PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

Todos os dados da empresa (razão Social, endereço completo, CNPJ, Nome do Responsável pela empresa)

A/C
Instituto Crescer no Esporte
Nivaldo Aparecido Ceccato – Presidente

ORÇAMENTO MATERIAIS ESPORTIVOS
PRODUTO
Aparador de chute

Arco de plástico (bambolê)

Bola de Vôlei

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Aparador de chute com revestimento externo em couro sintético de alta
resistência, costura em poliéster e enchimento em espuma, dimensões de 60
x 45 x 10,5cm, peso líquido de 5,5kg, - para as aulas de taekwondo
Arco de plástico (bambolê); material: plástico PVC, com 63 cm de diâmetro.
Cores diversas
Bola de vôlei, Peso: 260-280g; Circuferência: 65-67 cm; Gomos: 18;
Laminado: Micropower; Construção: Costurada à máquina; Câmara: Airbility;
Sistema de forro: Multiaxial; Camada interna: Evacel; Miolo: Removível

Quantidade

Unidade
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Valor
Unitário

Valor
Total

Bola de Handebol (H1L) com
costura

Bola de Handebol (H2L) com
costura

Bola Mirim de borracha (tamanho
8)

Bola Mirim de borracha (tamanho
10)

Boneco de Pancada

Bomba de ar
Colchão de espuma

Bola de Handebol (H1L) com costura, material - PU de qualidade superior,
trabalhado para garantir máxima aderência da mão na Bola. Acabamento Costurada a mão. Quantidade de Gomos - 32 gomos. Toque - Super suave,
com uma camada de espuma adicional. Miolo Lubrificado e Removível.
Câmara de Látex. Peso Oficial: 230 a 270 g. Aprovadas pela IHF e CBHB para
aulas e festivais.
Bola de Handebol (H2L) com costura, material - PU de qualidade superior,
trabalhado para garantir máxima aderência da mão na Bola. Acabamento Costurada a mão. Quantidade de Gomos - 32 gomos. Toque - Super suave,
com uma camada de espuma adicional. Miolo Lubrificado e Removível.
Câmara de Látex. Peso Oficial: 325 a 400 g. Aprovadas pela IHF e CBHB para
aulas e festivais.
Bola direcionada a iniciação na prática esportiva. A bola é Matizada e
confeccionada em borracha, sendo este material mais resistente e eficiente
durante os jogos. Possui Câmera Airbility feita em borracha butílica possui
sistema de balanceamento, com ótima resistência à retenção de ar. O miolo é
auto-lubrificado, removível e não envelhece. Conta com vedação altamente
resistente a diferentes condições climáticas. Tamanho aprox. 40-42 cm; 110120 gramas; Câmara airbility; Miolo slip system removível e lubrificado.
Bola direcionada a iniciação na prática esportiva. A bola é Matrizada e
confeccionada em borracha, sendo este material mais resistente e eficiente
durante os jogos. Possui Câmera Airbility feita em borracha butílica possui
sistema de balanceamento, com ótima resistência à retenção de ar. O miolo é
auto-lubrificado, removível e não envelhece. Conta com vedação altamente
resistente a diferentes condições climáticas. Tamanho aprox. 48-50 cm; 180200 gramas; Câmara airbility; Miolo slip system removível e lubrificado.
Boneco de pancada simulador de treinamento de boxe, também conhecido
como boneco Bob com estrutura do torso e feita do exclusivo material
Vynrubber;base que apóia o BONECO é produzido de material plástico de alto
impacto, ao ser preenchida com até 130 Litros de água.
Bomba de ar - confeccionada em plástico, sistema dupla ação, 01 mangueira
extensora, 02 bicos (agulhas) rosqueáveis (bomba de ar doublé action).
Colchão de 300x200x10cm: Certificado pela FIG para competição com
espuma densidade 23 e capa de PVC, com fecho. - para aulas com
treinamento de quedas no handebol.
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Colchonete feito em espuma gel de densidade 30, encapada em napa,
dimensões de 1,00x0,50 m (LxC) e espessura total de 2 cm.

Colchonete
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Placar Manual de Mesa - Ideal para marcar pontos de jogos que necessitam
de pontuação e set; Possui sistema articulado e pino de trava para ser apoiado
na mesa; Leve e dobrável, possui formato fechado de pasta para facilitar o
transporte; Marcação de 7 sets até 31 pontos; Numeração: 1 a 31 pontos;
Dimensões Fechado: Altura: 21 cm; Largura: 4 cm; Comprimento: 38 cm

2
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dos Almofadas de proteção dos postes (par) - Feitas de Espuma revestida para
cobrir os postes de voleibol e proteção em caso de contato inesperado dos
alunos.

2

par

Carrinho para transportar bolas. Retrátil. Estrutura dobravel em alumínio.
Bolsa em nylon. 4 Rodas em PU com rotação em 360º. Dimensões
Carrinho para transporte de bolas aproximadas (Montado). 53 x 53 x 87 cm. Capacidade de transporte
aproximado: bola de basquete: 12 (bolas), bola de futebol campo: 20
(bolas).bola de vôlei: 24 (bolas). Peso: 3,7 kg.

4

unidade

Rede para baliza de handebol, Par. Espessura: 4,5 mm. Fio de polietileno adequado para o exterior, Não absorve humidade nem se altera com os raios
UV. Malha 10x10 cm.Tamanho da Rede: 3,00 x 2,00 x 1,00 x 1.00m.
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Cone para treinamento esportivo, altura de 50 cm, confeccionado em pvc, com
suporte/base de sustentação fixo, modelo sextavado. Base quadrada com 6
lados, medindo: 28, 5 x 28,5 mm.
Material: Plástico / Nylon. Empunhaduras com tampa, para regulagem
tamanho da corda. Dimensões: Empunhaduras / Altura: 15,5 cm Diâmetro: 2,5
Corda
cm. Corda / Diâmetro: 0,4 cm Comprimento: 260 cm - cordas individuais. Cor:
variável.
Escada de coordenação a prova d'água; Trava que facilite o recolhimento e a
Escada de coordenação de 9 montagem da escada; Fabricada em tecido sintético de nylon flexível e rebites
espaços
de alumínio; Com bolsa de transporte. Comprimentos: 4,20m; Largura: 0,5m;
Largura da Fita: 3,5cm; Espaços: 9.
O STEP de E.V.A. é 100% em E.V.A e possui uma textura em sua superfície
Step para ginástica em EVA
antiderrapante e que torna de fácil limpeza. Tamanho: 30x60x10cm.
Cone para treinamento esportivo

Placar Manual de Mesa

Almofadas de
postes (par)

proteção

Rede para baliza (gol)

Rede de vôlei

Rede de vôlei em nylon com malha 10cm, fio virgem 2,5mm, Dimensões
10,00m x 1m, extensores em ''seda'' e cabo de aço para fixação, quadro
estrutural confeccionado com corda de ''seda'' 6mm, 2 ''lonas'' confeccionadas
em PVC emborrachado, com costura dupla, ''Lona'' sup. 7cm e ''lona'' inf. 6cm,
4 ponteiras metálicas.
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Trave para handebol

Trave para handebol desmontável em alumínio tipo monobloco com pintura
eletrostática em branco e vermelho, medida 3,00 x 2,00 x 1,10 x 1,10m com
requadro traseiro inferior e suportes de rede em aço carbono.
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Data____/____/________

______________________________________________
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