Recreio da Juventude" e 
na linha abaixo "Caxias do Sul - RS" medindo 20cm de largura e número no tamanho mínimo de 20cm de 
altura, sublimados por impressão digital.  

2- Camiseta de goleiro confeccionada no tecido 100% poliéster, com 130 g/m². Cores verde limão, verde 
bandeira e verde musgo. Gola polo de tecido com detalhe V. Manga longa. Punhos em ribana. Debrum de 3cm 
sobreposto nas laterais. Detalhes sublimados por impressão digital, conforme layout apresentado. Na frente, 
brasão Recreio da Juventude sublimado por impressão digital no peito esquerdo com 8cm de altura, Selo de 
Formação de Atletas do Comitê Brasileiro de Clubes sublimado por impressão digital no peito direito (verificar 
manual de aplicação) e número medindo 10cm de altura sublimado por impressão digital logo abaixo. Na nuca 
bandeira do Rio Grande do Sul e Brasil sublimados por impressão digital, cada uma medindo 5cm de largura x 
3cm de altura. Nas costas, escrita sublimada por impressão digital medindo 25cm de largura "Recreio da 
Juventude" e na linha abaixo "Caxias do Sul - RS" medindo 20cm de largura e número no tamanho mínimo de 
20cm de altura, sublimados por impressão digital.  

3- Camiseta de goleiro confeccionada no tecido 100% poliéster, com 130 g/m². Cores preto, verde bandeira e 
verde musgo. Gola polo de tecido com detalhe V. Manga longa. Punhos em ribana. Debrum de 3cm 
sobreposto nas laterais. Detalhes sublimados por impressão digital, conforme layout apresentado. Na frente, 
brasão Recreio da Juventude sublimado por impressão digital no peito esquerdo com 8cm de altura, Selo de 
Formação de Atletas do Comitê Brasileiro de Clubes sublimado por impressão digital no peito direito (verificar 
manual de aplicação) e número medindo 10cm de altura sublimado por impressão digital logo abaixo. Na nuca 
bandeira do Rio Grande do Sul e Brasil sublimados por impressão digital, cada uma medindo 5cm de largura x 
3cm de altura. Nas costas, escrita sublimada por impressão digital medindo 25cm de largura "Recreio da 
Juventude" e na linha abaixo "Caxias do Sul - RS" medindo 20cm de largura e número no tamanho mínimo de 
20cm de altura, sublimados por impressão digital.  

D) Calça confeccionada em tecido 100% poliéster, com 247 g/m². Cor preto. Cós em elástico e cordão. Com 
proteções de espuma embutida nas laterais das coxas e nos joelhos, com costuras reforçadas. Com punhos em 
ribana. Recortes conforme layout apresentado. Brasão Recreio da Juventude na perna esquerda em silk 
screen, com 8cm de altura. Selo de Formação de Atletas do Comitê Brasileiro de Clubes na perna esquerda em 
silk screen (verificar manual de aplicação). Número medindo 10cm de altura na perna direita em silk screen. 
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43 
Kit de Uniforme - 

Competição. 
Vôlei de 
Quadra 

Kit de competição composto por 2 conjuntos ("A" e "B"):  

CONJUNTO A - Composto por 14 regatas e 14 shorts conforme descrição abaixo:  

a) Regata - Regata confeccionada no tecido 100% poliéster, com 130 g/m². Cores verde bandeira e verde 
musgo. Gola V em tecido. Corte feminino. Debrum de 1cm no acabamento das mangas. Detalhes sublimados 
por impressão digital, conforme layout apresentado. Na frente, brasão do Recreio da Juventude sublimado por 
impressão digital no peito esquerdo com 8cm de diâmetro, Selo de Formação de Atletas do Comitê Brasileiro 
de Clubes sublimado por impressão digital no peito direito (verificar manual de aplicação) e número sublimado 
por impressão digital logo abaixo, no tamanho mínimo de 15cm de altura e 2cm de largura cada número. Na 
nuca bandeira do Rio Grande do Sul e do Brasil sublimados por impressão digital, cada uma medindo 5cm de 
largura x 3cm de altura. Nas costas escrita sublimada por impressão digital medindo 25cm de largura "Recreio 
da Juventude" e na linha abaixo "Caxias do Sul - RS" medindo 20cm de largura. Número nas costas sublimado 
por impressão digital com 20cm de altura com no mínimo 2cm de largura. Recortes e design conforme layout 
apresentado.  

b) Short - Short confeccionado no tecido 88% poliéster e 12% elastano, com 365 g/m², com o cós alto. Cor 
preto. Brasão do Recreio da Juventude na perna esquerda em formato patch sublimado fixado por bordado, 
com 8cm de diâmetro. Selo de Formação de Atletas do Comitê Brasileiro de Clubes na perna direita em 
bordado na cor branca (verificar manual de aplicação). Recortes e design conforme layout apresentado.  
 
CONJUNTO B - Conjunto de competição composto por 14 regatas e 14 shorts conforme descrição abaixo:  

a) regata - Regata confeccionada no tecido 100% poliéster, com 130 g/m². Cores preto, cinza chumbo e verde 
bandeira. Gola V em tecido. Corte feminino. Debrum de 1cm no acabamento das mangas. Detalhes 
sublimados por impressão digital, conforme layout apresentado. Na frente, brasão do Recreio da Juventude 
sublimado por impressão digital no peito esquerdo com 8cm de diâmetro, Selo de Formação de Atletas do 
Comitê Brasileiro de Clubes sublimado por impressão digital no peito direito (verificar manual de aplicação) e 
número sublimado por impressão digital logo abaixo, no tamanho mínimo de 15cm de altura e 2cm de largura 
cada número. Na nuca bandeira do Rio Grande do Sul e do Brasil sublimados por impressão digital, cada uma 
medindo 5cm de largura x 3cm de altura. Nas costas escrita sublimada por impressão digital medindo 25cm de 
largura "Recreio da Juventude" e na linha abaixo "Caxias do Sul - RS" medindo 20cm de largura. Número nas 
costas sublimado com 20cm de altura com no mínimo 2cm de largura. Recortes e design conforme layout 
apresentado.  

b) short - Short confeccionado no tecido 88% poliéster e 12% elastano, com 365 g/m², com o cós alto. Cor 
verde musgo. Brasão do Recreio da Juventude na perna esquerda em formato patch sublimado fixado por 
bordado, com 8cm de diâmetro. Selo de Formação de Atletas do Comitê Brasileiro de Clubes na perna direita 
em bordado na cor branca (verificar manual de aplicação). Recortes e design conforme layout apresentado. 

Unidade 3 2.884,41 8.653,24 
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44 
Kit de Uniforme - 

Passeio. 
Uso Comum 

Agasalho - (Jaqueta e Calça): Agasalho composto por Jaqueta e Calça, com as seguintes descrições:  

A) jaqueta - Casaco confeccionado em tecido 67% poliéster, 30% algodão e 3% elastano, com 310 g/m². Cores 
verde bandeira e preto. Gola alta, mangas longas, dois bolsos frontais, punhos em ribana no mesmo tecido do 
casaco. Fechamento frontal por zíper. Brasão do Recreio da Juventude no peito esquerdo em formato patch 
sublimado fixado por bordado, com 8cm de diâmetro. Selo de Formação de Atletas do Comitê Brasileiro de 
Clubes no peito direito em silk screen na cor branca (verificar manual de aplicação). Na nuca bandeira do Rio 
Grande do Sul e do Brasil em formato patch sublimado fixadas com bordado, cada uma medindo 5cm de 
largura x 3cm de altura. Nas costas escrita em silk screen na cor branca medindo 25cm de largura "Recreio da 
Juventude" e na linha abaixo "Caxias do Sul - RS" medindo 20cm de largura. Recortes e desing conforme layout 
apresentado.  

B) calça - Calça confeccionada em tecido 67% poliéster, 30% algodão e 3% elastano, com 310 g/m². Cor preta. 
Corte modelo slim. Cós em elástico e cordão. Dois bolsos frontais com abertura lateral. Zíper de 20cm de 
altura nos tornozelos. Brasão do Recreio da Juventude na perna esquerda em formato patch sublimado fixado 
por bordado, com 8cm de de diâmetro. Selo de Formação de Atletas do Comitê Brasileiro de Clubes na perna 
direita em silk screen na cor branca (verificar manual de aplicação). Recortes e desing conforme layout 
apresentado. 

