
ITEM NOME LOTE 1 - ESPECIFICAÇÃO Unidade

01 APITO PROFISSIONAL

Apito Profissional - Confeccionado em plástico, com cordão, com proteção em termoplástico para melhor apoio 

dos dentes, embocadura anatômica, biqueira revestida em silicone, produz até 115db. Dimensões aproximadas: 

(LxAxP): 2x5,5x2cm. Peso Líquido Aproximado: 0,005g.

Unidade

02
AGULHA PARA ENCHER 

BOLA

Agulha para encher bola - Confeccionada em metal, com encaixe rosqueável. Para encaixe em bomba utilizada 

para inflar bolas. Dimensões Aproximadas: 4x0,5cm. Unidade

03 BOCHA

BOCHA - Bocha, kit especialmente fabricado para a finalidade, contendo 08 (oito) bolas, confeccionadas em 

material sintético, com 10,70  cm de diâmetro, pesando de 900 a 950 gramas, e 02 bolins de aço, com diâmetro 

de 4cm.

Unidade

04 BOLA PARA PEBOLIM
Bola para pebolim - Confeccionada em resina branca maciça, com 3,7cm de diâmetro e peso de 26g. Embalagem 

com 6 unidades.
Unidade

05 BOLA PARA TÊNIS

Bola para Tênis - Confeccionada em borracha resistente e feltro de boa visibilidade e alta durabilidade, superfície 

externa com tecido formado por lã natural e feltro, cor amarela, tecnologia extra duty. Peso entre 56 a 59,4g. 

Tubo pressurizado com 3 unidades.

Unidade

06 BOLA PARA TÊNIS DE MESA
Bola para Tênis de Mesa - Oficial para o jogo, com no mínimo 3 estrelas, profissional, confeccionada em acetato 

de celulóide, 100% redonda, tamanho 40mm e peso de 2,75g. Cor branca. Embalagem com 6 unidades. 
Unidade

07
BOMBA PARA ENCHER 

BOLA

Bomba para encher bola - Tubo confeccionado em Policarbonato. Haste: confeccionada em Acrilato Nitrílica 

Butadieno Estireno. T Handle: polipropileno - Fechos: acrilato nitrílica butadieno estireno. Acompanha mangueira 

flexível rosqueável e duas agulhas, também rosqueáveis. Dimensões: (A x L x P): 21cm x 03cm x 03cm. Peso 

aproximado de 80g a 100g. 

Unidade

08
SACOLA TRANSPARENTE 

DE MATERIAL ESPORTIVO

SACOLA PARA TRANSPORTE DE MATERIAL ESPORTIVO - confeccionada em nylon 600; alta resistência; com 

forração interna em tecido sintético; com alças em tecido trançado; fechamento em zíper de poliéster. Dimensões 

aproximadas: comprimento: 48 cm, altura: 85 cm, largura 28 cm nas laterais.

Unidade

09 CONJUNTO DE DOMINÓ

Conjunto de Dominó - Peças confeccionadas em resina fenólica, com 28 peças com marcação preta. Dimensões 

aproximadas das peças: 4,8cm X 2,5cm X 1,2cm (CxLxE). As peças deverão estar acondicionadas em 

embalagem resistente, tipo caixa ou maleta de madeira.

Unidade

10 FITA MÉTRICA

Fita métrica - Confeccionada em material flexível, sendo 95% poliester e 5% fibra de vidro. Com 150cm de 

comprimento, 16mm de largura e peso aproximado de 0,02kg. Graduada em milímetros e centímetros, com 

classe de precisão III. 

Unidade
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11 JODO DE DAMA E TRILHA

Jogo de Dama e Trilha - Jogo com 24 peças, sendo 12 claras e 12 escuras, confeccionadas em plástico, com 

medida aproximada de 2,5cm de diâmetro.Tabuleiro confeccionado em madeira do tipo MDF, sendo uma face 

pintada com fundo branco ultravioleta atóxico, com serigrafia colorida ultravioleta atóxica formando casas claras e 

escuras (Jogo de Dama) e na outra face do tabuleiro, pintada com fundo branco ultravioleta atóxico e com 

serigrafia ultravioleta atóxica colorida (trilha), com medidas aproximadas de 30cm x 30cm x 5cm. Tabuleiro do 

tipo gaveta para armazenamento das peças. Peso aproximado do kit: 600g. Acompanha folheto com instruções 

dos jogos.

Unidade

12 JOGO DE XADREZ

Jogo de Xadrez - Jogo com 32 peças, sendo 16 claras e 16 escuras, confeccionadas em polipropileno de alto 

impacto. Medidas aproximadas das peças: Rei: 10cm de altura X 4cm de base, Rainha: 8cm de altura X 4 de 

base, Bispo: 7,5cm de altura X 4cm de base, Cavalo: 7,5cm de altura X 4cm de base, Torre: 6cm de altura X 4cm 

de base, Peão: 5cm de altura. X 3,5cm de base. Tabuleiro confeccionado em napa, courvin ou bidim, casas com 

dimensões de 5cm x 5cm, bordas com dimensões de 8cm x 10cm (distribuídas na borda superior e borda lateral), 

total do tabuleiro com medidas aproximadas de 45cm de comprimento e 45cm de largura. Acompanha saco 

confeccionado em TNT para armazenamento das peças.

Unidade

13
KIT PARA JOGO DE 

FUTEBOL DE BOTÃO

Kit de Jogo de Futebol de Botão - Kit contendo 2 traves, 20 botões, 2 goleiros, 2 bolas e 2 palhetas. Traves e 

botões confeccionados em polipropileno e numerados com adesivos, Goleiros confeccionados em acrílico e 

numerados com adesivo, Bolinhas confeccionadas em tecido do tipo lã, Palhetas confeccionadas em PETG. 

Acompanha maleta para armazenamento e folheto com as regras básicas do jogo.

Unidade

14 KIT PARA BADMINTON

Kit para Badminton - Composto por 4 raquetes, 1 rede com suportes e ganchos, tubo pressurizado com 3 petecas 

e sacola raqueteira resistente com alça para transporte. Raquete confeccionada em poliamida, com empunhadura 

emborrachada, com 66cm de comprimento, 20cm de largura e 1.2cm de altura. Peso aproximado do kit: 1,100g.

Unidade

15 KIT PARA BIRIBOL
KIT PARA BIRIBOL - Kit para Biribol contendo bola, poste confeccionado em alumínio, medindo 1,30 m de altura, 

e rede confeccionada em nylon, medindo 6,0 m x 1,0 m.
Unidade

16 PETECA ESPORTIVA

Peteca esportiva - Confeccionada com discos montados em camadas sobrepostas com sinalizador e 

amortecedor. Base confeccionada em borrcaha com diâmetro de 5 a 5,2cm. Com 4 penas oficiais brancas e 

naturais. Peso aproximado de 42g.  Altura aproximada (com as penas): de 20cm.

Unidade

17 PETECA PARA BADMINTON

Peteca para Badminton - Confeccionada com saia sintética de penas de nylon com diâmetro de 5,8 a 6,8cm. 

Base esférica de cortiça ou PU envolvida em couro branco, com pequeno peso de chumbo e diâmetro entre 2,5 e 

2,8cm. Peso total da peteca: 4,74 a 5,50g. Altura total da peteca: 9 a 9,8cm. Embalagem contendo 03 unidades. 

Unidade

18
RAQUETE PARA TÊNIS 

(INFANTIL)

RAQUETE PARA TÊNIS (INFANTIL)- Raquete de tênis de quadra; de alumínio; para crianças; peso 180g e 21 

polegadas de comprimento; cabeça com aproximadamente 8,7 polegadas; cabo com revestimento 

antiderrapante; encordoada com cordas; inclui capa e alça curta. 

