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| PROCESSO Nº. 286/2022
PREGÃO PRESENCIALNº.01 1/2022
EDITAL Nº. 016/2022

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DESTINADOS A IMPLANTA- ;ÇÃO DE DUAS ACADEMIAS AO AR LIVRE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO, QUE ENTRE SI |CELEBRAM O MUNICÍPIO DE NOVA LUZITÂNIA E A EMPRESA ZIOBER BRASIL LTDA.
O MUNICÍPIO DE NOVA LUZITÂNIA, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, devidamente inscrita noCNPJ/MFsob no 53.099.149/0001-36, com sede na Rua Pedro Pereira Dias, 1773, nesta Cidade de Nova Luzitânia,Estado de São Paulo, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, o senhor MIGUEL JOSE ARAÚJO JÚNIOR,portador do RG nº, 28.839.788-5 SSP/SP e do CP.F. nº, 181.971.458-65, brasileiro, solteiro, residente edomiciliado na Rua Vereador Antônio Domingos de Morais Filho, nº 2.101 - Centro, nesta cidade de Nova Luzitânia(SP), doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa ZIOBER BRASILLTDA, devidamente inscrita no C.N.P../MF sob nº. 08.374.053/0001-84 e Inscrição Estadual nº. 90386895-30,
Maringá (PR), neste ato representada por seu sócio proprietário o senhor PAULO ZIOBER JUNIOR, brasileiro,Casado, empresário, portador do RG nº, 3.516.421-9 SSP/PR e do C.P.F. nº, 635.551.409-06, residente edomiciliado na cidade de Maringá (PR), doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista a homologação domencionado, pelo tipo de Licitação de menor prego por item, regida pela Lei Federal nº. 10.520/02 e subsidiáriaa Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1.993, têm entre si justa e acordada a celebração do presente contratoadministrativo as seguintes cláusulas e condições:CLÁUSULAPRIMEIRA: DO OBJETO

1 Constitui-se objeto da presente aquisição equipamentos destinados a implantação de duas academias ao arlivre.

1.1. Caso haja diversidades entre o produto e o termo de referência a substituição deverá ocorrer no prazo de 30(trinta) dias, contados do Termo de Devolução ou Notificação.

CLÁUSULASEGUNDA: DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

2.1. O prazo devigência contratual relacionado ao objeto da licitação será até o dia 31/12/2022.

(CLÁUSULA
TERCEIRA: DO VALOR

3.1. O valor global do presente Contrato é de R$ 42.690,00 (quarenta e dois mil seiscentos e noventa reais),Conforme preços da proposta adjudicada da contratada, sendo:

Simulador de Caminhada Duplo
1 e respectiva placa indicati- 2 UNID. ZIOBER R$ 2.295,00|R$ 4.590,00va

ASimulador de Cavalgada Duplo /72 e respectiva placa indicati- 2 UNID. ZIOBER R$ 2.422,00|R$ 4.844,00va
sat)

Leg» RreRsDuDÃo,é 2 UNID.|ZIOBER|R$ 1.615,00| R$ 3.230,00 Aé respectiva placa indicativa º » x » "

0)ã Roda Dupla e res- /E

4 |pectiva placa indicativa 2 UNID.|ZIOBER|R$ 850,00| R$ 1.700,00 AM
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Roda de Ombro Dupla e res-
pectiva placa indicativa BLORER - 147500 «294,00

Twist Lateral Duplo e
6 respectiva placa indicativa 2 UNID. ZIOBER R$ 1.360,00|R$ 2.720,00

í

Simulador de Remo e respec-
É

7 tiva placa indicativa 2 UNID. ZIOBER R$ 1.317,00|R$ 2.634,00

g jERvagão Mul tingore 2 UNID.|ZIOBER|R$ 4.462,00| R$ 8.924,00
respectiva placa indicativa
Barra Alta Giratória eoo iosioniiza 2 UNID.|ZIOBER|R$ 1.232,00| R$ 2.464,00

+03] EsaliisDupâúio
5::5º

cXrespeos 2 UNID.|ZIOBER|R$ 3.030,00] R$ 6.060,00
tiva placa indicativa
Placa Indicativa para a Aca- Ê

qi! jdeniatadiarbidere (comprem 2 unNID.|zIOBER|R$ 1.615,00] R$ 3.230,00] ||los de execução de exerci-P. b

cios) É

:

3.1.1 Nos Preços propostos estão inclusos e previstos todos e quaisquer encargos inerentes ao cumprimento integral:
do objeto da contratação, considerando mão de obra para a execução dos serviços e fornecimento dos materiais e.
aparato necessários, na conformidade das exigências consignadas no edital e minuta contratual, tais como tributos,
despesas com transporte, entrega, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e securitários do pessoal envolvido na|
prestação dos serviços, de tal sorte que o valor proposto será a única e integral remuneração a ser paga em|
contraprestação ao cumprimento integral do objeto da presente contratação. j

3.2. As despesas decorrentes do contrato correrão por conta das dotações orçamentárias dotações orçamentárias:

Unidade: 02.06.00 Unidade: 02.06.00
Funcional: 27.812.011.1.117 Funcional: 27.812.011.1.117
Elemento: 449052.00 Elemento: 449052.00
Subelemento: 449052.00.10 Subelemento: 449052.00.00
Ficha nº. 520-9 Ficha nº. 521-2

CLÁUSULA QUARTA: CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1. O pagamento será efetuado em até o 20º (vigésimo) dia do mês subsequente da emissão da nota fiscal,
condicionado a verba existente do Termo de Convênio nº. 000106-1/2021 — Secretaria de Esportes. IE

4.2. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá |
em até 15 (quinze) dias após a data de sua apresentação válida. a

CLÁUSULA QUINTA: DO REAJUSTAMENTODE PREÇOS

5.1. Não haverá reajuste de preços.

CLÁUSULA SEXTA: INADIMPLEMENTOS E SANÇÕES

6.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar contrato, deixar de entregar ou:

apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude.

| fiscal, ficará impedido delicitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredencia- |
“ do no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do artigo 4º da Lei.