Camiseta: Camiseta confeccionada no tecido 65% poliéster e 35% viscose, com 185 g/m². Cores verde 
bandeira e preto. Gola role em ribana. Debrum de 3cm sobreposto nas mangas, da gola até a bainha da 
manga. Brasão do Recreio da Juventude no peito esquerdo em formato patch sublimado fixado por bordado, 
com 8cm de diâmetro. Selo de Formação de Atletas do Comitê Brasileiro de Clubes no peito direito em silk 
screen na cor branca (verificar manual de aplicação). Na nuca bandeira do Rio Grande do Sul e Brasil em 
formato patch fixadas com bordado, cada uma medindo 5cm de largura x 3cm de altura. Nas costas escrita em 
silk screen na cor branca medindo 25cm de largura "Recreio da Juventude" e na linha abaixo "Caxias do Sul - 
RS" medindo 20cm de largura. Recortes e design conforme layout apresentado. 

Unidade 340 261,24 88.822,73 

45 
Kit de Uniforme - 

Treinamento - 
Feminino 

Handebol 

A) Baby Look confeccionada no tecido 100% poliéster, com 130 g/m². Cores verde bandeira e branco. Gola V 
em ribana. Debrum de 3cm sobreposto nas mangas, da gola até a bainha da manga. Recortes conforme layout 
apresentado. Brasão Recreio da Juventude no peito esquerdo sublimado por impressão digital, com 8cm de 
altura. Selo de Formação de Atletas do Comitê Brasileiro de Clubes no peito direito sublimado por impressão 
digital (verificar manual de aplicação). Na nuca bandeira do Rio Grande do Sul e do Brasil em formato patch 
sublimado fixadas com bordado, cada uma medindo 5cm de largura x 3cm de altura. Nas costas, escrita 
sublimada por impressão digital medindo 25cm de largura "Recreio da Juventude" e na linha abaixo "Caxias do 
Sul - RS" medindo 20cm de largura. Recortes e design conforme layout apresentado. 

B) Calção confeccionado no tecido 100% poliéster, com 130 g/m². Cor verde bandeira. Cós em elástico e 
cordão. Corte feminino. Brasão Recreio da Juventude na perna sublimado por impressão digital, com 8cm de 
altura. Selo de Formação de Atletas do Comitê Brasileiro de Clubes na perna direita sublimado por impressão 
digital (verificar manual de aplicação). 

Unidade 32 105,40 3.372,69 
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46 
Kit de Uniforme - 

Treinamento - 
Feminino 

Tênis 

A) Baby Look confeccionada no tecido 100% poliéster, com 130 g/m². Cores verde bandeira e branco. Gola V 
em ribana. Debrum de 3cm sobreposto nas mangas, da gola até a bainha da manga. Brasão do Recreio da 
Juventude no peito esquerdo sublimado, com 8cm de diâmetro. Selo de Formação de Atletas do Comitê 
Brasileiro de Clubes no peito direito sublimado (verificar manual de aplicação). Na nuca bandeira do Rio 
Grande do Sul e do Brasil em formato patch sublimado fixadas com bordado, cada uma medindo 5cm de 
largura x 3cm de altura. Nas costas escrita sublimada por impressão digital medindo 25cm de largura "Recreio 
da Juventude" e na linha abaixo "Caxias do Sul - RS" medindo 20cm de largura. Recortes e design conforme 
layout apresentado. 

B) Short / Saia feminino. Short confeccionado no tecido 88% poliéster e 12% elastano, com 365 g/m², com o 
cós alto. Cores verde bandeira e verde musgo. Saia costurada no entorno do short, confeccionada no tecido 
100% poliéster, com 130 g/m², com estampa sublimada por impressão digital. Brasão do Recreio da Juventude 
no lado esquerdo, sublimado por impressão digital, com 6cm de diâmetro. Selo de Formação de Atletas do 
Comitê Brasileiro de Clubes no lado direito, sublimado por impressão digital (verificar manual de aplicação). 
Recortes e design conforme layout apresentado. 

Unidade 26 146,16 3.800,16 

47 
Kit de Uniforme - 

Treinamento - 
Masculino 

Handebol 

A) Camiseta confeccionada no tecido 100% poliéster, com 130 g/m². Cores verde bandeira e branco. Gola role 
em ribana. Debrum de 3cm sobreposto nas mangas, da gola até a bainha da manga. Brasão do Recreio da 
Juventude no peito esquerdo sublimado por impressão digital com 8cm de diâmetro. Selo de Formação de 
Atletas do Comitê Brasileiro de Clubes no peito direito sublimado por impressão digital (verificar manual de 
aplicação). Na nuca bandeira do Rio Grande do Sul e do Brasil em formato patch sublimado fixadas com 
bordado, cada uma medindo 5cm de largura x 3cm de altura. Nas costas, escrita sublimada por impressão 
digital medindo 25cm de largura "Recreio da Juventude" e na linha abaixo "Caxias do Sul - RS" medindo 20cm 
de largura. Recortes e design conforme layout apresentado. 

B) Calção confeccionado no tecido 100% poliéster, com 130 g/m². Cor verde bandeira. Cós em elástico e 
cordão. Com sunga. Brasão Recreio da Juventude na perna esquerda sublimado por impressão digital, com 
8cm de altura. Selo de Formação de Atletas do Comitê Brasileiro de Clubes na perna direita sublimado por 
impressão digital (verificar manual de aplicação). 

Unidade 86 102,79 8.839,94 

48 
Kit de Uniforme - 

Treinamento - 
Masculino 

Tênis 

A) Camiseta confeccionada no tecido 100% poliéster, com 130 g/m². Cores verde bandeira e branco. Gola role 
em ribana. Debrum de 3cm sobreposto nas mangas, da gola até a bainha da manga. Brasão do Recreio da 
Juventude no peito esquerdo sublimado por impressão digital com 8cm de diâmetro. Selo de Formação de 
Atletas do Comitê Brasileiro de Clubes no peito direito sublimado por impressão digital (verificar manual de 
aplicação). Na nuca bandeira do Rio Grande do Sul e do Brasil em formato patch sublimado fixadas com 
bordado, cada uma medindo 5cm de largura x 3cm de altura. Nas costas escrita sublimada por impressão 
digital medindo 25cm de largura "Recreio da Juventude" e na linha abaixo "Caxias do Sul - RS" medindo 20cm 
de largura. Recortes e design conforme layout apresentado. 

B) Bermuda confeccionada no tecido 100% poliéster, com 130 g/m². Cores verde bandeira e branco. Cós em 
elástico e cordão. Dois bolsos frontais com abertura lateral tipo faca e filetes laterais da cintura até a bainha. 

Unidade 30 112,68 3.380,30 
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Brasão do Recreio da Juventude na perna esquerda sublimado por impressão digital, com 8cm de altura. Selo 
de Formação de Atletas do Comitê Brasileiro de Clubes na perna direita sublimado por impressão digital 
(verificar manual de aplicação). Recortes e design conforme layout apresentado. 

49 
Kit de Uniforme - 

Treinamento. 
Vôlei de 
Quadra 

A) Regata confeccionada no tecido 100% poliéster, com 130 g/m². Cores verde bandeira e branco. Gola V em 
ribana. Corte feminino. Debrum de 1cm no acabamento das mangas. Brasão do Recreio da Juventude no peito 
esquerdo sublimado por impressão digital, com 8cm de diâmetro. Selo de Formação de Atletas do Comitê 
Brasileiro de Clubes no peito direito sublimado por impressão digital (verificar manual de aplicação). Na nuca 
bandeira do Rio Grande do Sul e do Brasil em formato patch sublimado fixadas com bordado, cada uma 
medindo 5cm de largura x 3cm de altura. Nas costas escrita sublimada por impressão digital medindo 25cm de 
largura "Recreio da Juventude" e na linha abaixo "Caxias do Sul - RS" medindo 20cm de largura. Recortes e 
design conforme layout apresentado. 

B) Short confeccionado no tecido 88% poliéster e 12% elastano, com 365 g/m², com o cós alto. Cor verde 
bandeira. Brasão do Recreio da Juventude na perna esquerda em formato patch sublimado fixado por 
bordado, com 8cm de diâmetro. Selo de Formação de Atletas do Comitê Brasileiro de Clubes na perna direita 
em bordado na cor branca (verificar manual de aplicação). Recortes e design conforme layout apresentado. 

Unidade 100 105,28 10.527,67 

50 
Kit de Uniforme – 

Competição – 
Feminino 

Tênis 

A) Baby Look confeccionada no tecido 100% poliéster, com 130 g/m². Cores branco, verde bandeira e verde 
musgo. Gola V especial em ribana com detalhe recortado em outra cor. Mangas com detalhes sublimados por 
impressão digital. Punhos entretelados de 6cm nas mangas. Debrum de 3cm sobreposto nas laterais.  Logotipo 
do Recreio da Juventude na manga direita (dimensões até 8cmx4cm), sublimado por impressão digital. Selo de 
Formação de Atletas do Comitê Brasileiro de Clubes na manga esquerda, sublimado por impressão digital 
(verificar manual de aplicação). Recortes e design conforme layout apresentado. 