Unidade
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19
RAQUETE PARA TÊNIS DE 

MESA

Raquete para tênis de mesa, profissional estilo clássico, de madeira revestida, oficial, medindo aproximadamente 

(2,5x17x11cm), cabeça com classificação 6 estrelas, arredondada, revestida, encordoada, emborrachada nos 

dois lados, com peso aproximado de 170g, plastificada, atóxica. 

Unidade

20 REDE DE TÊNIS DE MESA

Rede de tênis de mesa em algodão com filetes de nylon; suporte em chapa de ferro; régua plástica; medindo: 

rede 183cmx15,25cm; suporte: alt. 5cm, larg. 28,5cm, profund 27cm; malha 12mm x 12mm; fio verde escuro com 

filetes brancos; suporte c/ sist. Cliping (boca de jacaré), tensor de rede regulável, régua para regulagem de altura.

Unidade

21 TRENA Trena -  com comprimento de 100 metros, confeccionada em fibra de vidro. Unidade

22
TROCADOR DE VÁLVULA 

DE BOLA

TROCADOR DE VÁLVULA DE BOLA -  em metal revestido com borracha, sendo um dos lados específico para a 

retirada da válvula e o outro, para sua recolocação.
Unidade

23 MESA DE PEBOLIM

Mesa de Pebolim - Mesa confeccionada em madeira maciça, com as dimensões aproximadas de 1,40m (C) x 

1,00m (L) x 0,90cm (A) e com 4 pés do mesmo material, com campo de jogo com espessura de 5mm. Com 

bonecos coloridos confeccionados em alumínio, sendo dispostos em: 1 goleiro, 2 defensores, 5 meio-campistas e 

3 atacantes. Varões embutidos (não transpassam para o lado do adversário), com dimensões aproximadas de: 1 

furo (goleiro) - 1,10m, 2 furos (defensores) - 1,30m, 5 furos (meio-campistas) - 1,10m, 3 furos (atacantes) - 

1,18m. Todos os varões com manoplas acopladas e confeccionadas em plástico resistente (polipropileno) de cor 

preta, com comprimemto aproximado de 11,5cm. Acompanha 7 bolinhas.

Unidade

24 MESA DE TÊNIS DE MESA

Mesa de Tênis de Mesa - Confeccionada em MDF de chapa inteiriça e fibra de média densidade, com espessura 

de 25mm. Tampo na cor azul com as demarcações brancas, com dimensões de 2,0cm de largura, e a linha 

divisória com 3,0cm de largura. Dimensões da mesa: 2,74m de comprimento, 1,52m de largura e 0,76m de altura. 

Suporte dobrável com pés confeccionados em tubos de aço com pintura epóxi. Acompanha par de raquetes, rede 

e seu suporte para fixação e bolinha.

Unidade

25
MESA PARA JOGO DE 

BOTÃO

Mesa para Jogo de Botão - Confeccionada em MDP com espessura de 15mm. Tampo em dois tons da cor verde 

(estilo europeu), com as dimensões: 121cm de comprimento, 80cm de largura e 0,67cm de altura. Bordas 

revestidas com material de proteção confeccionado em plástico (para proteção da mesa e dos botões). Suporte 

dobrável com pés confeccionados em tubos de aço com pintura epóxi.

Unidade

26
PLACAR MANUAL DE 

ESPORTES

Placar manual para esportes; em PVC rígido; montado base 350mm, altura 150mm, profundidade 110mm, 

desmontado base 350mm, altura 140mm, esp. 30mm; na cor preta com os marcadores brancos com letras 

pretas; modelo dobrável manual, oficial aprovado pela ITTF; placar para tênis de mesa modelo competição 

dobrável, marcador até 31 pontos e com 5 sets.

Unidade
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ITEM NOME LOTE 2 - ESPECIFICAÇÃO Unidade

01
BOLA DE BASQUETE 

CATEGORIA ADULTO

Bola de basquete categoria adulto -  Confeccionada em borracha cor laranja e ou colorida matrizada 

circunferência de 75 a 78 cm; pesando 567 a 650 gramas; câmara Butil e ou Airbility com válvula removível e 

lubrificada. 
Unidade

02 BOLA DE BASQUETE MIRIM
Bola de basquete categoria mirim - Confeccionada em borracha cor laranja e ou colorida matrizada circunferência 

de 72 a 74 cm; pesando 450 a 500 gramas; câmara Butil e ou Airbility com válvula removível e lubrificada.
Unidade

03
BOLA DE BASQUETE 

OFICIAL

Bola de basquete; oficial; de borracha; circunferência de 72-74 cm; pesando 500-565 g; com miolo removível e 

câmara de butil; acabamento externo matrizada; na cor laranja; de acordo com as regras da modalidade, 

especialmente quanto às dimensões e peso.

Unidade

04
BOLA DE BASQUETE TAM. 

MASCULINO

BOLA PARA BASQUETE TAM. MASCULINO - tamanho oficial adulto, confeccionada em borracha vulcanizada 

de alta durabilidade, gomos em duas cores, matrizada, miolo removível, câmara de ar para maior retenção de ar, 

canais largos para melhor alinhamento, circunferência: 75 - 78 cm, peso: 600 - 650 g.

Unidade

05
BOLA PARA BEACH 

SOCCER OFICIAL

BOLA PARA BEACH SOCCER OFICIAL - Bola de Beach Soccer Oficial, confeccionada em PU, com gomos 

termossoldados, dupla laminação, contendo em seu interior câmara em butil, com 68 cm a 69 cm de 

circunferência, pesando entre 420 e 450 gramas, miolo de silicone removível e lubrificado, aferida;  oficializada 

pela Confederação Brasileira de Beach Soccer ou pela Federação Paulista de Beach Soccer ou, no mínimo, por 

03 (três) federações da modalidade (entenda-se por oficializada aquela utilizada em campeonatos oficiais no 

corrente ano).

Unidade

06
BOLA PARA FUTEBOL DE 

CAMPO AT. MIRIM

BOLA PARA FUTEBOL DE CAMPO CAT. MIRIM - Bola de Futebol de Campo Mirim,confeccionada em PVC, 

com 61 cm a 64 cm de circunferência, pesando entre 350 e 380 gramas, contendo em seu interior câmara em 

butil, costurada, miolo removível e lubrificado.

Unidade

07
BOLA PARA FUTEBOL DE 

CAMPO OFICIAL PU

BOLA PARA FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL COM 32 GOMOS EM PU - Bola de Futebol de Campo Oficial, 

confeccionada em PU, com gomos termossoldados, dupla laminação, contendo em seu interior câmara em butil, 

com 68 cm a 70 cm de circunferência, pesando entre 410 e 450 gramas, miolo de silicone removível e lubrificado, 

aferida.

Unidade

08
BOLA PARA FUTEBOL DE 

CAMPO OFICIAL PVC

BOLA PARA FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL COM 32 GOMOS EM PVC - Bola de Futebol de 

Campo,confeccionada em PVC, com 68 cm a 70 cm de circunferência, pesando entre 410 e 450 gramas, 

contendo em seu interior câmara em butil, costurada, miolo removível e lubrificado, aferida.

Unidade

09
BOLA PARA FUTEBOL DE 

SALÃO MIRIM

BOLA PARA FUTEBOL DE SALÃO MIRIM 32 GOMOS EM PVC - bola de Futsal Mirim, costurada à mão com 32 

gomos, confeccionada em PVC, miolo removível, câmara butil para maior retenção de ar, com 55 cm a 59 cm de 

circunferência, pesando entre 350 - 380g.