10.520/02, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais.
cominações legais.

o Zi
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CLÁUSULASÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES

7.1. Das obrigações da Contratada: |
Ê7.1.1. Recolher todos os encargos fiscais e previdenciários pertinentes às suasatividades;

7.1.2. Acatar as recomendações, reclamações e sugestões da CONTRATANTE e cumpri-las.
7.1.3. As autorizações de entrega devem ser idênticas as notas fiscais emitidas, caso haja divergências o setor de[Compras deve ser avisado de imediato para serem tomadas as devidas providências.
7. 1.4. As licitantes deverão atentar para as disposições da Lei Federal n.º 8.078, de 11 de setembro de 1990 (CódigoBrasileiro de Defesa do Consumidor).

7.2. Das obrigações da Administração contratante:
7.2.1. Efetuar os pagamentos devidos, nos prazos determinados.

CLÁUSULA OITAVA: DO ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO

8.1. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos que se fizerem nosServiços, até 25%, incidente sobre o valor inicial do contrato, conforme $ 1º do art. 65 da Lei 8.666/93.
8.2. No caso das supressões, estas podem exceder os limites estabelecidos de até 25%, devendo, no entanto, serobrigatoriamente acatadas pela Contratada e mantidas as condições da avença; configura-se alteração quantitativaconsensual.

CLÁUSULA NONA: DA RESCISÃO

9.1. A rescisão contratual poderá ser:

9.1.1 Determinada porato unilateral e escrito da Administração Contratante, nos casos enumerados abaixo:

9.1.1.1. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;
9.1.1.2. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;

9.1.1.3. A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração contratante a comprovar a impossibilidade daConclusão nos prazos estipulados;

9.1.1.4.Oatraso injustificado no início dos serviços;

9.1.1.5. A paralização dos serviços do objeto do contrato;

9.1.1.6. A subcontratação total do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou tr; rência,total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no Edital e no Contrato;

i 9.1.1.7. O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhare fiscalizar a sua| execução, assim como as de seus superiores;

9.1.1.8. O cometimento reiterado defaltas na sua execução; Q nenrmen
” 5d BDB 9E :4 ódigo 8DBC-EO
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9.1.1.9. A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

9.1.1.10. A dissolução da sociedade;

9.1.1.11.A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da Empresa, que prejudique a execução do |

Contrato;

:

9.1.1.12. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela

máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada a Administração Contratante e exaradas no

processo administrativos a que se refere o Contrato;

É

9.1.1.13. A ocorrência de caso furtuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do

Contrato.

:

9.1.2. Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente,

reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da Administração contratante. É

9.1.3. Em caso de rescisão enumerados abaixo, sem que haja culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos.

regulamentares comprovados quando o houver sofrido.

9.1.3.1. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela.

máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado a Administração Contratante e exaradas no

processo administrativo a que se refere o Contrato;
|

9.1.3.2. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior regularmente comprovada, impeditiva da execução do:

Contrato;

9.1.3.3. A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração contratante, por prazo superior a 120

(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, OU ainda

por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de

indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas,

assegurado ao contratado, nesses casos, O direito de optas pela suspensão de cumprimento das obrigações assumidas

até que seja normalizada a situação;

9.1.3.4. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração contratante decorrentes.

do objeto contratual, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave

perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimen:

to de suas obrigações até que seja normalizada a situação, caso em que sua decisão deverá ser comunicada por

escrito à Administração contratante. 1

|

9.1.4. A rescisão contratual pelo não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos & prazos acarreta!

as seguintes consequências:

E

9.1.4.1. Assunção imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio da.

Administração contratante;

|

9.1.4.2. Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à Admini

contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA: DISPOSIÇÕES GERAIS

“10.1. O presente.Contrato regular-se-á pelas suas Cláusulas, pelos preceitos do Direito Público e pelo disposto da Lei.

Federal nº. 8.666/93, aplicando-se, subsidiariamente, as disposições de direito privado e os princípios da teoria geral

dos contratos;

-portaldeassinaturas.com.br
723 e utilizeocódigo 8DBC-EDS 99-1162.
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10.2. O presente contrato vincula-se, para todos os efeitos e fins de direito, ao antecessor edital pertinente à licitaçãoinstaurada, Edital nº. 016/2022, e aos termos da proposta da contratada;
CLÁUSULADÉCIMAPRIMEIRA: DA DOCUMENTAÇÃO INTEGRANTE

11.1 Fazem parte integrante e indissociável deste contrato, como se nele estivessem transcritos:a) O Edital de Pregão Presencial nº 011/2022.
b) A proposta da CONTRATADA.
Cc) As especificações técnicas da Prefeitura, ou as que forem por ela aprovadas para o presente contrato, com as quaisConcorda a CONTRATADA sem condições ou ressalvas.
d) As NormasTécnicas Brasileiras pertinentes.

CLÁUSULA
DÉCIMA

SEGUNDA
: DO FORO

12.1. O foro competente para dirimir as dúvidas e/ou conflitos oriundos da execução deste Contrato é o da Comarcaide Nhandeara (SP).

Assim estando justos e pactuados, a
presença das testemunhas adiante nomea

Ê

/
Nova Luzitânia (SP), 20 de abril de 2022.