B) Short / Saia feminino. Short confeccionado no tecido 88% poliéster e 12% elastano, com 365 g/m², com o 
cós alto. Cor verde bandeira. Saia costurada no entorno do short, confeccionada no tecido 100% poliéster, com 
130 g/m². Cor tons de verde degrade sublimados. Estampa sublimada por impressão digital conforme layout 
apresentado. 

Unidade 26 141,16 3.670,16 

51 
Kit de Uniforme – 

Competição – 
Masculino 

Tênis 

A) Camiseta confeccionada no tecido 100% poliéster, com 130 g/m². Cores branco, verde bandeira e verde 
musgo. Gola V especial em ribana com detalhe recortado em outra cor. Mangas com detalhes sublimados por 
impressão digital. Punhos entretelados de 6cm nas mangas. Debrum de 3cm sobreposto nas laterais. Logotipo 
Recreio da Juventude na manga direita (dimensões até 8cmx4cm), sublimado por impressão digital. Selo de 
Formação de Atletas do Comitê Brasileiro de Clubes na manga esquerda, sublimado por impressão digital 
(verificar manual de aplicação). Recortes e design conforme layout apresentado. 

B) Bermuda confeccionada no tecido 100% poliéster, com 103 g/m². Cores verde bandeira e branco. Cós em 
elástico e cordão. Dois bolsos frontais com abertura lateral tipo faca e filetes laterias da cintura até a bainha. 
Recortes e design conforme layout apresentado. 

Unidade 30 86,18 2.585,40 

SUBTOTAL:        208.351,63  
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LOTE 11 – Toucas 

ITEM 
MATERIAL 

EQUIPAMENTO/ 
ESPORTIVO 

MODALIDADE DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO 
UNIDADE DE 

MEDIDA 
QUANTI

DADE 

 VALOR DE 
REFERÊNCIA 

UNITÁRIO  

 VALOR DE 
REFERÊNCIA 

TOTAL  

52 
Touca de Natação 

- Silicone 
Natação 

Touca de natação em silicone na cor verde, com aplicação do logo do Recreio da Juventude centralizado nos 
dois lados e do Selo de Formação de Atletas do Comitê Brasileiro de Clubes logo abaixo do logo do clube. A 
aplicação do Selo de Formação de Atletas do Comitê Brasileiro de Clubes deve seguir o manual de aplicação 
da marca. Tamanho único. 

Unidade 340 39,22 13.333,67 

SUBTOTAL:        13.333,67 

LOTE 12 – Roupão/Parka 

ITEM 
MATERIAL 

EQUIPAMENTO/ 
ESPORTIVO 

MODALIDADE DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO 
UNIDADE DE 

MEDIDA 
QUANTI

DADE 

 VALOR DE 
REFERÊNCIA 

UNITÁRIO  

 VALOR DE 
REFERÊNCIA 

TOTAL  

53 
Roupão/Parka de 

Natação 
Natação 

Roupão com capuz, na cor preta ou verde. Tecido interno atoalhado para absorção da água, em algodão. 
Tecido externo tactel. Aplicação do Brasão do Recreio da Juventude na frente no lado esquerdo do peito, e 
no lado direito o Selo de Formação de Atletas do Comitê Brasileiro de Clubes, ambos na cor branca. A 
aplicação do Selo de Formação de Atletas do CBC deve seguir o padrão do manual de identidade visual da 
entidade. O roupão deve ser ser de mangas longas e ter o tamanho que ultrapasse a linha do joelho dos 
atletas. Tamanhos diversos. 

Unidade 85 264,25 22.461,25 

SUBTOTAL:        22.461,25 

LOTE 13 – Judoguis 

ITEM 
MATERIAL 

EQUIPAMENTO/ 
ESPORTIVO 

MODALIDADE DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO 
UNIDADE DE 

MEDIDA 
QUANTI

DADE 

 VALOR DE 
REFERÊNCIA 

UNITÁRIO  

 VALOR DE 
REFERÊNCIA 

TOTAL  

54 Judogui (Kimono) Judô 

Kit de Judoguis (Kimono), nas cores branca e azul, blusão em tecido trançado, medidas e configurações de 
acordo com norma da Confederação Brasileira de Judô e com selo vigente, aprovado pela IJF. 

Kit Composto por: 
- Judogui Branco: 1 unidade 

- Judogui Azul: 1 unidade 

Unidade 70 3.568,00 249.760,00 

SUBTOTAL:       249.760,00 

 
 
 



 

 23 

LOTE 14 – Piso 

ITEM 
MATERIAL 

EQUIPAMENTO/ 
ESPORTIVO 

MODALIDADE DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

QUANTI
DADE 

 VALOR DE 
REFERÊNCIA 

UNITÁRIO  

 VALOR DE 
REFERÊNCIA 

TOTAL  

55 
Piso 

Emborrachado - 
Removível 

Uso Comum 
Piso removível produzido em borracha, para locais com necessidade de amortecimento do impacto de 
exercícios. Produzido em grãos de borracha vulcanizada.  
Dimensões mínimas: de 50x50cm a 100x100cm de largura e comprimento e de 15mm a 30mm de espessura. 

Unidade 218 186,00 40.548,00 

SUBTOTAL:        40.548,00  

LOTE 15 – Barreiras de Agilidade 

ITEM 
MATERIAL 

EQUIPAMENTO/ 
ESPORTIVO 

MODALIDADE DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

QUANTI
DADE 

 VALOR DE 
REFERÊNCIA 

UNITÁRIO  

 VALOR DE 
REFERÊNCIA 

TOTAL  

56 
Barreira de 

Agilidade e Salto - 
Ajustável 

Uso Comum 
Barreiras de agilidade e salto ajustáveis. Ajuste mínimo entre 24 e 30cm. Composição: metal ou plastico de 
alta resistência. 

Unidade 30 140,65 4.219,60 

SUBTOTAL: 4.219,60 

LOTE 16 – Colchonetes 

ITEM 
MATERIAL 

EQUIPAMENTO/ 
ESPORTIVO 

MODALIDADE DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

QUANTI
DADE 

 VALOR DE 
REFERÊNCIA 

UNITÁRIO  

 VALOR DE 
REFERÊNCIA 

TOTAL  

57 Colchonete Uso Comum 

Colchonete com enchimento interno de espuma de poliuretano, revestido em borracha ou napa.  
Dimensões:  
Largura: 90cm a 95cm x  
Comprimento: 45cm a 50cm x 
Altura: 3cm a 4cm de altura 
Densidade da espuma: D60 a D80. 

Unidade 20 105,15 2.103,00 

SUBTOTAL: 2.103,00 

LOTE 17 – Coletes de Carga 

ITEM 
MATERIAL 

EQUIPAMENTO/ 
ESPORTIVO 

MODALIDADE DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

QUANTI
DADE 

 VALOR DE 
REFERÊNCIA 

UNITÁRIO  

 VALOR DE 
REFERÊNCIA 

TOTAL  

58 
Colete de Carga 

Ajustável 
Uso Comum 

Colete de carga ajustável, com capacidade para no minimo 20kg. Produzido em nylon de alta performance ou 
emborrachado para maior durabilidade e conforto durante a realização dos exercícios. Deve possuir 
compartimento para colocar as cargas. Possui cintas para ajustar o equipamento no corpo do atleta. 

Unidade 3 899,99 2.699,97 

SUBTOTAL: 2.699,97 
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LOTE 18 – Corda Naval 

ITEM 
MATERIAL 

EQUIPAMENTO/ 
ESPORTIVO 

MODALIDADE DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

QUANTI
DADE 

 VALOR DE 
REFERÊNCIA 

UNITÁRIO  

 VALOR DE 
REFERÊNCIA 

TOTAL  

59 Corda Naval Uso Comum 
Corda naval trançada, produzida em polipropileno ou poliéster com 10m de comprimento, podendo variar de 
35 a 40mm de espessura. Deve possuir acabamento nas pontas para melhor pegada dos atletas durante os 
exercícios. 

Unidade 2 429,11 858,22 

SUBTOTAL: 858,22 

LOTE 19 – Escadas de Agilidade 

ITEM 
MATERIAL 

EQUIPAMENTO/ 
ESPORTIVO 

MODALIDADE DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

QUANTI
DADE 

 VALOR DE 
REFERÊNCIA 

UNITÁRIO  

 VALOR DE 
REFERÊNCIA 

TOTAL  

60 
Escada de 
Agilidade 

Uso Comum 
Escada de treinamento de agilidade com hastes em PVC e fita de polipropileno de 4m a 5m de comprimento e 
com no mínimo 8 degraus.  