Unidade

10
BOLA PARA FUTSAL 

INFANTIL SUB 11

BOLA PARA FUTSAL INFANTIL SUB 11 OFICIAL - modelo matrizado, divisão com 32 gomos, confeccionada em 

PVC, circunferência: 55 - 59cm, peso: 300 - 340g, Câmara Airbility
Unidade
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11 BOLA PARA FUTSAL SUB 13

Bola futsal categoria sub-13, confeccionada em PU com sistema Termotec e ou sem costura com 8 gomos 

circunferência 55 a 59 cm com peso de: 350 – 380g com câmara Airbility e ou bútil com miolo Slip System 

removível e lubrificado.

Unidade

12 BOLA PARA FUTSAL SUB 9
BOLA PARA FUTSAL INFANTIL SUB 9 OFICIAL - modelo matrizado, confeccionada em PVC, circunferência: 50 - 

53cm, peso: 250 - 280, câmara Airbility.
Unidade

13 BOLA DE FUTSAL OFICIAL

Bola de Futsal Oficial para competição categoria Adulto categoria Principal para jogos oficiais, sistema Termotec 

e ou sem costura com 0% absorção de água,  confeccionada em PU com 11 gomos circunferência 61 a 64 cm - 

peso 410 a 440g - câmara Airbility e ou bútil, miolo Slip System removível e lubrificado, aprovada e oficializada 

por Federações e ou Confederações da modalidade. 

Unidade

14 BOLA PARA FUTVOLEI

BOLA PARA FUTVOLEI - Bola de Futvolei, confeccionada em PU, com 68 cm a 69 cm de circunferência, 

pesando entre 420 e 445 gramas, contendo em seu interior câmara em butil, dupla laminação, gomos 

termossoldados, miolo de silicone, removível e lubrificado, aferida.

Unidade

15
BOLA PARA HANDBALL 

OFICIAL

BOLA PARA HANDBALL MATRIZADA OFICIAL - tamanho adulto, costurada à mão com 32 gomos, 

confeccionada em PVC texturizada para grip, miolo removível, câmara butil para maior retenção de ar, com 58 - 

60 cm de circunferência, pesando entre 425 - 475 g.

Unidade

16
BOLA PARA HANDBALL 

OFICIAL TAM. 1

BOLA PARA HANDBALL MATRIZADA TAM. 1 OFICIAL - para equipes femininas entre 8 e 14 anos e masculinas 

entre 8 e 12 anos, costurada à mão com 32 gomos, confeccionada em PVC texturizada para grip, miolo 

removível, câmara butil para maior retenção de ar, com 50 - 52 cm de circunferência, pesando entre 290 - 330 g.

Unidade

17

BOLA DE HANDBALL 

OFICIAL CAT. 

INFANTIL/FEMININA

Bola de handebol; oficial Categoria  Infantil/Feminina confeccionada em poliuretano (pu); circunferencia de 54 a 

56 cm; pesando 325 a 400 g; miolo removivel e lubrificado e câmara de butil; acabamento externo costurada; de 

acordo com as regras da modalidade, especialmente quanto às dimensoes e peso, com acabamento com GRIP 

que adere a pegada. 

Unidade

18
BOLA DE HANDBALL 

OFICIAL CAT. MIRIM

Bola de handebol; oficial;Categoria Mirim confeccionada em poliuretano (pu); circunferência de 49-51 cm; 

pesando 230-270 g; miolo removivel e lubrificado e camara de butil; acabamento externo costurada; de acordo 

com as regras da modalidade, especialmente quanto as dimensões e peso, com acabamento com GRIP que 

adere a pegada. 

Unidade

19
BOLA PARA STREET BALL 

OFICIAL

BOLA PARA STREET BALL OFICIAL - Bola de Streetball Oficial, matrizada e revestida em PU, dupla laminação, 

contendo em seu interior câmara em butil, 75 cm a 78 cm de circunferência, pesando entre 600 e 650 gramas, 

com miolo de silicone removível e lubrificado, aferida.

Unidade

20 BOLA DE VÔLEI OFICIAL
Bola de Vôlei Oficial modelo tradicional confeccionada em PU, Modelo matrizada com 16 Gomos circunferência 

de 65 – 67 cm, peso 260  a 280 g. Câmara Airbility e ou bútil Miolo Slip System, removível e lubrificado. 
Unidade

21
BOLA DE VÔLEI DE PRAIA 

OFICIAL

BOLA PARA VÔLEI DE PRAIA OFICIAL -Bola de Vôlei de Areia Oficial,confeccionada em PU e microfibra, com 

65 cm a 67 cm de circunferência, pesando entre 260 e 280 gramas, contendo em seu interior câmara em butil, 

costurada, dupla laminação, com miolo de silicone removível e lubrificado, aferida.

Unidade
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ITEM NOME LOTE 3 - ESPECIFICAÇÃO Unidade

01 BOLA DE BORRACHA Nº 04

BOLA DE BORRACHA Nº 04 - bola para recreação nº 04 confeccionada em borracha, cores surtidas (amarela, 

azul, verde e vermelha), superfície texturizada para melhor grip, miolo removível e lubrificado, circunferência:21 - 

28cm.

Unidade

02 BOLA DE BORRACHA Nº 06

BOLA DE BORRACHA Nº 06 - bola para recreação nº 06 confeccionada em borracha, cores surtidas (amarela, 

azul, verde e vermelha), superfície texturizada para melhor grip, miolo removível e lubrificado, circunferência:32 - 

35cm.

Unidade

03 BOLA DE BORRACHA Nº 08

BOLA DE BORRACHA Nº 08 - bola para recreação nº 08 confeccionada em borracha, cores surtidas (amarela, 

azul, verde e vermelha), superfície texturizada para melhor grip, miolo removível e lubrificado, circunferência:38 - 

42cm.

Unidade

04 BOLA DE BORRACHA Nº 10

BOLA DE BORRACHA Nº 10 - bola para recreação nº 10, confeccionada em borracha, cores surtidas (amarela, 

azul, verde e vermelha), superfície texturizada para melhor grip, miolo removível e lubrificado, circunferência: 48 - 

50 cm, peso:  - 180- 200 g 

Unidade

05 BOLA DE BORRACHA Nº 14

BOLA DE BORRACHA Nº 14 - bola para recreação nº 14, confeccionada em borracha, cores surtidas (amarela, 

azul, verde e vermelha), superfície texturizada para melhor grip, miolo removível e lubrificado, circunferência: 65 - 

71 cm, peso:  350 - 450 g  

Unidade

06 BOLA DE BORRACHA Nº 12

BOLA DE BORRACHA Nº12 -  bola para recreação nº 12, confeccionada em borracha, cores surtidas (amarela, 

azul, verde e vermelha), superfície texturizada para melhor grip, miolo removível e lubrificado, circunferência: 57 - 

59 cm,  peso:  - 250- 270 g 

Unidade

07 BOLA DE INICIAÇÃO Nº 10
BOLA DE INICIAÇÃO Nº 10 - Bola de Borracha, para iniciação, tamanho infantil. confeccionada em borracha, 

diâmetro 16 cm, peso 350gr, contendo em seu interior câmara em butil, matrizada, miolo removível.
Unidade

08 BOLA DE INICIAÇÃO Nº 08
BOLA DE INICIAÇÃO Nº 8 - Bola de Borracha, para iniciação,confeccionada em borracha, circunferência de 40 

cm a 42 cm, peso de 110 a 120 gramas, contendo em seu interior câmara em butil, matrizada, miolo removível.
Unidade

09
BOLA PARA GINÁSTICA 

RÍTMICA OFICIAL 16CM

BOLA PARA GINÁSTICA RÍTMICA OFICIAL 16CM A 18 CM DE DIÂMETRO, CIRC. 51 CM A 57 CM - Bola 

Oficial Infantil confeccionada em borracha de cores variadas (indiferente), com 16 cm a 18 cm de diâmetro, 

circunferência de 51 cm a 57 cm, pesando entre 300 e 350 gramas, com pino sobressalente.

