
Número da Licitação: PR22/2018 

Objeto: Aquisição de  Aparelhos, Equipamentos e Materiais necessários para a implantação de Academias de Saúde no Polo de Academia da 

Secretaria Municipal da Saúde de Itaiopolis.   

Relação dos itens da licitação 

Item                  Unid. 

medida 

Qtd 

licitada 

Valor 

unitário 

(R$) 

Valor total 

(R$) 

1 BICILETA DUPLA, BICICLETA DUPLA Fortalece as articulações dos membros 

inferiores e músculos das coxas e pernas. Fabricado com tubos de aço 

carbono de no mínimo2’ ½ x 2 mm ; 2’ x 3 mm. Chapas de aço carbono com 

no mínimo 4,75mm para 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. Chumbador parabout de no mínimo 3/8’ x 2 ½’. 

Parafusos e porcas de fixação zincadas. Tampão embutido interno em 

plástico injetado de no mínimo 2’ ½ com acabamento esférico 

acompanhando a dimensão externa do tubo. Utiliza-se tratamento de 

superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termo-

endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda 

mig, conjunto de pé de vela de ferro e/ou alumínio rolamentado padrão 

com pedal de plástico e/ou alumínio. Adesivo refletivo destrutivo 3M com 

identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante. 

Apresentar catálogo técnico, original, próprio do fabricante junto com a 

proposta de preço. 

UND 1  3.100,00  3.100,00 

2 CONJUGADO, MULTIESTAÇÃO OU MULTIEXERCITADOR SEIS FUNÇÕES 

CONJUGADO,MULTIESTAÇÃO OU MULTIEXERCITADOR SEIS FUNÇÕES . 

1°)Flexor de Pernas; 2°)Extensor de Pernas; 3°)Supino reto Sentado; 

UND 1  4.900,00  4.900,00 



4°)Supino inclinado Sentado; 5°)Rotação Vertical Individual; 6°) Puxada Alta. 

Fortalece, alonga, e aumenta a flexibilidade dos membros superiores e 

inferiores. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2’ ½ x 2 mm; 

2’ x 2 mm; 1’ ½ x 3 mm; 1’ ½ x 1,50 mm; 1’ x 1,50 mm ¾ x 3,00; ¾’ x 1,20; 

oblongo de no mínimo 20mm x 48mm x 1,20mm. Barra redonda ¼’. Chapas 

de aço carbono de no mínimo 9,52mm; 6,35mm; 4,75mm; 3mm; 1,90mm;. 

Barra chata 3/16’ x 1 ¼’; 1/8’ x ¾’. Tubo de aço carbono trefilado 2’ x 5,50 

mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Utiliza-se pinos maciços, todos 

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 redondos de 

borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, bucha acetal, chumbador 

parabout de no mínimo 3/8’, parafusos zincados, arruelas e porcas 

fixadoras; tampão em embutido externo de metal de 2’ ¼ com acabamento 

esférico, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado e paralelo a 

parede externa do tubo. 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. 

Apresentar catálogo técnico, original, próprio do fabricante junto com a 

proposta de preço. 

3 ELIPTICO MECÂNICO INDIVIDUAL, ELIPTICO MECÂNICO INDIVIDUAL 

Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo3’ ½ x 3,75 mm; 2’ ½ x 2 

mm; 2’ x 2 mm 1’ ½ x 3 mm; 1 ½ x 1,50 mm; 1’ x 2mm. Chapas de aço 

carbono com no mínimo 1,90 mm; 4,75mm; Metalão de no mínimo 30mm x 

50mm x 2mm. Barra chata de no mínimo 3/16’ x 1’ ¼ . Tampão embutido 

interno em plástico injetado de no mínimo 2’ ½ com acabamento esférico. 

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 ¼” e arruela zincada de 

no mínimo 5/8”, hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8. 

UND 1  2.800,00  2.800,00 



Parafusos e porcas de fixação zincadas. Utiliza-se pinos maciços. Adesivo 

refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com 

logomarca da fabricante. Apresentar catálogo técnico, original, próprio do 

fabricante junto com a proposta de preço. 