'PELA CONTRATANTE: |

Ab amas aLda Mo
ALEXANDRE JÚNIOR DA SILVA

Diretor da Divisão de Esporte Lazer e Turismo
PORTARIA Nº 11.110, DE 11/11/2021

RG. nº. 25.955.677-4 - CPF. nº, 152.190.128-78

— OAB/SP 239.037

PELA CONTRATADA:

ZIOBER BRASIL LTDA
CNPJ nº. 08.374.053/0001-84 e Inscrição Estadual nº, 90386895-30

CONTRATADA
PAULO ZIOBER JUNIOR

RG nº. 3.516.421-9 SSP/PR - C.P.F. nº. 635.551.409-06
E-mail: licitacaoQzioberbrasil.com.br

hrecida de Sá
ége Gabinete



O LED -TERMO DECIÊNCIA EDE NOTIFICAÇÃO (CONTRATOS) (renação

DADA PELA RESOLUÇÃO Nº 11/2021)

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NOVA LUZITÂNIA

CONTRATADO: ZIOBER BRASIL LTDA

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 053/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DESTINADOS A

IMPLANTAÇÃODE DUAS ACADEMIAS AO ARLIVRE.

Pelo presente TERMO,nós, abaixo identificados:

4. Estamos CIENTESdeque:
a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contra-

tual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo

trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendovista e extraindo cópias das manifestações de interesse,

Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em

consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser

tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do

PoderLegislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo

90 da Lei Complementar nº 709, de 14 dejaneiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem

dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e e interessados estão cadastradas no

módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP — CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º

das Instruções nº01 12020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
ajo acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Sefor o caso e de nosso interesse, nos prazos € nas formas legais e regimentais, exercer O direito

de defesa, interpor recursos e O que mais couber.

LOCALe DATA: NovaLuzitânia (SP), 20 de abril de 2.022.

AUTORIDADE MÁXIMA DO 6RGÃO/ENTIDADE:

Nome: MIGUEL JOSÉ ARAÚJO JÚNIOR

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 181.971.458-65

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOG ÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPEN-

SAIINEXIGIBILIDADE DE ppa k

Cargo: PREFEITO MUNICIPA!
Nome:

prerEh
JOSÉ ARAÚJO JÚNIOR

CPF: 181.971. 458-65
|

A

Assinatura:
p>< ,

RESPONSÁVEIS QUE AssnáRâMoAJUSTES —.
Pelo contratante: —

7
z

Nome: MIGUEL JOSÉ ARAÚJO JÚNIOR / Nov
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

,

q

A

CPF: 181.971.458-65 N
Assinatura: ad

foi assinado. digitalime ni lo Ziahe

r as assinaturas vá ao site https: portal com.br:443eutilize 0 &
97-EB99-1102.
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Nome: ALEXANDRE JÚNIOR DASILVA
Cargo: Diretor da Divisão de Esporte Lazer e Turismo
CPF.nº. leu |

Assinatura: / andre + da slva
Nome: FÁBIO ROBERTO BORSATO
Cargo: ADVOGADO
CPF:Rssa ]
Assinatura: W

á

Pela7Nome: PAULO ZIOBER JUNIOR
Cargo: SÓCIO-PROPRIETÁRIO
C.P.F. nº. 635.551.409-06

Assinatura:

Es
ORDENADOR DE DESPESAS DA CON:
Nome: MIGUEL JOSÉ ARAÚJO JÚNIOR
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 181.971.458-65

Assinatura:

id a /
GESTOR(ES) DO CONTRATO>—— NagaANome: ALEXANDRE JÚNIOR DASILVA
Cargo: Diretor da Divisão de Esporte Lazer e Turismo
CPF.nº. 152.190.128-7)

N

Assinatura: e

ãó e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificarás pesso-
afa a prática do ato jurídico, na condição de ordenador da despesa;Sáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação;

slicitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveisa previsias-em atos legais ou administrativos e de interessadosrelacionados a proces-sos de competéficia deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecerconclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e Notificação,será ele objeto de notificação específica. (inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021).

Ê -portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize 0 código 8DBC-E097-EB99-1162,
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CONTRATADO: ZIOBER BRASIL LTDA
CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 053/2022

CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS CADASTRO DO RESPONSÁVEL

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NOVA LUZITÂNIA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DESTINADOS A

IMPLANTAÇÃO DE DUAS ACADEMIAS AO AR LIVRE.

!

Para emo asaca vã aori tips:

Nome: Miguel José Araújo Júnior

Cargo: Prefeito Municipal

RGN.: 28.839.788-5 SSP/SP

Endereço: Rua Vereador Antônio Domingos de Morais Filho, nº 2.101 - Centro, CEP 15340-

000 - Nova Luzitânia (SP)
:

Telefone: 17 — 3483 — 9200 / 17 — 99756-1879

E-mail: E-mail institucional: prefmnlGterra.com.br / migueljunior.prefeitoGogmail.com

E-mail pessoal: patinhojuniorgmail.com

Responsável pelo atendimento a requisições de documentos do TCESP

Nome: Miguel José Araújo Júnior

Cargo: Prefeito Municipal

Endereço Comercial Orgão/Setor Rua Pedro Pereira Dias, nº. 1.773 — Centro - CEP

15340-000 - Nova Luzitânia (SP)

Telefone: 17 3483 — 9200 / 17 — 99756-1879

E-mail: E-maiNinstitucional: prefmnlQterra.com.br / miguelju-

ni «com —
E-mai |: patinhojuniorGOgmail.com

Nova Luzitânia (SP), 20deabril de 2!

l

| NO)
MIGUEL JOSÉ;

-
Prefeitó Municipal

porta oaseinaturas com.br:443eutilize o código 8DBC-|
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CEP: 15340-000- SP ç
Ea

E

Fica designado(a) servidor(a):

ALEXANDRE JUNIORDA SILVA
Diretor da Divisão de Esporte Lazer e Turismo

152.190.128-78

para gerenciar, o Contrato Nº, 053/2022, PROCESSO Nº. 286/2022, PREGÃO PRESENCIAL
— Nº. 011/2022, EDITAL Nº. 016/2022, atendendo as exigências contidas no inciso III doart. 58e 88 1º e 2º, do artigo 67 da Lei nº. 8.666 de 1993.

Nova Luzitânia (SP), 20 de abril de 2022.