Unidade

10
BOLA PARA GINÁSTICA 

RÍTMICA OFICIAL 18CM

BOLA PARA GINÁSTICA RÍTMICA OFICIAL 18 CM A 20 CM DE DIÂMETRO, CIRC. 57 CM A 62 CM - Bola 

Oficial Adulto confeccionada em borracha de cores variadas (indiferente), com 18 cm a 20 cm de diâmetro, 

circunferência de 57 cm a 62 cm, pesando entre 400 e 450 gramas, com pino sobressalente.

Unidade

11 BOLA SUÍÇA 75 CM
BOLA SUÍÇA 75 CM - Bola de Alongamento, confeccionada em PVC de alta qualidade, que suporte até 200 kg 

de carga, medindo 75 cm de diâmetro, acompanhada de bomba específica para encher.
Unidade
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12 BOLA SUÍÇA 95 CM
BOLA SUÍÇA 95 CM - Bola de Alongamento, confeccionada em PVC de alta qualidade, que suporte até 200 kg 

de carga, medindo 95 cm de diâmetro, acompanhada de bomba específica para encher.
Unidade

13
BOLA TIPO MEDICINE BALL 

1,0 KG

BOLA TIPO MEDICINE BALL - Bola de Medicine Ball pesando 1,0 kg, confeccionada em borracha matrizada, 

miolo removível e lubrificado, contendo em seu interior câmara em butil.
Unidade

14
BOLA TIPO MEDICINE BALL 

2,0 KG

BOLA TIPO MEDICINE BALL - Bola de Medicine Ball pesando 2,0 kg, confeccionada em borracha matrizada, 

miolo removível e lubrificado, contendo em seu interior câmara em butil.
Unidade

15
BOLA TIPO MEDICINE BALL 

3,0 KG

BOLA TIPO MEDICINE BALL - Bola de Medicine Ball pesando 3,0 kg, confeccionada em borracha matrizada, 

miolo removível e lubrificado, contendo em seu interior câmara em butil.
Unidade

16
BOLA TIPO MEDICINE BALL 

4,0 KG

BOLA TIPO MEDICINE BALL - Bola de Medicine Ball pesando 4,0 kg, confeccionada em borracha matrizada, 

miolo removível e lubrificado, contendo em seu interior câmara em butil.
Unidade

17
BOLA TIPO MEDICINE BALL 

5,0 KG

BOLA TIPO MEDICINE BALL - Bola de Medicine Ball pesando 5,0 kg, confeccionada em borracha matrizada, 

miolo removível e lubrificado, contendo em seu interior câmara em butil.
Unidade
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ITEM NOME LOTE 4 - ESPECIFICAÇÃO Unidade

01
ANTENA (PAR) PARA POSTE 

DE VÔLEI

ANTENA (PAR) PARA POSTE DE VÔLEI - confeccionada em fibra de video, pintadas com faixas de 10 em 10cm 

com vermelho e branco intercalados, acabamento impecável liso e sem farpas, estabilidade dimensional, alta 

resistência ao impacto, boa absorção de vibração, diâmetro: 3/8", altura: 1,80m.

Par

02 ARO DE BASQUETE (PAR)

ARO DE BASQUETE (PAR) - modelo duplo, confeccionado em ferro maciço de 5/8", possuir na parte inferior 

ferro macico de 1/4" para posicionamento da rede, base em chapa de aço para fixação de 1/8" em forma 

retangular, medindo 160mm por 140mm por 120mm,com 3 furos de 3/8", diâmetro: 45cm.

Par

03 BANCO SUECO

BANCO SUECO - Banco sueco pesando: 34,5 kg. Tamanho: 0,35m x 0,30m x 2,00m. Construído em madeira 

nobre. Trave de equilíbrio na posição invertida e suporte para apoio a espaldar. Acabamento a verniz. Conforme 

norma EN913:1996 
Unidade

04
CESTA DE BASQUETE 

FLUTUANTE

CESTA DE BASQUETE FLUTUANTE -Cesta de Basquete Flutuante – confeccionada em inox, com flutuadores 

coloridos em polietileno e rede de nylon medindo 55 cm X 58 cm.  
Par

05 GOL FLUTUANTE
GOL FLUTUANTE - Gol Flutuante - confeccionado em alumínio e rede de nylon medindo 200 cm X 90 cm, com 

pintura epóxi branca. 
Par

06
POSTE PARA VOLEIBOL 

(PAR)

POSTE PARA VOLEIBOL (PAR) - Hastes verticais retas; Poste de vôlei federado;  Confeccionado em tubo de 3” 

de diâmetro, chapa de 3 mm;  Composição de aço galvanizado; Com cremalheira de ferro fundido e soldado com 

canal para passagem do cabo de aço; Acompanhado de catraca e roldana; Incluindo duas buchas (luvas) e 

tampas; Argola para fixação da rede; Com três opções de altura; masculino, feminino e juvenil. Dimensões 

Aproximadas: Largura: 1 m. Altura Masculina: 2,43 m. Altura Feminina: 2,24 m. Altura Juvenil: 2,17 m; Matéria 

Prima: Tubo de aço carbono, Pintura com esmalte sintético, Tratamento anticorrosivo.

Par

07
REDE PARA ARO DE 

BASQUETE (PAR)

REDE PARA ARO DE BASQUETE (PAR) - De polipropileno/seda; Com tratamento de proteção ultra-violeta.; Fio 

de 4mm; Fixação produzida manualmente com nós duplos, super-reforçado; Malha medindo 7cm x 7cm; 

Contendo 12 argolas para fixação; Na cor branca. Dimensões Aproximadas: Diâmetro: 45 cm, Comprimento: 45 - 

60 cm

Par

08
REDE PARA BADMINTON 

OFICIAL

REDE PARA BADMINGTON OFICIAL - rede esportiva; fabricada em poliéster; medindo 6,10m x 0.70m (C x L); 

faixa superior em nylon sintético; malha de 2 x 2 cm; para Badminton; na cor marrom com a faixa branca; peso 

total aproximado de 660g.

Unidade

09
REDE PARA FUTEBOL DE 

CAMPO (PAR)

REDE PARA FUTEBOL DE CAMPO (PAR) - Rede para Futebol de Campo, confeccionada em polietileno (nylon) 

de filamento contínuo de 4,0 mm, com malha de 16 x 16 cm, na cor branca, medindo 7,50 m de comprimento X 

2,50 m de altura, profundidade superior de 0,80 m e inferior de 1,80 m.

Par

10
REDE PARA FUTEBOL DE 

CAMPO MÉXICO (PAR)

REDE PARA FUTEBOL DE CAMPO MÉXICO (caixote) (PAR) - Rede para Futebol de Campo Tipo México 

(Caixote), confeccionada em polietileno (nylon) de filamento contínuo de 4,0 mm, com malha de 16 x 16 cm, na 

cor branca, medindo 7,50 m de comprimento X 2,50 m de altura, profundidade superior e inferior de 1,80 m.