4 ESQUI INDIVIDUAL, ESQUI INDIVIDUAL Alonga as articulações dos membros 

superiores, cintura escapular, tronco e cintura pélvica. Fabricado com tubos 

de aço carbono de no mínimo 2’ ½ x 2 mm; 1’ ½ x 3 mm; 1’ ½ x 1.50 mm; 1’ 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 ¼’. 

Utilizar pinos maciços, todos 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 redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, bucha 

acetal, chumbador parabout de no mínimo 3/8’ x 2’ ½, parafusos zincados e 

porcas fixadoras; Tampão embutido interno em plástico injetado de no 

mínimo 2’ ½ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa 

do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo 

refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com 

logomarca da fabricante. Apresentar catálogo técnico, original, próprio do 

fabricante junto com a proposta de preço. 

UND 1  1.900,00  1.900,00 

5 Placa orientativa duplo (frente e verso) PLACA ORIENTATIVA  DUPLO 

(FRENTE E VERSO) Fabricada com tubo de aço carbono de no mínimo 3’ x 

1,50; 2’ x 1,50 mm, Chapa de aço carbono de no mínimo 0,90 mm; 4,75 mm. 

Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de 

resina de poliester termo-endurecível colorido com sistema de deposição de 

pó eletrostático, solda mig, parafusos zincados e arruelas fixadoras, orifícios 

para a fixação do equipamento de no mínimo 37 cm abaixo do concreto; 

UND 1  1.900,00  1.900,00 



Tampão embutido externo em metal de 3’. adesivada frente e verso. 

Apresentar catálogo técnico, original, próprio do fabricante junto com a 

proposta de preço. 

6 Simulador de Caminhada duplo conjugado SIMULADOR DE CAMINHADA 

DUPLO CONJUGADO. Aumenta a mobilidade dos membros inferiores e 

desenvolve a coordenação motora e capacidade cardiorrespiratória. 

Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2’ ½ x 2 mm; 2’ x 2 mm; 

1’ ½ x 1.50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 para ponto de 

fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Tubo em aço 

carbono trefilado SCHEDULE 80 (73 mm x 58,98 mm). Utilizar pinos maciços, 

todos 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, solda mig, 

chumbador parabout de no mínimo 3/8’ x 2 ½’, parafusos zincados; 

acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo 

destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da 

fabricante. Apresentar catálogo técnico, original, próprio do fabricante junto 

com a proposta de preço. 

UND 1  2.880,00  2.880,00 

7 Simulador de cavalgada duplo conjugado SIMULADOR DE CAVALGADA 

DUPLO CONJUGADO. Fortalece a musculatura dos membros superiores e 

inferiores, e aumenta a capacidade cardiorespiratória. Fabricado com tubos 

de aço carbono de no mínimo 2’ ½ x 2 mm; 2’ x 2 mm; 1’ ½ x 3 mm; 1’ ½ x 

1,50 mm; 1’ x 1.50 mm; Barra chata de no mínimo 2’ ½ x ¼’; 3/16’ x 1 ¼’. 

Tubo de aço carbono trefilado 2’ x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30 mm x 

49,22 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para ponto de 

fixação do equipamento e 2 mm para banco estampado com bordas 

arredondadas. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos 

duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de 

resina de poliester termo-endurecível colorido com sistema de deposição de 

UND 1  2.900,00  2.900,00 



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

solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8’ x 2’ ½, parafusos 

zincados, bucha acetal, arruelas e porcas fixadoras; 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 emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com 

identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante. 

Apresentar catálogo técnico, original, próprio do fabricante junto com a 

proposta de preço. 

8 SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL. 

Fortalece os grupos musculares e articulares dos braços e costas. Fabricado 

com tubos de aço carbono de no mínimo 2’ x 2 mm; 1’ ½ x 3 mm. Barra 

chata 3/16’ x 1 ¼’. Tubo de aço carbono trefilado 2’ x 5,50 mm SCHEDULE 80 

(60,30x49,22). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para 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. Utiliza-se pinos 

maciços, todos 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 

redondos de borracha flexível(53mm x 30mm), solda mig, chumbador 

parabout de no mínimo 3/8’ x 2 ½’, parafusos zincados, bucha acetal, 

arruelas e porcas fixadoras. 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 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. Apresentar catálogo 

técnico, original, próprio do fabricante junto com a proposta de preço. 

UND 1  1.632,00  1.632,00 

Total Geral  22.012,00 



 