SESTOR(ES)DOCONTRATO:

Nome: ALEXANDRE JÚNIOR DASILVA
Cargo: Diretor da Divisão de Esporte Lazer e Turismo
CPF.nº. 152.190,128-78

A a

Para verifi à «com.br: igo 8DBC-E097-EB99-1162.
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VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias; |

PRAZO DE ENTREGA: RRaapeNAN rização de entrega &

LOCAL DE ENTREGA: Conforme edital
a E

PRAZO DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até o 20º (vigésimo) dia do mês subse quente da emissão da fit É

PRAZO DE GARANTIA: 12 meses contra defeitos de fabricação , A

PRAZO DE INSTALAÇÃO: Conforme edital
PRAZO DE VIGÊNCIA: até o dia 31/12/2022.
Nos preços propostos estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: tributos de qualquer natureza e todas as
despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o objeto da presente licitação, observa da a legislação vigente, inclusive despesas de entrega.
MARINGÁ/PR, 08 de abril de 2022"+ 1:08.374.053/0001-84
PAULO ZIOBER JUNIOR
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG Nº 3,516.421-9 SSP/PR
CPFNº 635.551.409-06

aldeassinaturas.com.br:443eutilize o código 8DBC-E097-EB99-1 12.
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l.

LOTE 1

DO OBJETO: O objeto desta licitadestinados a implantação de duas acdescritivo abaixo:
ademias

” TERMO DE REFERÊNCIA

ção é a aquisição equipamentos
ao ar livre, conforme

Bos

: ld.
violação,

Este documento foi assinado
Para arifi

1.2.0 prazo de entrega é de 30
rização de entrega emitida pelo setor de coeventuais atrasos serem devidamente justificados por escrito.injustificado sujeitará o contratado as sanções previstas no EdiDecreto Municipal nº 3.537/2018.

Do Fornecimento:

O equipamento deverá ser entregue em perfeito estado, sem sináís desem inadequação de conteúdo.

digil
é

italmente por Paulo Zíobej

(trinta) dias,

Os equipamentos deverão serindicado na Autorização de Entrega, ou outro localtura.
entregues no en
indicado pela

contados a partir di

mpras do município;
O atras
tal e

1|Simulador de Caminhada Duplo e
R$ 5.156,44 10.312,88respectiva placa indicativa

Simulador de Cavalgada Duplo e2
respectiva placa indicativa UNID. R$ 5.542,52 R$ 11.085,04

3. [069 Fress DUBIO 6. 687 UNID.| R$ 3.545,74|R$ 7.091,48pectiva placa indicativa
gen] RoriasPupl ane: resppcháva UNID.| R$ 1.956,38|R$ 3.912,75placa indicativa
5 [Roda de Ombro Dupla e respectiva UNID.| R$ 2.633,15|R$ 5.266,30placa indicativa

Twist Lateral Duplo e6
respectiva placa indicativa UNID. R$ 2.843,77 R$ 3. 68755

7|Simulador de Remo e respectiva UNID.| R$ 3.155,70|R$ 6.311,40placa indicativa
o: potasão Multiuso 6

|
raso UNID.| R$ 9.121,38|R$ 18.242,77pectiva placa indicativa

Barra Alta Giratória e9
respectiva placa indicativa UNID. R$ 3.132,05 R$ 6.264,11

10 |FSqui Duplo e respectiva UNID.| R$ 6.729,25|R$ 13.458,50placa indicativa
Placa Indicativa para a Academia

VI ao Ar Livre (com exemplos de UNID. R$ 3.931,73 R$ 7.863,45execução de exercícios)



cumento foi a:

é

pci

Ros
nto deverá ocorrer no

o , itu es:
prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados do Termo de Devolução ou Noti-

ficação.

1.5. Garantia mínima de 12 meses.

2. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço por 1ote/global.

3. VIGENCIA DO CONTRATO: até O dia 31/12/2022.

4. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

5. DO PAGAMENTO: o pagamento será efetuado em até o 20º (vigésimo) dia do

mês subsequente da emissão da nota fiscal, condicionado a verba existente

do Termo de Convênio nº. 000106-1/2021 — secretaria de Esportes.

6. A entrega deverá ser em sua totalidade.

7. Do recebimento: conforme o Artigo 73 da Lei 8.666/93: Art. TI LHS
se tratando de compras ou de locação de equipamentos:

a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade

do material com à especificação;

b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do mate-

rial e consequente aceitação.

- O recebimento provisório se dará com à conferência da quantidade soli-

citada.
- OQ recebimento definitivo se dará pela emissão da requisição de entrada

do sistema de compras e licitações do MUNICIPIO DE NOVA LUZITÂNIA.

- E ocorrerá desde que esteja compatível com as especificações constantes

neste Termo de Referência;

08. A proposta deve ser assinada pelo representante ou proprietário da

empresa.

Nova Luzitânia (SP), 22 de março de 2.022,

MIGUEL JOSÉ ARAÚJO JÚNIOR
ALEXANDRE JUNIOR DA SILVA

Prefeito Municipal piretor de Esporte, Lazer e Turismo

ulo Ziober Junior.
a daldeassinalssinado digitalmente por Pa

à ao site btipsilá
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“— PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

PREGÃO PRESENCIAL LICITAÇÃO Nº. /2022
EDITAL Nº. /2022 - PROCESSO Nº. /2022

i
I - OBJETO: : O objeto desta licitação é a aquisição equipamentos destinados aimplantação de duas academias ao ar livre, conforme descritivo abaixo:

1 Simulador de Caminhada Duplo e 2 UNIDrespectiva placa indicativa
2 Simulador de Cavalgada Duplo e 2 UNIDrespectiva placa indicativa É

Leg Press Duplo e respec-É tiva placa indicativa a QNED»

Roda Dupla e respectivaA

placa indicativa 2 UMED;