Unidade 4 197,99 791,96 

SUBTOTAL: 791,96 

LOTE 20 – Bolsa de Treinamento 

ITEM 
MATERIAL 

EQUIPAMENTO/ 
ESPORTIVO 

MODALIDADE DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

QUANTI
DADE 

 VALOR DE 
REFERÊNCIA 

UNITÁRIO  

 VALOR DE 
REFERÊNCIA 

TOTAL  

61 
Kit Bolsa de 
Treinamento 

Uso Comum 

Kit de bolsas com alça para treinamento, com enchimento em areia. Confeccionado em nylon, PU ou couro 
sintético. Composta por no mínimo 4 alças com costuras reforçadas.  

Kit composto por:  
Bolsa de 5kg: 01 unidade;  

Bolsa de 10kg: 11 unidades; 
Bolsa de 15kg: 1 unidade;  

Bolsa de 20kg: 11 unidades. 

Unidade 1 7.508,67 7.508,67 

SUBTOTAL: 7.508,67 

LOTE 21 – Banco Pilométrico 

ITEM 
MATERIAL 

EQUIPAMENTO/ 
ESPORTIVO 

MODALIDADE DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

QUANTI
DADE 

 VALOR DE 
REFERÊNCIA 

UNITÁRIO  

 VALOR DE 
REFERÊNCIA 

TOTAL  

62 
Kit de Banco 

Pliométrico (c/3) 
Uso Comum 

Kit de Banco Pliométrico composto por no mínimo 3 unidades. Confeccionado em madeira ou componente 
plástico de alta resistência. Deve possuir o formato de uma caixa. Dimensões: Altura da Caixa 1: de 30 a 35cm - 
Caixa 2: de 40 a 45cm - Caixa 3: de 50 a 60cm.  Base (tampa): No mínimo 45 x 45cm. 

Unidade 1 798,78 798,78 

SUBTOTAL: 798,78 
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LOTE 22 – Presilha 

ITEM 
MATERIAL 

EQUIPAMENTO/ 
ESPORTIVO 

MODALIDADE DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

QUANTI
DADE 

 VALOR DE 
REFERÊNCIA 

UNITÁRIO  

 VALOR DE 
REFERÊNCIA 

TOTAL  

63 

Presilha Circular 
de Pressão 

p/Barras c/Bitola 
Olímpica 

Uso Comum 
Presilha circular para barra olímpica em aço ou plástico resistente, com trava e interior emborrachado para 
não deslizar na barra. 

Par 21 91,28 1.916,88 

SUBTOTAL: 1.916,88 

LOTE 23 – Protetor de Barra 

ITEM 
MATERIAL 

EQUIPAMENTO/ 
ESPORTIVO 

MODALIDADE DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

QUANTI
DADE 

 VALOR DE 
REFERÊNCIA 

UNITÁRIO  

 VALOR DE 
REFERÊNCIA 

TOTAL  

64 Protetor de Barra Uso Comum 
Protetor para barra em EVA com fechamento em velcro reforçado e tecido emborrachado para treinamento 
com barra que diminuem os impactos diretamente nas costas.  
Dimensões mínimas: Comprimento total: 34 cm a 45 cm. 

Unidade 6 82,00 492,00 

SUBTOTAL: 492,00 

LOTE 24 – Rolo Miofascial 

ITEM 
MATERIAL 

EQUIPAMENTO/ 
ESPORTIVO 

MODALIDADE DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

QUANTI
DADE 

 VALOR DE 
REFERÊNCIA 

UNITÁRIO  

 VALOR DE 
REFERÊNCIA 

TOTAL  

65 
Rolo de Liberação 
Miofascial - EVA 

Uso Comum 
Rolo de liberação miofascial confeccionado em EVA não texturizado de densidade rígida. 
Dimensões mínimas de 33cm (comprimento) x 10cm a 15cm (diâmetro). 

Unidade 20 161,28 3.225,60 

SUBTOTAL: 3.225,60 

LOTE 25 – Trenó 

ITEM 
MATERIAL 

EQUIPAMENTO/ 
ESPORTIVO 

MODALIDADE DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

QUANTI
DADE 

 VALOR DE 
REFERÊNCIA 

UNITÁRIO  

 VALOR DE 
REFERÊNCIA 

TOTAL  

66 Trenó com rodas Uso Comum 

Trenó de pesos com rodas produzido em aço com pintura eletrostática. Deve possuir 4 rodas para a 
movimentação, uma ou duas barras centrais para a colocação das anilhas e quatros barras para possibilitar o 
movimento de empurrar e puxar o equipamento, sendo duas na frente e duas atrás do equipamento. Deve 
possibilitar também a colocação de assessórios como corda naval e cinto de tração para proporcionar ao atleta 
variações no treinamento. Dimensões aproximadas: Comprimento 129cm, largura 60cm, altura 108cm. 

Unidade 1 4.385,64 4.385,64 

SUBTOTAL: 4.385,64 
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LOTE 26 – Anilha Educativa 

ITEM 
MATERIAL 

EQUIPAMENTO/ 
ESPORTIVO 

MODALIDADE DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

QUANTI
DADE 

 VALOR DE 
REFERÊNCIA 

UNITÁRIO  

 VALOR DE 
REFERÊNCIA 

TOTAL  

67 
Anilha Educativa – 

Madeira 
Uso Comum 

Anilha educativa em madeira, com peso aproximado de 1,25kg, diâmetro total de 450mm e furação olímpica 
para encaixe em barra com bitola olímpica. 

Unidade 20 50,50 1.010,00 

SUBTOTAL: 1.010,00 

LOTE 27 – Luzes de Treinamento 

ITEM 
MATERIAL 

EQUIPAMENTO/ 
ESPORTIVO 

MODALIDADE DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

QUANTI
DADE 

 VALOR DE 
REFERÊNCIA 

UNITÁRIO  

 VALOR DE 
REFERÊNCIA 

TOTAL  

68 
Luzes de 

Treinamento 
Uso Comum 

Sistema de treinamento de reação sem fio à prova d’água e de impactos, composto por no mínimo 8 luzes de 
LED RGB nas cores vermelha, verde e azul, controladas por um tablet, que servem como alvo e emitem sons e 
pode ser utilizado individualmente ou em grupo ativadas e desativadas pelo uso das mãos, pés, cabeça ou 
equipamentos relativos as modalidades esportivas. O acendimento das luzes deve ser controlado pelo 
preparador físico, de acordo com o objetivo do treinamento. Deve realizar capturas e medições da 
performance do atleta na utilização do equipamento. Deve acompanhar  maleta para transporte. 

Unidade 1 69.652,00 69.652,00 

SUBTOTAL: 69.652,00 

LOTE 28 – Plataforma de Cordas 

ITEM 
MATERIAL 

EQUIPAMENTO/ 
ESPORTIVO 

MODALIDADE DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

QUANTI
DADE 

 VALOR DE 
REFERÊNCIA 

UNITÁRIO  

 VALOR DE 
REFERÊNCIA 

TOTAL  

69 
Plataforma de 

Cordas Elásticas 
Uso Comum 

Sistema de treinamento de salto vertical e velocidade, com 8 cordas elásticas conectadas a uma plataforma de 
aterrisagem que absorve os impactos dos atletas. Deve possuir no minimo 8 pontos que conectam o corpo do 
atleta às resistências elástica tubulares, com capacidade de treinar simultaneamente 5 atletas (1 na 
plataforma e 4 fora da plataforma). Itens que devem acompanhar o produto: plataforma, cinto, cordas 
elásticas, alças de tornozelo, alças de palma da mão. 

Unidade 1 55.569,00 55.569,00 

SUBTOTAL: 55.569,00 

LOTE 29 – Adipômetro 

ITEM 
MATERIAL 

EQUIPAMENTO/ 
ESPORTIVO 

MODALIDADE DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

QUANTI
DADE 

 VALOR DE 
REFERÊNCIA 

UNITÁRIO  

 VALOR DE 
REFERÊNCIA 

TOTAL  

70 
Adipômetro 

Científico 
Uso Comum Adipômetro científico com registro na Anvisa e maleta ou estojo para transporte. Unidade 2 1.126,29 2.252,58 

SUBTOTAL: 2.252,58 
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LOTE 30 – Balança 

ITEM 
MATERIAL 

EQUIPAMENTO/ 
ESPORTIVO 

MODALIDADE DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

QUANTI
DADE 

 VALOR DE 
REFERÊNCIA 

UNITÁRIO  

 VALOR DE 
REFERÊNCIA 

TOTAL  

71 
Balança Digital – 

Pedestal 
Uso Comum 

Balança digital tipo pedestal, display com 6 dígitos, capacidade máxima de no mínimo 150kg, homologada 
pelo IMETRO e Instituto de Pesos e Medidas, divisão de peso de no máximo 100g, modelo 220v ou bivolt, 
plataforma de apoio com no mínimo 30cm x 30cm com borracha. 