Par
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11
REDE PARA FUTEBOL 

SOCIETY (PAR)

REDE PARA FUTEBOL SOCIETY (PAR) - Rede para Futebol Society, em medidas oficiais, confeccionada em 

nylon de filamento contínuo de 4,0 mm, com nós, malha de aproximadamente 16 cm x 16 cm, na cor branca, 

medindo 5,20 m de comprimento por 2,30 m de altura e profundidade de 1,5 m.

Par

12
REDE PARA FUTEBOL 

SUIÇO (PAR)

REDE PARA FUTEBOL SUIÇO (PAR) - Rede para Futebol Suíço, confeccionada em polietileno (nylon) de 

filamento contínuo de 4,0 mm, malha de 15 x 15 cm, na cor branca, medindo 4,20 m de comprimento, e 2,20 m 

de altura, com profundidade inferior de 1,20 m e superior de 0,60 m.

Par

13 REDE PARA FUTSAL (PAR)
REDE PARA FUTSAL (PAR)- composto de fio de polietileno trançado; malha 010 x 0,10m; fio 4mm; na cor 

branca; comprimento: 3,00m; altura 2,00m.
Par

14
REDE PARA FUTSAL TIPO 

MÉXICO (PAR)

REDE PARA FUTSAL TIPO MÉXICO (PAR) - Rede para Futsal Tipo México (Caixote), confeccionada em 

polietileno (nylon) de filamento contínuo de 4.0 mm, malha de 12 x 12 cm, na cor branca, medindo entre 3,0 e 

3,20 m de comprimento, entre 2,0 a 2,20 m de altura, com profundidade inferior e superior de 1,0 m.

Par

15
REDE PARA VOLEIBOL 

OFICIAL

Rede de voleibol oficial em SEDA/Polipropileno *(PP): medindo 10m x 1m; fio de 2mm na cor preta; malha de 

10x10cm; modelo oficial; acabamento proteção ultra violeta; ilhós metálico e revestimento sintético nas pontas 

para amarração; com 2 faixas (sup 7cm e inf 5cm) em lona branca com costuras duplas rebatidas reforçadas nas 

pontas; na cor fios pretos e lonas brancas.

Unidade

16
TABELA DE STREET BOL 

(PAR)

TABELA DE STREET BOL (PAR) - Tabela de Streetball, confeccionada em tubo de aço carbono com 4 

polegadas, removível por rodas com base de apoio através de contrapeso. Acompanhada de tabela em laminado 

naval, com dimensão de 1,10 m x 0,80 m, aro e redes em fio 2,0 mm.

Par

17
TABELA MINI 

BASQUETEBOL (PAR)

TABELA MINI BASQUETEBOL - (PAR) -Tabela Mini de Basquetebol em Laminado Naval, medindo 1,20 m x 0,90 

m, com 18 mm de espessura, requadro de cantoneira, acompanhada com aro e rede, preparada com resina 

seladora, massa corretiva, pintura com tinta esmalte, colado com cola fenólica à prova d’água. As demarcações 

do retângulo maior (extremidades) e o retângulo menor serão feitas em tinta preta, com linhas de 5,0 cm de 

largura. O retângulo menor ficará horizontalmente centralizado, sendo que a borda interna da linha da base 

deverá ser nivelada a 15 cm da base da tabela, coincidindo com a parte superior da chapa de fixação do aro. O 

retângulo menor deverá ter 45 cm de base, com variação até 53 cm e 59 cm de altura, com variação até 61 cm. 

Acompanha buchas e parafusos para fixação.

Par

18

TABELA PARA 

BASQUETEBOL SUPORTE 

MÓVEL (PAR)

TABELA PARA BASQUETEBOL - SUPORTE MOVEL (PAR) - Suporte móvel com tabela de Basquetebol, 

estrutura para quadras com recuo a partir de 2,00 m da linha de fundo, confeccionada em tubo de aço carbono 

com 1 1/2" e 1" polegada, pintura automotiva, removível por rodas, regulagem com acionamento hidráulico ou 

mecânico. Sistema móvel de rodas contendo caixa de contra peso. Acompanha tabela de vidro temperado com 

10 mm de espessura, rede, estofamento de proteção com almofadas frontais e laterais, aro retrátil com três molas 

espirais carga pesada e mancais. Dimensões: 3,70 m de altura X 1,19 m de largura na estrutura principal X 2,51 

m de comprimento, pesando 91 Kg.

Par
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19
TABELA PARA 

BASQUETEBOL (PAR)

TABELA PARA BASQUETEBOL (PAR) - Tabela de Basquetebol em Laminado Naval, medindo 1,60 m x 1,10 m, 

com 18 mm de espessura, requadro de cantoneira, acompanhada com aro e rede, preparada com resina 

seladora, massa corretiva, pintura com tinta esmalte, colado com cola fenólica à prova d’água. As demarcações 

do retângulo maior (extremidades) e o retângulo menor serão feitas em tinta preta, com linhas de 5,0 cm de 

largura. O retângulo menor ficará horizontalmente centralizado, sendo que a borda interna da linha da base 

deverá ser nivelada a 15 cm da base da tabela, coincidindo com a parte superior da chapa de fixação do aro. O 

retângulo menor deverá ter 45 cm de base, com variação até 53 cm e 59 cm de altura, com variação até 61 cm.

Par

20
TABELA PARA 

BASQUETEBOL (PAR)

TABELA PARA BASQUETEBOL (PAR) - Tabela de Basquetebol em Laminado Naval, medindo 1,80 m x 1,05 m, 

com 18 mm de espessura, requadro de cantoneira, acompanhada com aro e rede, preparada com resina 

seladora, massa corretiva, pintura com tinta esmalte, colado com cola fenólica à prova d’água. As demarcações 

do retângulo maior (extremidades) e o retângulo menor serão feitas em tinta preta, com linhas de 5,0 cm de 

largura. O retângulo menor ficará horizontalmente centralizado, sendo que a borda interna da linha da base 

deverá ser nivelada a 15 cm da base da tabela, coincidindo com a parte superior da chapa de fixação do aro. O 

retângulo menor deverá ter 45 cm de base, com variação até 53 cm e 59 cm de altura, com variação até 61 cm.

Par

21
TABELA PARA 

BASQUETEBOL (PAR)

TABELA PARA BASQUETEBOL (PAR) - Tabela de Basquetebol em Laminado Naval, medindo 1,80 m x 1,20 m, 

com 18 mm de espessura, requadro de cantoneira, acompanhada com aro e rede, preparada com resina 

seladora, massa corretiva, pintura com tinta esmalte, colado com cola fenólica à prova d’água. As demarcações 

do retângulo maior (extremidades) e o retângulo menor serão feitas em tinta preta, com linhas de 5,0 cm de 

largura. O retângulo menor ficará horizontalmente centralizado, sendo que a borda interna da linha da base 

deverá ser nivelada a 15 cm da base da tabela, coincidindo com a parte superior da chapa de fixação do aro. O 

retângulo menor deverá ter 45 cm de base, com variação até 53 cm e 59 cm de altura, com variação até 61 cm.

Par

22
TRAVE DE BEACH SOCCER 

OFICIAL (PAR)

TRAVE DE BEACH SOCCER OFICIAL - (PAR) - Trave de Beach Soccer Oficial, medindo 5,50 m X 2,20 m, 

confeccionada toda em tubo de aço galvanizado de 4 polegadas, modelo monobloco, pintada com esmalte PU, e 

base de apoio para superfície.