5 Roda de Ombro Dupla e respectiva 2 UNID.placa indicativa
Twist Lateral Duplo e res-g pectiva placa indicativa E UREDa

Simulador de Remo e respectivaE
placa indicativa é UNID,

8 Estação Multiuso e respec- 2 UNID.tiva placa indicativa
9 Barra Alta Giratória e res- 2 UNID.pectiva placa indicativa
10 Esqui Duplo e respectiva 2 UNID.placa indicativa

Placa Indicativa para a Academia
11 ao Ar Livre (com exemplos de exe- 2 UNID.

cução de exercícios)

II - Nos preços propostos estão incluídos, além do lucro, todas as despesas ecustos, como por exemplo: tributos de qualquer natureza e todas as despesas,diretas ou indiretas, relacionadas com o objeto da presente licitação, observa-da a legislação vigente, inclusive despesas de entrega.
III - Condições de Pagamento: O pagamento será efetuado até o 20º (vigédia do mês subsegiente ao da emissão da Nota Fiscal, condicionado a verbátente do Termo de Convênio nº. 000106-1/2021 - Secretaria de Esportes.
IV - Agência e número de conta bancária, onde serão efetuados os pagobjeto, caso seja vencedor.
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Ê
Ê

Este documento foi

Data
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Para verifica



mento foi assinadf

2. DO OBJETO: O objeto desta licitação é a aquisição equipamentos

destinados à implantação de duas academias ao ar livre, conforme

descritivo abaixo:

Cor: Azul e Branco.

LOTE 1

Simulador de Caminhada Duplo e respectiva placa indicativa:

OBJETIVO: Melhora à capacidade cardiorrespiratória e car

equilíbrio e a resistência muscular dos membros inferiores.

MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2 +” x 2,00 mm; 2”

x 2,00 mm; 1%" x 1,50 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80

(73,00 mm X 58,98 mm). Barra mecânica maciça de no mínimo 1 4. Chapas

de aço carbono de no mínimo 4,75 mm € 1,90 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABA-

MENTOS: utiliza-se rolamentos blindados . Tampão embutido interno em

plástico injetado de no mínimo 2” com acabamento esférico acompanhando

a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou em-

1 porrachado. parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. adesivo

refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de

utilização e dados da fabricante.
PINTURA: Tratamento com banho submerso à pase de fosfato. Sistema de

deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poli-

éster termo-endurecível colorido.
FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabout de no mínimo 3/8” x 2 »”

GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação.

PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 130 KG

CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: IT: 1-D:2-T: 3

FAIXA ETÁRIA: Acima de 12 anos.
Simulador de Cavalgada Duplo e respectiva placa indicati
OBJETIVO: Melhora à capacidade cardiorrespiratória e cardiovascular e à

resistência muscular dos membros inferiores. MATERIAL: Tubos redondo

de aço carbono de no mínimo 2%” x 1,50 mm; 2" x 2,00 mm; 2" x 1,50 mm,

1%” x 3,00 mm, 1%” x 1,50 mm, 1” x 1,50 mm. Tubo de aço carbono tre-

filado SCHEDULE 80 (60,30 mm X 49,22 um). Chapas de aço carbono de no

mínimo 4,75 um e 2,00 mm. Barra chata 2%” x mr, 1%” x 3/16”.

SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: utiliza-se pinos duplos injetados, todos

rolamentados (rolamentos duplos), batentes redondos de porracha flexi-

vel (53mm x 30mm). Tampão embutido interno em plástico injetado de no

mínimo 2%” e 2”, ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão

externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado.

parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Bucha acetal. Adesivo

refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de

utilização e dados da fabricante.
PINTURA: Tratamento com banho submerso à pase de fosfato. gistema de

deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poli-

éster termo-endurecível colorido.
FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabout de no mínimo 3/8" x 244”

GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação.

PESO MÁXIMO RECOMENDADO : 1: 130 KG — D: 260 KG — T: 390KG (sendo 130 KG

por

Ee

diovascular,

spspes

ea

ses:



CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 1: 1-D:2-T:3as nn

FAIXA ETÁRIA: Acima de 12 anos
Leg Press Duplo e respectiva placa indicativa:
OBJETIVO: Aumenta a resistência muscular e fortalece os membros inferi-ores MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 &” x 2,00mm; 2” x 2,00 mm; 2”x 3,00 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE80 (60,30 mm x 49,22 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 m e2,00 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos duplos injeta-dos, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Batentes re-dondos de borracha flexível (53mm x 30mm). Tampão embutido interno emplástico injetado de no mínimo 3 »” e 2”, ambas com acabamento esféricoacompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico inje-tado e/ou emborrachado. Banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315
mm e estampados com bordas arredondadas. Parafusos, arruelas e porcasfixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação comidentificação, instruções de utilização e dados da fabricante.PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema dedeposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de po-liéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador comflange de no mínimo 230 mm x 3/16”, corte a laser com parafusos de fi-xação zincados de no mínimo 5/8” x 1 4” e arruela zincada de no mínimo5/8”, hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8”, parafusoszincados, arruelas e porcas fixadoras;
GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação.
PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 120 kg
FAIXA ETÁRIA: Acima de 12 anos.
Roda Dupla e respectiva placa indicativa:
Fortalece os membros superiores, melhorando a coordenação motora.Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3” 4 x 2 mm; 2º x 2 mm;1” x 1,50 mm; % x 1,20 mm. Tubo trefilado redondo DIN (55 mm x 44 mm).Chapas de aço carbono de no mínimo; 3 mm para reforço de estrutura.Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), trata-mento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina depoliester termo-endurecível colorido com sistema de deposição de póeletrostático, solda mig, chumbador com flange de no mínimo 230 mm x3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo5/8! x 1%! e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciçotrefilado de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fi-xadoras. Tampão embutido externo em metal de 2' wu e tampão embutidointerno em plástico injetado de no mínimo 3' 34”, ambos com acabamentoesférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plás-tico injetado e/ou emborrachado.Adesivo refletivo destrutivo 3M comidentificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante.Roda de Ombro Dupla e respectiva placa indicativa:
Aumenta a mobilidade das articulações e cotovelos.Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3” 4x2 mm; 2º x 2 mm,1” x 1,50 mm; % x 1,20 mm. Tubo trefilado redondo DIN (55 mm x 44 mm)Chapas de aço carbono de no mínimo 3 mm para reforço de estrutura.Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), trata-mento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resiná depoliester termo-endurecível colorido com sistema de deposição deeletrostático, solda mig, chumbador com flange de no mínimo 230 mmix3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo5/8' x 1% e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciçotrefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fi-xadoras. Tampão embutido externo em metal de 2' 4 e tampão embutidointerno em plástico injetado de no mínimo 3! *", ambos com acabamengoesférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plás-tico injetado e/ou emborrachado.Adesivo refletivo destrutivo 3M coú

>Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Ziober Junior.
Para, dra

essa



acao dos grupos musculares com logomarca da fabricante.

Twist Lateral Duplo e respectiva placa indicativa:

MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 %” x 2,00 mm; 2”

x 2,00 mm; 1 4%” x 1,50 mm e 1” x 1,50 mm. Tubo de aço carbono trefila-
do SCHEDULE 80 (73,00 mm x 59,98 mm). Barra maciça 1 4% ”. Chapas de aço
carbono de no mínimo 3,75 mm e 1,90 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS:

utiliza-se rolamentos de dupla blindagem. Tampão embutido interno em

plástico injetado de no mínimo 3 4” e 2”, ambos com acabamento esférico
acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico inje-
tado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zinca-
das. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação,
instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com

banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostá-
tico com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível
colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x

3/16”, corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo

5/8” x 1%” e arruela zincada de no mínimo 5/8”, hastes de ferro maciço

trefilado de no mínimo 3/8”, parafusos zincados, arruelas e porcas fi-
xadoras.
GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação.
PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 120 Kg

CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: I: 14+:Dz 52

FAIXA ETÁRIA: Acima de 12 anos.
Simulador de Remo e respectiva placa indicativa:

Fortalece os grupos musculares e articulares dos braços e costas.
Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2” x 2 mm; 1º 4% x 3 mm.

Barra chata 3/16' x 14'. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50 mm

SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm

ara ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco e encosto com

dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas. Uti-
liza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), trata-
mento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de

poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó

eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm),

solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2 »', parafusos zin-
cados, bucha acetal, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido in-
terno em plástico injetado de no mínimo 2”! com acabamento esférico
acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico inje-
tado e/ou emborrachado. Tubo único com redução de diâmetro, eliminando
emendas de solda, na pegada de mão. Adesivo refletivo destrutivo 3M com

identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante.
Estação Multiuso e respectiva placa indicativa:

OBJETIVO: Melhora a resistência muscular e fortalece os membros superi-
ores, inferiores e tronco. Alonga e relaxa os ombros.
FUNÇÕES: 1º) Flexor de Pernas
2º) Extensor de Pernas
3º) Supino reto Sentado
4º) Desenvolvimento superior
5º) Rotação Vertical Individual
6º) Puxada Alta
MATERIAL: Estrutura principal fixa ao chão feita com tubos redondo de

aço carbono de no mínimo 2 1/2” x 2,00 mm, 2” x 2,00 mm, 1%” x 1,50
mm; 1 1/4” x 3,00 mm, cadeira cm acento e encosto de tubo oblongo de no

mínimo 20 x 48 x 1,20 mm com largura mínima de 420mm para maior confor-
to do usuário. Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35mm, 4,75mm e

1, 90mm.
SOLDA: Tipo MIG.
ACABAMENTOS: Tubos com redução, evitando emendas e proporcionando ergo-

ssinado digitalmente por P.

as vá ao site
aulo Ziober Junior.
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“Inomiana pegada. Utiliza-se pinos duplos injetados, todos rolamentados
(rolamentos de dupla blindagem). Batentes redondos de borracha flexível
(53mm x 30mm). Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Pa-
rafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Bucha acetal. Adesivo
refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de
utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submer-
so a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com pe-
lícula protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido.
FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabout de no mínimo 3/8” x 2 4”.
GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação.
PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 150 Kg
CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 4

FAIXA ETÁRIA: Acima de 12 anos.
Barra Alta Giratória e respectiva placa indicativa:
Alonga as articulações dos membros superiores, cintura escapular, tron-
co e cintura pélvica. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo
4” x 3 mm; 3.4” x 3,75 mm; 2” x 2 mm; 1” x 1,50 mm; % x 1,20 mm. Barras
chatas de no mínimo 3/16” x 1.4”. Chapas de aço carbono de no mínimo
4,75 mm para ponto reforço da estrutura e 3 mm para fixação do conjunto
do volante. Utilizar pinos maciços, tratamento de superfície a base de

fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível
colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG. Chum-

bador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16”, corte a laser com parafu-
sos de fixação zincados de no mínimo 5/8” x 1.4” e arruela zincada de
no mínimo 5/8”, hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8”.
Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3.%” com aca-
bamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, parafusos
zincados, arruelas e porcas fixadoras. Adesivo refletivo destrutivo de
alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de
utilização e dados da fabricante.

10

Esqui Duplo e respectiva placa indicativa:
Alonga as articulações dos membros superiores, cintura escapular, tron-
co e cintura pélvica. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo
2º 4 x2mm; 1º %x3mm; 1” %x 1.50 mm; 1º x 2,00 mm. Tubo de aço
carbono trefilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Metalão de no
mínimo 30 mm x 50 mm x 2 mm, Chapa de aço carbono de no mínimo 4.75 mm

para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de
pé. Barra chata de no mínimo 3/16” x 1 W. Utilizar pinos maciços, to-
dos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base
de fosfato; película protetiva de resina de poliester termo-endurecível
colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redon-
dos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, bucha acetal, chum-
bador parabout de no mínimo 3/8” x 2" *, parafusos zincados e porcas
fixadoras; Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2”

» com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Aca-
bamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo des-
trutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da
fabricante.