Unidade 2 1.597,06 3.194,13 

SUBTOTAL: 3.194,13 

LOTE 31 – Cintas de Frequência Cardíaca 

ITEM 
MATERIAL 

EQUIPAMENTO/ 
ESPORTIVO 

MODALIDADE DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

QUANTI
DADE 

 VALOR DE 
REFERÊNCIA 

UNITÁRIO  

 VALOR DE 
REFERÊNCIA 

TOTAL  

72 

Cintas de 
Frequência 
Cardíaca - 
Bluetooth 

Uso Comum 

Cinta transmissora de frequência cardíaca ajustável de tecido com eletrodo para medir a frequência cardíaca, 
resistente à água no minimo 3 metros, com duas conexões bluetooth simultâneas, compatível com aplicativos 
de atividade física e equipamentos de ginástica. Com memória integrada para uma sessão de treino. 
Adequado também para natação. Compatibilidade com dispositivos móveis iOS e android. Duração mÍnima da 
bateria: 400 horas com BLE e transmissão ativa de 5 kHz, pelo menos. 

Unidade 15 536,75 8.051,25 

SUBTOTAL: 8.051,25 

LOTE 32 – Estadiômetro 

ITEM 
MATERIAL 

EQUIPAMENTO/ 
ESPORTIVO 

MODALIDADE DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

QUANTI
DADE 

 VALOR DE 
REFERÊNCIA 

UNITÁRIO  

 VALOR DE 
REFERÊNCIA 

TOTAL  

73 
Estadiômetro - 

Portátil 
Uso Comum 

Estadiômetro portátil, resolução em milímetros, aferição mínima de 1m, aferição máxima de no mínimo 2m.   
Base para apoio e uma régua na vertical onde a haste desliza para a mensuração da altura. 

Unidade 1 519,51 519,51 

SUBTOTAL: 519,51 

LOTE 33 – Flexímetro 

ITEM 
MATERIAL 

EQUIPAMENTO/ 
ESPORTIVO 

MODALIDADE DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

QUANTI
DADE 

 VALOR DE 
REFERÊNCIA 

UNITÁRIO  

 VALOR DE 
REFERÊNCIA 

TOTAL  

74 
Flexímetro 
Pendular 

Gravitacional 
Uso Comum 

Flexímetro pendular gravitacional, escala de 0 a 360° com medição de 1 em 1°, com maleta ou estojo para 
transporte. 

Unidade 1 373,78 373,78 

SUBTOTAL: 373,78 

  

  



 

 28 

LOTE 34 – Paquímetro 

ITEM 
MATERIAL 

EQUIPAMENTO/ 
ESPORTIVO 

MODALIDADE DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

QUANTI
DADE 

 VALOR DE 
REFERÊNCIA 

UNITÁRIO  

 VALOR DE 
REFERÊNCIA 

TOTAL  

75 
Paquímetro - 

Grande 
Uso Comum 

Paquímetro ósseo, resolução em milímetros, com medição mínima de 0 até 240mm, em aço inox ou alumínio, 
com maleta ou estojo para transporte. 

Unidade 1 315,64 315,64 

76 
Paquímetro - 

Pequeno 
Uso Comum 

Paquímetro ósseo, resolução em milímetros, com medição de 0 até no mínimo 50mm, em aço inox ou 
alumínio, com maleta ou estojo para transporte. 

Unidade 1 316,44 316,44 

SUBTOTAL:  632,08 

LOTE 35 – Fofocélula de Velocidade 

ITEM 
MATERIAL 

EQUIPAMENTO/ 
ESPORTIVO 

MODALIDADE DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

QUANTI
DADE 

 VALOR DE 
REFERÊNCIA 

UNITÁRIO  

 VALOR DE 
REFERÊNCIA 

TOTAL  

77 
Fotocélula p/ 
Avaliação de 
Velocidade 

Uso Comum 

Equipamento que permite a análise de velocidade, aceleração e agilidade do atleta. Possui memória para 
arquivar os dados dos atletas e as análises das informações, com possibilidade de comparativo dos testes. O 
Software que acompanha o sistema analisa os seguintes fatores: velocidade máxima; velocidade média; 
aceleração e desaceleração e índice de fadiga. Possui estímulo sonoro e visual/luminoso para a realização dos 
testes. Possui bateria própria para transporte do equipamento. Acompanha no mínimo 3 fotos células com 
tripé, cabos com no mínimo 20 metros cada para conexão entre as fotocélulas, fonte de energia 220v ou 
bivolt. O equipamento vem completo, pronto para utilização, sem a necessidade de itens adicionais, exceto o 
computador. 

Unidade 1 29.385,00 29.385,00 

SUBTOTAL:  29.385,00 

LOTE 36 – Dinamômetro 

ITEM 
MATERIAL 

EQUIPAMENTO/ 
ESPORTIVO 

MODALIDADE DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

QUANTI
DADE 

 VALOR DE 
REFERÊNCIA 

UNITÁRIO  

 VALOR DE 
REFERÊNCIA 

TOTAL  

78 
Dinamômetro p/ 

Nado Atado 
Uso Comum 

Equipamento para mensurar a força do nado atado dos atletas da modalidade de natação. Possui uma célula 
de carga, cinto, cabo, suporte para fixação do cabo na borda da piscina, mosquetões e software para análise 
dos dados. O software permite a visualização dos gráficos em tempo real, realização de testes contínuos ou 
intervalados, duração do teste em segundos, força aplicada. O equipamento vem completo, pronto para 
utilização, sem a necessidade de itens adicionais, exceto o computador. 

Unidade 1 14.350,00 14.350,00 

SUBTOTAL:  14.350,00 
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LOTE 37 – Câmera Digital 

ITEM 
MATERIAL 

EQUIPAMENTO/ 
ESPORTIVO 

MODALIDADE DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

QUANTI
DADE 

 VALOR DE 
REFERÊNCIA 

UNITÁRIO  

 VALOR DE 
REFERÊNCIA 

TOTAL  

79 

Câmera digital 
filmadora 
esportiva 
compacta 

Uso Comum 
Câmera digital e filmadora esportiva compacta, 12 mp, a prova da água no minimo 3 metros sem caixa 
protetora, com LCD de tamanho minimo de 2.0 polegadas para exibição das imagens gravadas, conectividade 
wi-fi e bluetooth, com estabilização de vídeo e temporizador de fotos. Deve acompanhar cabo carregador. 

Unidade 5 2.212,21 11.061,03 

SUBTOTAL:  11.061,03 

LOTE 38 – Bolas de Handebol 

ITEM 
MATERIAL 

EQUIPAMENTO/ 
ESPORTIVO 

MODALIDADE DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

QUANTI
DADE 

 VALOR DE 
REFERÊNCIA 

UNITÁRIO  

 VALOR DE 
REFERÊNCIA 

TOTAL  

80 
Bola de Handebol - 

Tamanho 01 
Handebol 

Bola oficial da Federação Gaúcha de Handebol - Tamanho 1, marca Kempa. Revestimento em PU macio, 
adequado para o uso de resina/cola, câmara de ar em látex com laminação têxtil, 30 gomos, miolo removível e 
lubrificado. Tamanho: 50cm, peso 290g. 

Unidade 16 237,63 3.802,03 

81 
Bola de Handebol - 

Tamanho 02 
Handebol 

Bola oficial da Federação Gaúcha de Handebol - Tamanho 2, marca Kempa. Revestimento em PU com 
microfibra, adequado para o uso de resina/cola, câmara de ar em látex com laminação têxtil, 30 gomos, miolo 
removível e lubrificado. Tamanho 54cm, peso 325g. 

Unidade 48 258,96 12.430,08 

82 
Bola de Handebol - 

Tamanho 03 
Handebol 

Bola oficial da Federação Gaúcha de Handebol - Tamanho 3, marca Kempa. Revestimento em PU com 
microfibra, adequado para o uso de resina/cola, câmara de ar em látex com laminação têxtil, 30 gomos, miolo 
removível e lubrificado. Tamanho 58cm, peso 425g. 