Par

23
TRAVE DE FUTEBOL DE 

CAMPO OFICIAL (PAR)

TRAVE DE FUTBOL DE CAMPO OFICIAL - (PAR) - Trave para Futebol de Campo, com dimensão oficial 7,32 m 

x 2,44 m em tubo de aço carbono de 4 polegadas e requadro em tubo de 2,0 polegadas, base maior para fixação 

no solo.

Par

24
TRAVE PARA FUTEBOL 

SOCIETY (PAR)

TRAVE PARA FUTEBOL SOCIETY (PAR) com requadro mexicano (caixote) - Trave para Futebol Society com 

requadro Mexicano (Caixote), dimensão oficial de 5,0 m X 2,20 m, confeccionada em tubo de aço carbono ou 

galvanizado de 3 polegadas e requadro em tubo de 1 polegada, com base de apoio para superfície em tubo de 3 

polegadas na parte inferior da trave.

Par
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25 TRAVE PARA FUTSAL (PAR)

TRAVE PARA FUTSAL (PAR) - Trave para Futsal com Base, dimensão oficial de 3,0 m x 2,0 m, em tubo de aço 

carbono ou galvanizado, com 3 polegadas e requadro em tubo de 1 polegada, base de apoio a superfície, em 

tubo de 3 polegadas. Sem fixação,trave com base de apoio a superfície na parte inferior.

Par

ITEM NOME LOTE 5 - ESPECIFICAÇÃO Unidade

01 ANILHA 1 KG
ANILHA - Anilha confeccionada em ferro fundido, formato redondo, pintura epóxi atóxica, com orifício central e 

com peso de 1 kg.
Unidade

02 ANILHA 10 KG
ANILHA - Anilha confeccionada em ferro fundido, formato redondo, pintura epóxi atóxica, com orifício central e 

com peso de 10 kg.
Unidade

03 ANILHA 2 KG
ANILHA - Anilha confeccionada em ferro fundido, formato redondo, pintura epóxi atóxica, com orifício central e 

com peso de 2 kg.
Unidade

04 ANILHA 3 KG
ANILHA - Anilha confeccionada em ferro fundido, formato redondo, pintura epóxi atóxica, com orifício central e 

com peso de 3 kg.
Unidade

05 ANILHA 4 KG
ANILHA - Anilha confeccionada em ferro fundido, formato redondo, pintura epóxi atóxica, com orifício central e 

com peso de 4 kg.
Unidade

06 ANILHA 5 KG
ANILHA - Anilha confeccionada em ferro fundido, formato redondo, pintura epóxi atóxica, com orifício central e 

com peso de 5 kg.
Unidade

07 ANILHA 6 KG
ANILHA - Anilha confeccionada em ferro fundido, formato redondo, pintura epóxi atóxica, com orifício central e 

com peso de 6 kg.
Unidade

08 ANILHA 7 KG
ANILHA - Anilha confeccionada em ferro fundido, formato redondo, pintura epóxi atóxica, com orifício central e 

com peso de 7 kg.
Unidade

09 ANILHA 8 KG
ANILHA - Anilha confeccionada em ferro fundido, formato redondo, pintura epóxi atóxica, com orifício central e 

com peso de 8 kg.
Unidade

10 ANILHA 9 KG
ANILHA - Anilha confeccionada em ferro fundido, formato redondo, pintura epóxi atóxica, com orifício central e 

com peso de 9 kg.
Unidade

11

ARCO OFICIAL INFANTIL 

PARA GINÁSTICA RÍTMICA 

75 CM

ARCO OFICIAL INFANTIL PARA GINÁSTICA RITMICA 75 CM A 80 CM DE DIÂMETRO - Arco Oficial Infantil 

confeccionado em PVC de alta resistência, com diâmetro de 75 cm a 80 cm, originariamente branco, podendo ser 

revestido com fita autoadesiva em cores variadas (indiferente), pesando entre 400 e 450 gramas.

Unidade

12

ARCO OFICIAL INFANTIL 

PARA GINÁSTICA RÍTMICA 

85 CM

ARCO OFICIAL INFANTIL PARA GINÁSTICA RITMICA 85 CM A 90 CM DE DIÂMETRO - Arco Oficial 

confeccionado em PVC de alta resistência, com diâmetro de 85 cm a 90 cm, originariamente branco, podendo ser 

revestido com fita autoadesiva em cores variadas (indiferente), pesando entre 350 e 400 gramas.

Unidade

13 BAMBOLÊ
BAMBOLÊ - Arco Oficial Infantil confeccionado em PVC de alta resistência, com diâmetro de 60 a 65 CM, em 

cores variadas.
Unidade
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14
BARRA CURTA PARA 

GINÁSTICA 90 CM

BARRA CURTA PARA GINÁSTICA - Barra Curta para Anilha confeccionada em aço 1020, tubular, de 3,0 cm a 

5,0 cm de diâmetro, com pegada emborrachada, medindo 90 cm de comprimento e peso máximo de 4,0 kg.
Unidade

15
BARRA CURTA PARA 

GINÁSTICA 40 CM

BARRA CURTA PARA GINÁSTICA - Barra Curta para Anilha, confeccionada em aço 1020, tubular, de 3,0 cm a 

5,0 cm de diâmetro, com pegada emborrachada, medindo 40 cm de comprimento e peso máximo de 2,5 kg.
Unidade

16
BARRA LEVE PARA 

GINÁSTICA 130 CM

BARRA LEVE PARA GINÁSTICA - Barra Leve para Ginástica, confeccionada em aço 1020, tubular, de 3,0 cm a 

5,0 cm de diâmetro, com 1,30 m de comprimento, pesando 2 kg, acompanhada de 2 (duas) presilhas.
Unidade

17
BARRA LONGA PARA 

GINÁSTICA 180 CM

BARRA LONGA PARA GINÁSTICA - Barra Longa para Anilha confeccionada em aço 1020, tubular, de 3,0 cm a

5,0 cm de diâmetro, com pegada emborrachada, medindo 1,80 m de comprimento e peso máximo de 8 kg.
Unidade

18
BARRA MÉDIA LONGA PARA 

GINÁSTICA 120 CM

BARRA MÉDIA LONGA PARA GINÁSTICA - Barra Média Longa para Anilha confeccionada em aço 1020, 

tubular, de 3,0 cm a 5,0 cm de diâmetro, com pegada emborrachada, medindo 1,20 m de comprimento e peso 

máximo de 5,5 kg.

Unidade

19
BARRA MÉDIA PARA 

GINÁSTICA 150 CM

BARRA MÉDIA PARA GINÁSTICA - Barra Média para Anilha confeccionada em aço 1020, tubular, de 3,0 cm a 

5,0 cm de diâmetro, com pegada emborrachada, medindo 1,50 m de comprimento e peso máximo de 7 kg.
Unidade

20 BASTÃO DE MADEIRA
BASTÃO DE MADEIRA - Bastão para prática de ginástica, produzido em madeira, com 1,20m de comprimento e 

2,5cm de espessura,
Unidade

21 COLETE CERVICAL 40 MM
COLETE CERVICAL com espessura de 40 mm. Colete Cervical, para natação, confeccionado em E.V.A., 

medindo aproximadamente 34 cm X 26 cm, com espessura de 40 mm.
Unidade

22 COLETE CERVICAL 60 MM
COLETE CERVICAL com espessura de 60 mm. Colete Cervical, para natação, confeccionado em E.V.A., 

medindo aproximadamente 34 cm X 26 cm, com espessura de 60 mm.
Unidade

23 COLETE CERVICAL 10 CM
COLETE CERVICAL curto, 10 cm de diâmetro. - Colete Cervical Curto, para natação, confeccionado em 

neoprene, medindo aproximadamente 40 cm X 40 cm, 10 cm de diâmetro.
Unidade

24 COLETE FLUTUANTE
COLETE FLUTUANTE. Colete flutuante para caminhada na piscina, confeccionado em E.V.A., extra macio, leve 

e flexível, cor a definir, medindo aproximadamente 74 cm X 28 cm X 3,0 cm.
Unidade