11

Placa Indicativa para a Academia ao Ar Livre (com exemplos de execução
de exercícios):
MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2" x 1,50 mm. C

pas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm e 0,90 mm. SOLDA: Tipo MIG.
ACABAMENTOS: Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo
2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubd.
Adesivo frente e verso com identificação, instruções de utilização
dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de
fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película proteti-
va de resina de poliéster termo-enduyecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃ

Aterramento. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação.

por Paulo Ziober Junior.
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“ANEXO 1 - DESCRITIVO DO ITEM

ec

1. DO OBJETO: O objeto desta licitação é a aquisição equipamentos

destinados a implantação de duas academias ao ar livre, conforme

descritivo abaixo:

Cor: Azul e Branco.

LOTE 1

Simulador de Caminhada Duplo e respectiva placa indicativa:

equilíbrio e a resistência muscular dos membros inferiores.

(73,00 mm x 58,98 mm). Barra mecânica maciça de no mínimo 1 %.

1 borrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas.

utilização e dados da fabricante.

éster termo-endurecível colorido.
FORMA DE FIXAÇÃO: chumbador parabout de no mínimo 3/8" x 2%”

GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação.
PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 130 KG

CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: I: 1 — D: 2-T:3
FAIXA ETÁRIA: Acima de 12 anos.

OBJETIVO: Melhora a capacidade cardiorrespiratória e cardiovasc

MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2 %” x 2,00 mm; 2”

x 2,00 mm; 1 3” x 1,50 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80

de aço carbono de no mínimo 4,75 mm e 1,90 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABA-

MENTOS: Utiliza-se rolamentos plindados. Tampão embutido interno em

plástico injetado de no mínimo 2” com acabamento esférico acompanhando

a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou em-

refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de

PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de

deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poli-

Simulador de Cavalgada Duplo e respectiva placa indicativa:

filado SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Chapas de aço carbon

mínimo 4,75 mm e 2,00 mm. Barra chata 2%” x 4”, 1%” x 3/16”.

utilização e dados da fabricante.

éster termo-endurecível colorido.
FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabout de no mínimo 3/8” x 2 ed

GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação.

por

OBJETIVO: Melhora a capacidade cardiorrespiratória e cardiovascular e a

resistência muscular dos membros inferiores. MATERIAL: Tubos redondo

de aço carbono de no mínimo 2 1" x 1,50 mm; 2” x 2,00 mm; 2” x 1,50 mm,

1%” x 3,00 mm, 1%” x 1,50 mm, 1” x 1,50 mm. Tubo de aço carbono tre-

SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS : utiliza-se pinos duplos injetados, todos

rolamentados (rolamentos duplos), batentes redondos de borracha flexíi-

vel (53mm x 30mm). Tampão embutido interno em plástico injetado de no

mínimo 2%” e 2", ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão

externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado.

Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Bucha acetal. Adesivo

refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de

PINTURA: Tratamento com panho submerso a pase de fosfato. sistema de

deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poli-

PESO MÁXIMO RECOMENDADO: T: 130 KG - D: 260 KG - T: 390KG (sendo 130 KG
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I:1-D: 2-T:3CAPACIDADE IMA DE USUARIO:
FAIXA ETÁRIA: Acima de 12 anos
Leg Press Duplo e respectiva placa indicativa:OBJETIVO: Aumenta a resistência muscular e fortalece os membros inferi-ores MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 4” x 2,00mm; 2” x 2,00 mm; 2”x 3,00 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE80 (60,30 mm x 49,22 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm e2,00 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos duplos injeta-dos, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Batentes re-dondos de borracha flexível (53mm x 30mm). Tampão embutido interno emplástico injetado de no mínimo 3 »” e 2”, ambas com acabamento esféricoacompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico inje-tado e/ou emborrachado. Banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315mm e estampados com bordas arredondadas. Parafusos, arruelas e porcasfixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação comidentificação, instruções de utilização e dados da fabricante.PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema dedeposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de po-liéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador comflange de no mínimo 230 mm x 3/16”, corte a laser com parafusos de fi-xação zincados de no mínimo 5/8” x 1 ww" e arruela zincada de no mínimo5/8”, hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8”, parafusoszincados, arruelas e porcas fixadoras;
GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação.PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 120 kgFAIXA ETÁRIA: Acima de 12 anos.
Roda Dupla e respectiva placa indicativa:
Fortalece os membros superiores, melhorando a coordenação motora.Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3º % x 2 mm; 2' x 2 mm;1º x 1,50 mm; % x 1,20 mm. Tubo trefilado redondo DIN (55 mm x 44 mm).Chapas de aço carbono de no mínimo; 3 mm para reforço de estrutura.Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), trata-mento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina depoliester termo-endurecível colorido com sistema de deposição de póeletrostático, solda mig, chumbador com flange de no mínimo 230 mm x3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo5/8' x 14! e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciçotrefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fi-xadoras. Tampão embutido externo em metal de 2' ”% e tampão embutidointerno em plástico injetado de no mínimo 3" 14, ambos com acabamentoesférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plás-tico injetado e/ou emborrachado.Adesivo refletivo destrutivo 3M comidentificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante.Roda de Ombro Dupla e respectiva placa indicativa:
Aumenta a mobilidade das articulações e cotovelos.Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3º 4 x 2 mm; 2' x 2 mm;1” x 1,50 mm; % x 1,20 mm. Tubo trefilado redondo DIN (55 mm x 44 mm).Chapas de aço carbono de no mínimo 3 mm para reforço de estrutura.Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratmento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina fepoliester termo-endurecível colorido com sistema de deposição de póeletrostático, solda mig, chumbador com flange de no mínimo 230 mm3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo5/8' x 1%! e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciçtrefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fi-xadoras. Tampão embutido externo em metal de 2' 4 e tampão embutidointerno em plástico injetado de no mínimo 3” *", ambos com acabamentoesférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plático injetado e/ou emborrachado .Adesivo refletivo destrutivo 3M
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"musculares com Logomarca da fabricante.