Unidade 32 258,96 8.286,72 

SUBTOTAL:        24.518,83  

LOTE 39 – Bolas de Tênis 

ITEM 
MATERIAL 

EQUIPAMENTO/ 
ESPORTIVO 

MODALIDADE DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

QUANTI
DADE 

 VALOR DE 
REFERÊNCIA 

UNITÁRIO  

 VALOR DE 
REFERÊNCIA 

TOTAL  

83 Bola de Tênis Tênis 
Caixa de bolas de tênis oficial da Confederação Brasileira de Tênis, marca Wilson, utilizada nos jogos dos 
campeonatos oficiais. Feltro de tecido específico - Yellow Optvis que aumenta sua visibilidade. Caixa composta 
por 24 tubos com 3 bolas cada. 

Caixa 20 1.224,47 24.489,33 

84 
Bola Tênis - 

Laranja 
Tênis 

Caixa de bolas de tênis de feltro, oficial da Confederação Brasileira de Tênis, marca Wilson, cor laranja, 50% 
mais lenta do que as bolas tradicionais e usadas para todos os tipos de pisos.  Caixa composta por 24 
pacotes/tubos com 3 bolas cada. 

Caixa 2 980,40 1.960,80 

85 Bola Tênis - Verde Tênis 
Caixa de bolas de tênis de feltro, oficial da Confederação Brasileira de Tênis, marca Wilson, cor verde, 25% 
mais lenta do que as bolas tradicionais e usadas para todos os tipos de pisos. Caixa composta por 18 tubos 
com no mínimo 3 bolas cada. 

Caixa 2 965,70 1.931,40 
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86 
Bola Tênis - 
Vermelha 

Tênis 
Caixa de bolas de tênis de feltro, oficial da Confederação Brasileira de Tênis, marca Wilson, cor vermelha, 75% 
mais lentas do que as bolas tradicionais e usadas para todos os tipos de pisos. Caixa composta por 24 
pacotes/tubos com 3 bolas cada. 

Caixa 2 1.003,20 2.006,40 

SUBTOTAL:        30.387,93  

LOTE 40 – Bola Voleibol - Confederação Brasileira 

ITEM 
MATERIAL 

EQUIPAMENTO/ 
ESPORTIVO 

MODALIDADE DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

QUANTI
DADE 

 VALOR DE 
REFERÊNCIA 

UNITÁRIO  

 VALOR DE 
REFERÊNCIA 

TOTAL  

87 
Bola de Voleibol - 

CBV. 
Vôlei de 
Quadra 

Bola Mikasa V200W. Material: Poliuretano/Microfibra original. Cor: Azul / Amarela. Tamanho: 5. Laminada. 
Circunferência: 65-67 cm. Peso:260-280g. Bola Oficial FIVB e CBV  

Unidade 20 702,99 14.059,87 

SUBTOTAL:        14.059,87 

LOTE 41 – Bola Voleibol – Federação Gaúcha 

ITEM 
MATERIAL 

EQUIPAMENTO/ 
ESPORTIVO 

MODALIDADE DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

QUANTI
DADE 

 VALOR DE 
REFERÊNCIA 

UNITÁRIO  

 VALOR DE 
REFERÊNCIA 

TOTAL  

88 
Bola de Voleibol - 

FGV. 
Vôlei de 
Quadra 

Bola oficial da Federação Gaúcha de Voleibol, Penalty 8.0, utilizada nos campeonatos. Microfibra, 18 gomos, 
câmara Airbility e miolo removível Slip System. Tamanho 65-67cm, peso 260-280g. 

Unidade 60 318,33 19.100,00 

SUBTOTAL:        19.100,00 

LOTE 42 – Extensor de Natação 

ITEM 
MATERIAL 

EQUIPAMENTO/ 
ESPORTIVO 

MODALIDADE DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

QUANTI
DADE 

 VALOR DE 
REFERÊNCIA 

UNITÁRIO  

 VALOR DE 
REFERÊNCIA 

TOTAL  

89 
Extensor de Nado 

Estacionário 
Natação 

Extensor para nado estacionário, composto por uma cinta ajustável, uma borracha de silicone elástica extra 
forte, resistente a força de atletas, com tamanho maior que 10 metros e material para fixação do elástico na 
borda da piscina e na cinta ajustável. 

Unidade 20 321,90 6.438,00 

SUBTOTAL: 6.438,00 

LOTE 43 – Palmar de Natação 

ITEM 
MATERIAL 

EQUIPAMENTO/ 
ESPORTIVO 

MODALIDADE DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

QUANTI
DADE 

 VALOR DE 
REFERÊNCIA 

UNITÁRIO  

 VALOR DE 
REFERÊNCIA 

TOTAL  

90 
Kit de Palmar  

(P, M e G) 
Natação 

Kit de palmar composto por 3 pares, sendo nos tamanhos P, M e G. Palmares confeccionado em polipropileno 
com pequenos orifícios para o fluxo da água. Borracha/silicone para fixar a mão ao palmar pelo punho e dedo 
médio. 

Unidade 50 147,00 7.350,00 

SUBTOTAL: 7.350,00 
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LOTE 44 – Parachute de Natação 

ITEM 
MATERIAL 

EQUIPAMENTO/ 
ESPORTIVO 

MODALIDADE DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

QUANTI
DADE 

 VALOR DE 
REFERÊNCIA 

UNITÁRIO  

 VALOR DE 
REFERÊNCIA 

TOTAL  

91 
Kit Parachute de 

Natação 
Natação 

Kit parachute de natação composto por 3 resistências, tamanhos P, M e G, uma cinta ajustável para fixação na 
cintura do atleta, e uma fita ajustável para fixar a cinta ao parachute. 

Unidade 20 140,40 2.808,00 

SUBTOTAL: 2.808,00 

LOTE 45 – Banco de Natação 

ITEM 
MATERIAL 

EQUIPAMENTO/ 
ESPORTIVO 

MODALIDADE DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

QUANTI
DADE 

 VALOR DE 
REFERÊNCIA 

UNITÁRIO  

 VALOR DE 
REFERÊNCIA 

TOTAL  

92 Banco de Nado Natação 

Banco de nado com estrutura em aço, com pintura eletrostática, sistema com trilho em alumínio, anodizado. 
Revestimento que não absorve suor e resistência à desgaste, banco sólido e anatômico courvim. Sistema de 
cabo e roldanas, direcionando o movimento em no minimo 7 níveis de resistência. Possui 1 par de faixas com 
velcro, monitor com os resultados analisados, células de carga para medida de força e medidor de potência 
que fornece informações sobre o desempenho do nado estacionário, como:  tempo, distância, ritmo, 
frequência de braçada, watts e força aplicada em cada braço.  
Possui sistema que permite a transmissão de dados em tempo real para um computador. 

Unidade 7 33.340,00 233.380,00 

SUBTOTAL: 233.380,00 

LOTE 46 – Borda 

ITEM 
MATERIAL 

EQUIPAMENTO/ 
ESPORTIVO 

MODALIDADE DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

QUANTI
DADE 

 VALOR DE 
REFERÊNCIA 

UNITÁRIO  

 VALOR DE 
REFERÊNCIA 

TOTAL  

93 Borda Móvel Natação 

Borda móvel para piscinas, para raias de 2,5m de comprimento, possibilitando a inserção na metragem ideal 
para o treinador e atleta. O equipamento é instalado entre os dois cabos da raia, dividindo a raia em duas ou 
mais, e enche de água para ficar na posição vertical. Produzido em fibra de vidro resistente ao cloro e 
produtos químicos é projetado para suportar os impactos das viradas dos atletas. Possui rodas para 
transporte. 

Unidade 6 34.973,00 209.838,00 

SUBTOTAL: 209.838,00 

LOTE 47 – Dispositivo Auxiliar 

ITEM 
MATERIAL 

EQUIPAMENTO/ 
ESPORTIVO 

MODALIDADE DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

QUANTI
DADE 

 VALOR DE 
REFERÊNCIA 

UNITÁRIO  

 VALOR DE 
REFERÊNCIA 

TOTAL  

94 
Dispositivo 

Auxiliar de Saída 
Natação Dispositivo auxiliar de saída de costas para ser utilizado em competições oficiais e treinamentos, durante a 

partida do nado. O dispositivo é composto de 3 partes: o corpo que é encaixado no bloco de partida, a corda e 
Unidade 20 1.178,00 23.560,00 
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de Costas uma espécie de tábua de plástico duro, com ranhuras. O equipamento deverá ser compatível para instalação 
no bloco de partida e sistema de cronometragem eletrônica da Colorado. 