25 CONE 30 CM
CONE - tamanho médio, confeccionado em PVC resistente , com bordas arredondadas, na cor laranja com faixas 

pretas, com altura de 30 cm.
Unidade

26 CONE 50 CM
CONE - tamanho médio, confeccionado em PVC resistente, com bordas arredondadas, na cor laranja com faixas 

pretas, com altura de 50 cm.
Unidade

27
CORDA DE PULAR EM SISAL 

(COLETIVA)

CORDA DE PULAR EM SISAL COLETIVA - confeccionada em sisal, manopla de madeira, tipo manopla 

anatômica e flexível. Super resistente, espessura: 8mm, comprimento: 2,00m.  
Unidade

28
CORDA DE PULAR EM SISAL 

(INDIVIDUAL)

CORDA DE PULAR EM SISAL INDIVIDUAL - confeccionada em sisal, manopla de madeira, tipo manopla 

anatômica e flexível. Super resistente, espessura: 8mm, comprimento: 5,00m.  
Unidade
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29 CORDA DE SEDA

CORDA DE SEDA - Corda de seda com aproximadamente ½ polegada de diâmetro, comprimento de 2,4 m, com 

empunhadura de 10 cm, sem sistema giratório, em material sintético (napa ou courvin), evitando que a corda 

desfie.

Unidade

30 CORDA ELÁSTICA DE 6 M
CORDA ELÁSTICA DE 6 M - Corda Elástica com aproximadamente ½ polegada de diâmetro, comprimento de 

6,0 m, com acabamento em couro sintético nas extremidades.
Unidade

31
CORDA OFICIAL PARA 

GINÁSTICA RÍTMICA

CORDA OFICIAL PARA GINÁSTICA RITMICA - Corda para uso esportivo; de nylon; tipo náutica; com 3 m x 9 

mm aproximadamente; para Ginastica Ritmica; em cores variadas.
Unidade

32
ESCADA MÓVEL PARA 

PISCINA

ESCADA MÓVEL PARA PISCINA -Escada para piscina removível com 4 (quatro) degraus, totalmente 

confeccionada em inox, sendo as extremidades superiores apropriadas para fixação no piso.
Unidade

33 ESPAGUETE FLUTUADOR
ESPAGUETE flutuador - Espaguete (rolos flutuantes para natação) confeccionado em espuma ethafon, 

antialérgica, sem furo, medindo 165 cm x 6,0 cm.
Unidade

34 ESPALDAR 1,80 M

ESPALDAR - Espaldar, confeccionado em madeira de lei, medindo 1,80 m de altura X 80 cm a 100 cm de largura

X 45 cm a 55 cm de profundidade, com 9 bastões de 3,5 cm a 5,0 cm de diâmetro, capacidade para suportar

cargas de até 130 kg, acabamento em verniz atóxico e garantia mínima de 12 meses. Acompanha kit de buchas e

parafusos para fixação na parede.

Unidade

35 ESPALDAR 1,90 M

ESPALDAR - Espaldar, confeccionado em madeira de lei, medindo 1,90 m de altura X 80 cm a 100 cm de largura

X 45 cm a 55 cm de profundidade, com 10 bastões de 3,5 cm a 5,0 cm de diâmetro, capacidade para suportar

cargas de até 130 kg, acabamento em verniz atóxico e garantia mínima de 12 meses. Acompanha kit de buchas e

parafusos para fixação na parede.

Unidade

36 ESPALDAR 2 M

ESPALDAR - Espaldar, confeccionado em madeira de lei, medindo 2,00 m de altura X 80 cm a 100 cm de largura

X 45 cm a 55 cm de profundidade, com 10 bastões de 3,5 cm a 5,0 cm de diâmetro, capacidade para suportar

cargas de até 130 kg, acabamento em verniz atóxico e garantia mínima de 12 meses. Acompanha kit de buchas e

parafusos para fixação na parede.

Unidade

37 ESPALDAR 2,10 M

ESPALDAR - Espaldar, confeccionado em madeira de lei, medindo 2,10 m de altura X 80 cm a 100 cm de largura

X 45 cm a 55 cm de profundidade, com 11 bastões de 3,5 cm a 5,0 cm de diâmetro, capacidade para suportar

cargas de até 130 kg, acabamento em verniz atóxico e garantia mínima de 12 meses. Acompanha kit de buchas e

parafusos para fixação na parede.

Unidade

38 ESPALDAR 2,20 M

ESPALDAR - Espaldar, confeccionado em madeira de lei, medindo 2,20 m de altura X 80 cm a 100 cm de largura

X 45 cm a 55 cm de profundidade, com 11 bastões de 3,5 cm a 5,0 cm de diâmetro, capacidade para suportar

cargas de até 130 kg, acabamento em verniz atóxico e garantia mínima de 12 meses. Acompanha kit de buchas e

parafusos para fixação na parede.

Unidade

39 ESPALDAR 2,30 M

ESPALDAR - Espaldar, confeccionado em madeira de lei, medindo 2,30 m de altura X 80 cm a 100 cm de largura

X 45 cm a 55 cm de profundidade, com 12 bastões de 3,5 cm a 5,0 cm de diâmetro, capacidade para suportar

cargas de até 130 kg, acabamento em verniz atóxico e garantia mínima de 12 meses. Acompanha kit de buchas e

parafusos para fixação na parede.

Unidade
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40 ESPALDAR 2,40 M

Espaldar, confeccionado em madeira de lei, medindo 2,40 m de altura X 80 cm a 100 cm de largura X 45 cm a 55 

cm de profundidade, com 12 bastões de 3,5 cm a 5,0 cm de diâmetro, capacidade para suportar cargas de até 

130 kg, acabamento em verniz atóxico e garantia mínima de 12 meses. Acompanha kit de buchas e parafusos 

para fixação na parede.

Unidade

41
ESTILETE OFICIAL PARA 

GINÁSTICA RÍTMICA 50 CM

ESTILETE OFICIAL PARA GINÁSTICA RÍTIMICA ADULTO COM 50 CM 60 CM  - Estilete Oficial Adulto em fibra 

de vidro, com comprimento entre 50 cm e 60 cm, pesando entre 20 e 25 gramas, com empunhadura 

emborrachada, cabeçote do girador com pistão bi-articulado, girador com grampo para acoplar a fita.

Unidade

42 FAIXA ELÁSTICA
FAIXA ELÁSTICA  - Faixa elástica (Rubber Band) atóxica, padrão de 150 cm x aproximadamente 15 cm, na cor 

azul, de resistência média forte. 
Unidade

43
FITA PARA GINÁSTICA 

RÍTMICA 5 M

FITA PARA GINÁSTICA RITMICA. Fita Infanto-Juvenil confeccionada em cetim de cores variadas (branco, preto, 

vermelho, amarelo, azul, lilás, pink, laranja, verde e prata) com 5,0 cm de largura e 5,0 m de comprimento, com 

acabamento nas extremidades.

Unidade

44
FITA PARA GINÁSTICA 

RÍTMICA 6 M

FITA PARA GINÁSTICA RÍTMICA adulto - Fita Oficial Adulto, confeccionada em cetim de cores variadas (branco, 

preto, vermelho, amarelo, azul, lilás, pink, laranja, verde e prata) com 5,0 cm de largura e 6,0 m de comprimento, 

pesando 0,10 gramas, com acabamento nas extremidades.