Twist Lateral Duplo e respectiva placa indicativa:

MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3%” x 2,00 mm; 2”

x 2,00 mm; 1 1” x 1,50 mm e 1º x 1,50 mm. Tubo de aço carbono trefila-
do SCHEDULE 80 (73,00 mm x 59,98 mm). Barra maciça 1%”. Chapas de aço

carbono de no mínimo 3,75 mm e 1,90 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS:

utiliza-se rolamentos de dupla plindagem. Tampão embutido interno em

plástico injetado de no mínimo 3 *” e 2", ambos com acabamento esférico

acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico inje-

tado e/ou emborrachado. parafusos, arruelas e porcas fixadoras zinca-

das. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação,

instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com

banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostá-

tico com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível

colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: chumbador com flange de no mínimo 230 mm x

3/16”, corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo

5/8” x 1%" e arruela zincada de no mínimo 5/8”, hastes de ferro maciço

trefilado de no mínimo 3/8”, parafusos zincados, arruelas e porcas fi-
xadoras.
GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação.
PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 120 Kg

CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: I: 1 -— D: 2

FAIXA ETÁRIA: Acima de 12 anos.
Simulador de Remo e respectiva placa indicativa:

Fortalece os grupos musculares e articulares dos braços e costas.

Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2” x 2 mm; 1º % x 3 mm.

Barra chata 3/16 x 1H". Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50 mm

SCHEDULE 80 (60, 30x49,22) . Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75rmm

ara ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco e encosto com

dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas. Uti-

1iza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), trata-
mento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de

poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó

eletrostático, patentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm),

solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8" x 2 4!, parafusos zin-

cados, bucha acetal, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido in-

terno em plástico injetado de no mínimo 2” com acabamento esférico

acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico inje-

tado e/ou emborrachado. Tubo único com redução de diâmetro, eliminando

emendas de solda, na pegada de mão. Adesivo refletivo destrutivo 3M com

identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante.

Estação Multiuso e respectiva placa indicativa:

OBJETIVO: Melhora a resistência muscular e fortalece os membros superi-

ores, inferiores e tronco. Alonga e relaxa os ombros.

FUNÇÕES: 1º) Flexor de Pernas
2º) Extensor de Pernas
3º) Supino reto Sentado
4º) Desenvolvimento superior
5º) Rotação vertical Individual
6º) Puxada Alta
MATERIAL: Estrutura principal fixa ao chão feita com tubos redondo de

aço carbono de no mínimo 2 1/2” x 2,00 mm, 2” x 2,00 mm, 1 4” x 1,50

mm; 1 1/4” x 3,00 mm, cadeira cm acento e encosto de tubo oblongo de no

mínimo 20 x 48 x 1,20 mm com largura mínima de 420mm para maior confor-

to do usuário. Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35rmm, 4,75mm e

1,90mm.
SOLDA: Tipo MIG.
ACABAMENTOS: Tubos com redução, evitando emendas e proporcionando ergo-
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momia na pegada. Utiliza-se pinos duplos injetados,
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todos rolamentados(rolamentos de dupla blindagem). Batentes redondos de borracha flexível(53mm x 30mm). Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Pa-rafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Bucha acetal. Adesivorefletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções deutilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submer-so a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com pe-lícula protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido.FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabout de no mínimo 3/8” x 2 4”,GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação.
PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 150 Kg
CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 4
FAIXA ETÁRIA: Acima de 12 anos.Barra Alta Giratória e respectiva placa indicativa:Alonga as articulações dos membros superiores, cintura escapular, tron-co e cintura pélvica. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo4" x 3 mm; 3.4” x 3,75 mm; 2” x 2 mm; 1” x 1,50 mm; % x 1,20 mm. Barraschatas de no mínimo 3/16” x 1.%”. Chapas de aço carbono de no mínimo4,75 mm para ponto reforço da estrutura e 3 mm para fixação do conjuntodo volante. Utilizar pinos maciços, tratamento de superfície a base defosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecívelcolorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG. Chum-bador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16”, corte a laser com parafu-sos de fixação zincados de no mínimo 5/8” x 1.4” e arruela zincada deno mínimo 5/8”, hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8”.Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3.4” com aca-bamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, parafusoszincados, arruelas e porcas fixadoras. Adesivo refletivo destrutivo dealta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções deutilização e dados da fabricante.
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Esqui Duplo e respectiva placa indicativa:
Alonga as articulações dos membros superiores, cintura escapular, tron-co e cintura pélvica. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo2" “%x2mm;1'%x3m; lux 1.50 mm; 1' x 2,00 mm. Tubo de açocarbono trefilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Metalão de nomínimo 30 mm x 50 mm x 2 mm, Chapa dê aço carbono de no mínimo 4.75 mmpara ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio depé. Barra chata de no mínimo 3/16' x 1%w'. Utilizar pinos maciços, to-dos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a basede fosfato; película protetiva de resina de poliester termo-endurecívelcolorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redon-dos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, bucha acetal, chum-bador parabout de no mínimo 3/8' x 2! *, parafusos zincados e porcasfixadoras; Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2'* com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Aca-bamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo des-trutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca dafabricante.

1

Placa Indicativa para a Academia ao Ar Livre (com exemplos de execuçãode exercícios):
MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2" x 1,50 mm. Cha- Palpas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm e 0,90 mm. SOLDA: Tipo MIG.ACABAMENTOS: Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo.Adesivo frente e verso com identificação, instruções de utilização edados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base defosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película proteti-va de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO:Aterramento. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação.
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