SUBTOTAL: 23.560,00 

LOTE 48 – Máquina de Treinamento 

ITEM 
MATERIAL 

EQUIPAMENTO/ 
ESPORTIVO 

MODALIDADE DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

QUANTI
DADE 

 VALOR DE 
REFERÊNCIA 

UNITÁRIO  

 VALOR DE 
REFERÊNCIA 

TOTAL  

95 
Máquina 

p/Treinamento de 
Ataque/Saque 

Vôlei de 
Quadra 

Máquina para treinamento de ataque ou saque saque de voleibol equivalente ou superior as especificações 
abaixo: Equipamento com sistema que mantem a bola fixa no alto por uma estrutura em forma de pinça 
acolchoada para que o atleta possa atacar a bola. o sistema. Deve possuir um sistema de recarga automática 
de bola. No topo do equipamento deve estar um cesto coletor para que as bolas de voleibol possam ser 
inseridas no equipamento, para que possam ser direcionadas ao trilho, com capacidade mínima de 5 bolas A 
base deve possuir rodas para deslocamento do equipamento. O equipamento dever ser produzido com peso 
suficiente, ou com pesos extras, para a sua estabilidade. A altura do sistema de suspensão das bolas deve 
possuir um sistema de ajuste de altura, para no mínimo 3,25m em relação ao solo. o equipamento deve ser 
dobrável para o armazenamento.  Produzida em estrutura metálica com pintura. 

Unidade 1 42.350,00 42.350,00 

SUBTOTAL: 42.350,00 

LOTE 49 – Canhão de Voleibol 

ITEM 
MATERIAL 

EQUIPAMENTO/ 
ESPORTIVO 

MODALIDADE DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

QUANTI
DADE 

 VALOR DE 
REFERÊNCIA 

UNITÁRIO  

 VALOR DE 
REFERÊNCIA 

TOTAL  

96 
Simulador de 

Ataque/Saque 
(Canhão) 

Vôlei de 
Quadra 

Simulador de ataque/Saque de voleibol equivalente ou superior as especificações abaixo: O equipamento 
deve possuir um motor elétrico de 220v ou bivolt, ou possuir bateria de longa duração acoplada no 
equipamento, com cabo carregador de bateria. A parte superior do canhão, onde são inseridas as bolas, deve 
possuir a capacidade de mover tanto na vertical como sobre o seu eixo, para melhor projetar a bola durante a 
sua utilização. Deve possuir duas rodas para lançamento das bolas, e devem ser projetadas para diminuir o 
desgaste das bolas e para fazer lançamentos spin ou flutuação.  Deve possuir um sistema de controle da 
velocidade de lançamento da bola, devendo haver uma variação de velocidade da bola, entre 10 a 100km por 
hora. A altura do lançamento da bola, deve ficar acima da rede de voleibol (altura oficial), e deve possuir 
sistema de ajuste de altura, variando o lançamento da bola até 340 cm do solo. Deve possuir rodas para 
facilitar o deslocamento. Deve possuir um pequena escada ou suporte para que o técnico possa operar o 
equipamento em uma altura adequada para inserir as bolas no lançador. Deve possuir no mínimo 2 cestos de 
armazenamento da bola, próximo ao lançador. Deve ser desmontável para facilitar o armazenamento do 
equipamento. 

Unidade 1 80.116,67 80.116,67 

SUBTOTAL: 80.116,67 
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LOTE 50 – Simulador de Bloqueios 

ITEM 
MATERIAL 

EQUIPAMENTO/ 
ESPORTIVO 

MODALIDADE DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

QUANTI
DADE 

 VALOR DE 
REFERÊNCIA 

UNITÁRIO  

 VALOR DE 
REFERÊNCIA 

TOTAL  

97 
Simulador de 

Bloqueios 
Vôlei de 
Quadra 

Simulador de Bloqueios para Voleibol composto por 2 dispositivos confeccionados em quadro de metal 
resistente com redes de polipropileno fio 4mm e malha 5cm, tensionadas, em dois tamanhos diferentes. Os 
dispositivos são presos em hastes de fibra de vidro e fixados à rede por suportes tipo engate de polietileno. Os 
dispositivos de bloqueio duplos podem ser utilizados em conjunto individualmente. 

Unidade 1 5.330,00 5.330,00 

SUBTOTAL: 5.330,00 

LOTE 51 – Biruta 

ITEM 
MATERIAL 

EQUIPAMENTO/ 
ESPORTIVO 

MODALIDADE DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

QUANTI
DADE 

 VALOR DE 
REFERÊNCIA 

UNITÁRIO  

 VALOR DE 
REFERÊNCIA 

TOTAL  

98 Biruta de Voleibol 
Vôlei de 
Quadra 

Biruta de voleibol com regulagem de altura e certo para armazenamento das bolas. O equipamento deve ser 
produzido em aço carbono com pintura a pó.  O mastro da biruta deve possuir regulagem entre 2 a 3,2 metros 
de altura. O aro deve proporcionar regulagem no angulo. O aro deve ter tamanho suficiente para a passagem 
de uma bola oficial de voleibol com sobra. O cesto deve ser suficiente para o acondicionar no mínimo 10 bolas 
de voleibol. 

Unidade 1 3.250,00 3.250,00 

SUBTOTAL: 3.250,00 

LOTE 52 – Plinto 

ITEM 
MATERIAL 

EQUIPAMENTO/ 
ESPORTIVO 

MODALIDADE DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

QUANTI
DADE 

 VALOR DE 
REFERÊNCIA 

UNITÁRIO  

 VALOR DE 
REFERÊNCIA 

TOTAL  

99 Plinto de Espuma 
Ginástica 
Artística 

Plinto de espuma trapezoidal equivalente ou superior as especificações abaixo: o plinto de espuma deve 
possuir formato trapezoidal com 4 elementos (andares) de no mínimo 30cm de altura cada. Deve possuir 
velcros entre os elementos para conexão e alças para transporte. O revestimento deve ser em lona vinílica ou 
capa em PVC, a altura total de no mínimo 120cm. O comprimento da base (1º elemento) deve possuir no 
mínimo 120cm e 90 cm de largura 

Unidade 2 3.400,00 6.800,00 

SUBTOTAL:          6.800,00  

 

 

1.2. A aquisição foi dividida em lotes, formados por um ou mais itens, conforme tabela constante no Termo de Referência – Anexo I, 
facultando-se ao proponente a participação em quantos grupos forem de seu interesse, devendo oferecer proposta para todos os itens que o 
compõem. 
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1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço total de cada lote, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos 
quanto às especificações do objeto. 

1.4.  Os itens agrupados em lotes foram assim organizados por apresentarem semelhança técnica entre si, de modo a permitir que o certame 
atinja ao objetivo da aquisição de uniformes e kits padronizados nos moldes da instituição, por um processo de fabricação e montagem padrão 
de um mesmo fornecedor, algo que não se mostra possível caso haja mais de um vencedor para os respectivos lotes. 

1.5  Para os seguintes ITENS serão exigidas AMOSTRAS para a análise da conformidade da proposta com os requisitos e especificações 
constantes neste Termo de Referência. 

 Item 55 – (Piso Emborrachado Removível) 

 Itens 40 a 51 – LOTE 10 (Uniformes) 

 Itens 52, 53 e 54 – (Touca, Roupão e Judoqui)  

1.5.1 Serão avaliados os aspectos e padrões relacionados a composição do material, dimensões e espessura do piso, e ao tecido e a cor das 
amostras para os uniformes. 
 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

2.1 A presente contratação baseia-se na parceria firmada entre o Clube RECREIO DA JUVENTUDE – RJ e o Comitê Brasileiro de Clubes – CBC, 
oriunda do Edital de Chamamento de Projetos nº 07/2017 publicado por aquele Comitê. 

2.2 O Edital de Chamamento de Projetos nº 07/2017 tem por objeto a Aquisição de Equipamentos e/ou Materiais Esportivos, para a 
atualização da estrutura esportiva dos Clubes Filiados ao CBC. 

2.3 Destaca-se que as ações constantes naquele Edital se amparam no art. 23 da Lei Federal nº 13.756/2018, bem como no Programa de 
Formação de Atletas Olímpicos e Paralímpicos do CBC. 

2.4 Dispõe o citado dispositivo legal que recursos públicos destinado ao CBC devem ser aplicados, exclusiva e integralmente, em programas 
e projetos de fomento, desenvolvimento e manutenção do desporto, de formação de recursos humanos, de preparação técnica, manutenção e 
locomoção de atletas, de participação em eventos desportivos e no custeio de despesas administrativas. 
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2.5 Em consonância com essa disposição legal, aquele Comitê editou seu Programa de Formação de Atletas, o qual inseriu a aquisição de 
equipamentos e/ou materiais esportivos como um dos eixos estruturantes das ações por ele promovidas. São eixos estruturantes do Programa 
as competições esportivas, a infraestrutura dos Clubes e os recursos humanos para o esporte. 