Unidade

45 FLUTUADOR POLIBOIA

FLUTUADOR POLIBOIA  - Boia para Natacao; Feita em E.V.A; Formato Poliboia, Medidas (0,24x0,08x0,12)m - c 

x l x a - Peso de 0,150 Kg; Na Cor Azul; Unidade

46
HALTER EMBORRACHADO 1 

KG
HALTER EMBORRACHADO - Halter de ferro, revestido em PVC (emborrachado) com carga de 1,0 Kg. Unidade

47
HALTER EMBORRACHADO 

1/2 KG
HALTER EMBORRACHADO - Halter de ferro, revestido em PVC (emborrachado) com carga de 1/2 Kg. Unidade

48
HALTER EMBORRACHADO 2 

KG
HALTER EMBORRACHADO - Halter de ferro, revestido em PVC (emborrachado) com carga de 2,0 Kg. Unidade

49
HALTER EMBORRACHADO 3 

KG
HALTER EMBORRACHADO - Halter de ferro, revestido em PVC (emborrachado) com carga de 3,0 Kg. Unidade

50
HALTER EMBORRACHADO 4 

KG
HALTER EMBORRACHADO - Halter de ferro, revestido em PVC (emborrachado) com carga de 4,0 Kg. Unidade

51
HALTER EMBORRACHADO 5 

KG
HALTER EMBORRACHADO - Halter de ferro, revestido em PVC (emborrachado) com carga de 5,0 Kg. Unidade

52 HALTERES TRIANGULAR
HALTERES TRIANGULAR - Halteres para hidroginástica, triangular G confeccionado em E.V.A., medindo 28 cm 

x 11 cm x 11 cm, com bolachas de cores variadas.
Unidade

53
MAÇA OFICIAL ADULTO 

(PAR)

MAÇA OFICIAL ADULTO (PAR) - Maça Oficial Adulto, confeccionada em PVC, com comprimento entre 45 cm e 

50 cm, pesando entre 150 e 170 gramas.Corpo e cabeça com 3,0 cm de diâmetro, circunferência de 9,5 cm.
Par
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54
MAÇA OFICIAL INFANTIL 

(PAR)

MAÇA OFICIAL INFANTIL (PAR) - Maça Oficial Infantil, confeccionada em PVC, com comprimento entre 40 cm e 

45 cm de comprimento, pesando entre 135 e 150 gramas.Corpo e cabeça com 3,0 cm de diâmetro, circunferência 

de 9,5 cm.

Par

55 PRANCHA DE NATAÇÃO
PRANCHA PARA NATAÇÃO - Prancha para natação; feita em E.V.A. com 4 furos nas extremidades para 

colocação de tubo tipo espagueti; Dimensões Aproximadas: 120x120x4 cm; na cor azul;
Unidade

56 STEP AERÓBICO

STEP AERÓBICO -Step Aeróbico,100% polipropileno, com antiderrapante, duas regulagens simultâneas de 

altura com encaixe universal de conversão de 15 cm para 20 cm ou vice-versa, comprimento de 98 cm, largura 

de 39 cm, peso total de 5,0 kg.

Unidade

57
TORNOZELEIRA (PAR) DE 

PESO 1 KG

TORNOZELEIRA (PAR) DE PESO 1 Kg - Tornozeleira, confeccionada em nylon resinado, sistema de fixação 

com velcro e fecho, acabamento sem costura externa nas divisórias, com carga de 1,0 kg em granalha de ferro. 
Par

58
TORNOZELEIRA (PAR) DE 

PESO 2 KG

TORNOZELEIRA (PAR) DE PESO 2 Kg -Tornozeleira, confeccionada em nylon resinado, sistema de fixação com 

velcro e fecho, acabamento sem costura externa nas divisórias, com carga de 2,0 kg em granalha de ferro. 
Par

59
TORNOZELEIRA (PAR) DE 

PESO 4 KG

TORNOZELEIRA (PAR) DE PESO 4 Kg - Tornozeleira, confeccionada em nylon resinado, sistema de fixação 

com velcro e fecho, acabamento sem costura externa nas divisórias, com carga de 4,0 kg em granalha de ferro. 
Par

60
TORNOZELEIRA (PAR) DE 

PESO 3 KG

TORNOZELEIRA (PAR)DE PESO 3 Kg - Tornozeleira, confeccionada em nylon resinado, sistema de fixação com 

velcro e fecho, acabamento sem costura externa nas divisórias, com carga de 3,0 kg em granalha de ferro. 
Par

ITEM NOME LOTE 6 - ESPECIFICAÇÃO Unidade

01
COLCHÃO GRANDE DE 

ESPUMA

COLCHÃO GRANDE DE ESPUMA - Colchão gD177rande de espuma nas medidas de 300 cm x 190 cm x 0,30 

cm, confeccionado com espuma D-26 de um lado e espuma D-20 do outro, com 15 cm de espessura cada, 

revestido em lona vinílica KP 1000, altamente resistente a rasgos, (120 kg de resistência à ruptura por 05 cm), e 

trama interna de fios de poliéster, e cantoneiras em couro. Solda eletrônica nas emendas e sistema de ventilação 

por pequenas janelas de telas nas laterais

Unidade

02
COLCHONETE EM EVA DE 

ALTA RESISTÊNCIA

COLCHONETE EM E.V.A. DE ALTA RESISTÊNCIA - Colchonete/Tatame, confeccionado em E.V.A. de alta 

resistência, medindo entre 180 cm e 195 cm x 58,5 cm e 60 cm x entre 1,5 cm e 2,5 cm. Na cor Azul, com 

cobertura siliconada impermeável. (C x L x A)

Unidade

03
COLCHONETE PARA 

GINÁSTICA E MUSCULAÇÃO

COLCHONETE PARA GINÁSTICA E MUSCULAÇÃO - Colchonete para Ginástica e Musculação, confeccionado 

em E.V.A. de alta resistência, densidade 28, medindo 90 cm x 45 cm x 2,0 cm de espessura, na cor azul, com 

cobertura em película siliconada impermeável.  

Unidade

04 TATAME
TATAME - Tatame confeccionado em E.V.A. (etil vinil acetato), medindo 2,0 m x 1,0 m x 0,04 m (c x l x e), dupla 

face, com encaixe nos 4 lados, peças lisas, diversas cores.
Unidade
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ITEM NOME LOTE 7 - ESPECIFICAÇÃO Unidade

01 JOGO DE COLETES (PRETA)

Jogo de coletes para treinamento esportivo; de 100% poliester cor laranja; modelo furadinho, fio110 com 48 

filamentos; no tamanho 65cm x 43cm, gola 30cm diam; laterais abertas c/fecho elast. Revest. C/ poliester na cor 

do colete; na cor com 20 peças numeradas frente(7.5x4cm) e costa (20x10cm) de 1 a 20, sist. Impr. Plast-sol 

colmeia preta;

Jogo

02
JOGO DE COLETES 

(BRANCA)

Jogo de coletes para treinamento esportivo; de 100% poliester na cor preta; modelo furadinho; fio110 com 48 

filamentos; no tamanho 65cm x 43cm, gola 30cm diam; laterais abertas c/fecho elast. Revest. C/ poliester na cor 

colete); na cor com 20 peças numeradas frente(7.5x4cm) e costa (20x10cm) de 1 a 20, sist. Impr. Plast-sol 

colmeia branca;

Jogo
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