2.6 De acordo com aquele Programa, a aquisição de equipamentos e materiais esportivos é caracterizada como o fomento à atualização e 
modernização dos parques esportivos disponibilizados pelos Clubes aos atletas em formação permanente, mediante a execução descentralizada 
de projetos. 

2.7 Assim, o CBC, por meio do Edital de Chamamento de Projetos nº 07/2017, decidiu pela atualização e modernização dos parques 
esportivos disponibilizados pelos Clubes, mediante a celebração de Termos de Execução. 

2.8 Conforme dispõe o Termo de Execução Nº 25/2019 celebrado entre o Clube e o CBC, as EPDs que receberem recursos oriundos da Lei nº 
13.756/2018, deverão realizar as aquisições para a atualização de seus parques esportivos mediante a deflagração de Pregão Eletrônico. 

2.9  Dessa forma, originou-se o presente certame, que tem por objeto a aquisição dos equipamentos e ou materiais esportivos discriminados 
no Item 1.1 deste Termo de Referência, tendo em vista a necessidade atual do Clube em atualizar o seu complexo de treinamentos, 
proporcionando aos seus atletas excelência na preparação física, avaliação física e técnica, e desenvolvimento técnico específico de cada 
modalidade, a nível do esporte competitivo de rendimento, nas modalidades de Judô, Natação, Handebol, Voleibol, Ginástica Artística e Tênis 
sendo tais equipamentos/materiais imprescindíveis para a modernização dos parques esportivos e formação de atletas. 

2.10 Por fim, de acordo com as considerações acima expostas, restam devidamente justificadas a realização do Pregão Eletrônico para 
aquisição dos equipamentos e/ou materiais esportivos, procedimento este que obedecerá, integralmente, ao REGULAMENTO DE COMPRAS E 
CONTRATAÇÕES do COMITÊ BRASILEIRO DE CLUBES (CBC) – disponível no site https://cbclubes.org.br/regulamentacao/regulamento-de-
compras-e-contratacoes, para  fins de aplicação direta dos recursos financeiros de que trata a Lei Federal nº 13.756, de 12 de dezembro de 
2018. Subsidiariamente, naquilo em que o Regulamento for omisso, aplicar-se-á a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, bem como a 
Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores. 
 

3. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

3.1 A data limite de entrega dos bens é 20 de outubro de 2020, podendo ser entregue antes, conforme disponibilidade da CONTRATADA.  

 

https://cbclubes.org.br/regulamentacao/regulamento-de-compras-e-contratacoes
https://cbclubes.org.br/regulamentacao/regulamento-de-compras-e-contratacoes
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3.2 Os bens deverão ser entregues, diretamente na sede da Contratante, no seguinte endereço:   

 RJ Sede Juventude - Rua Atílio Andreazza, nº 3525, Bairro Sagrada Família, Caxias do Sul|RS - CEP 95.052-070. 

3.2.1 Somente os ITENS  92 (Banco de Nado) e 93 (Borda Móvel) deverão ser entregues no seguinte endereço: 

 RJ Sede Guarany – Rua Salgado Filho, 2084, Bairro São Leopoldo - Caxias do Sul / RS - CEP: 95098-420. 

3.3 Os seguintes ITENS dependerão de montagem e/ou instalação, sendo os custos de responsabilidade da CONTRATADA: 

 Itens 1 a 15 – LOTE 01 (Equipamentos de Musculação) 

 Item 55 – (Piso Emborrachado Removível) 

 Itens 92, 93 e 94 – (Banco de Nado, Borda Móvel e Dispositivo Auxiliar de Saída de Costas) 

3.4 Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 10 (dez) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do 
contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta. 

3.5 Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de 
Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo 
da aplicação das penalidades. 

3.6 Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade 
e quantidade do material e consequente aceitação mediante Termo de Recebimento. 

3.6.1 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, 
consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo. 

3.7 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta 
execução do contrato. 
 
4. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

4.1 São obrigações da Contratante: 

4.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 
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4.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do 
Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 

4.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja 
substituído, reparado ou corrigido; 

4.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado; 

4.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus 
anexos. 

4.2 O Clube não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do 
Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou 
subordinados. 
 
5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus 
os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 

5.1.1 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes neste Termo de Referência e seus 
anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a:  

a) Marca 

b) Fabricante 

c) Modelo 

d) Procedência 

e) Prazo de Garantia (não inferior a 01 ano) 

5.1.1.1 O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica 
autorizada; 

5.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto; 
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5.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 

5.1.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem 
o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 

5.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas no pregão; 

5.1.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 
 
6. DA SUBCONTRATAÇÃO 

6.1 Não será admitida a subcontratação do objeto do presente certame. 
 
7. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

7.1 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa 
jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja 
prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa do Clube à continuidade do contrato. 
 
8. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

8.1 Será designado pelo Clube um representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 

8.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer 
irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade 
do Clube ou de seus prepostos. 

8.3 O representante do Clube anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês 
e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos 
observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 
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9. DO PAGAMENTO 

9.1. O pagamento será realizado até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento da nota fiscal ou fatura, através de 
transferência bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado. 

9.2 Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura, o momento em que o Clube atestar a execução do objeto do contrato, ou 
seja, o efetivo recebimento dos equipamentos e materiais esportivos adquiridos. 

9.3 Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a 
liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento 
ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 
comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

9.4 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como efetivada a transferência bancária para o pagamento. 

9.5 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

9.6 É vedado o pagamento de forma parcelada do objeto, havendo a quitação integral somente após o recebimento definitivo dos bens. 

9.7  Havendo atraso nos pagamentos sobre a quantia devida, incidirá correção monetária, juros moratórios, à razão de 1% (um por cento) ao 
mês, calculados “pro rata tempore” em relação ao atraso injustificado. 
 
10. DO REAJUSTE 

10.1 Não será admitido o reajuste dos valores dos equipamentos e materiais esportivos constantes da Ata de Sessão do presente certame. 
 
11. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

11.1 O adjudicatário dos itens agrupados no LOTE 1 (itens de 1 a 15), no prazo de 05 (cinco) dias após a assinatura do Termo de Contrato, 
prestará garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, que será liberada ou restituída após a execução do 
contrato, desde que cumpridas as obrigações contratuais. 

11.2 Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:  

11.2.1 Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em 
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sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme 
definido pelo Ministério da Fazenda;    

11.2.2 Seguro-garantia;  

11.2.3 Fiança bancária. 

11.3 A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, na Caixa Econômica Federal, com correção monetária, em favor do 
contratante. 

11.4 No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas 
condições. 

11.5 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a 
respectiva reposição no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados da data em que for notificada. 

11.6 A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.  

11.7 A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a execução do contrato e, quando em dinheiro, atualizada 
monetariamente. 
 
12. DAS SANÇÕES 

12.1 Comete infração a Contratada que: 

12.1.1 Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação; 

12.1.2 Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

12.1.3 Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

12.1.4 Comportar-se de modo inidôneo; 

12.1.5 Cometer fraude fiscal. 

12.2 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, o Clube pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

12.2.1 Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante; 
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12.2.2 Multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias, 
quando então será considerada inexecução contratual; 

12.2.3 Multa compensatória de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto; 

12.2.4 Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à 
obrigação inadimplida; 

12.2.5 Suspensão de participar de processos e aquisição e impedimento de contratar com o Clube pelo prazo de até dois anos. 

12.2.6 A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como 
infração no subitem 12.1 deste Termo de Referência. 

12.3 As sanções previstas nos subitens 12.2.1, 12.2.5 e 12.2.6 poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, 
descontando-a da garantia de execução ou dos pagamentos a serem efetuados, conforme o caso. 

12.4 Também ficam sujeitas às mesmas penalidades as empresas ou profissionais que: 

12.4.1 Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos. 

12.4.2 Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação. 

12.5 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo específico que assegurará o contraditório e a ampla defesa 
à Contratada. 

12.6 As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Clube, 
ou, ainda, deduzidos da garantia de execução.  

12.6.1 No caso de ser o valor da multa superior ao da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela diferença apurada. 

12.7 Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da 
comunicação enviada pelo Presidente do Clube. 

12.8 Caso a multa não seja recolhida, o seu valor não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta da Contratada, o Clube 
poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 

12.9 O Presidente do Clube, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da 
pena, bem como o dano causado ao Clube, observado o princípio da proporcionalidade. 
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