
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 
DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

Quantidade Unidade 
Valor 

Unitário 
Valor  
Total 

Anéis Elásticos para 
fortalecimento muscular 

Conjunto de três faixas elásticas em forma de anel com intensidades 
diferentes; Intensidade:  Forte, médio e fraco; Cores de acordo com as 
intensidades. Dimensões: 13,5x12,3x3,1 cm; Peso: 0,065 kg. 

3 conjunto   

Aparador de chute 
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 

15 unidade   

Bolsa Búlgara Bolsa Búlgara "M" em couro - Bulgarian Suples Bag Large 26 Pounds highest 
quality leather 

2 unidade   

Caixas para Pliometria 

Caixas para Pliometria. Conjunto composto por 3 caixas, sendo: 1 unidade 
com altura de 30 cm (12); 1 unidade com altura de 45 cm (18); 1 unidade com 
altura de 60 cm (24); Em formato quadrado, com superfície de pouso superior 
à 75 x 90; 1.947,10 (x1) 

1 conjunto   



Capacete de proteção 

Capacete de proteção reconhecido pela Federação Mundial de Taekwondo 
(Protetor de Cabeça); composto por espuma de baixa densidade e revestido 
por plástico não enrijecido, com elástico (presilha) abaixo do queixo. Com 
sistema de ventilação que favorece a troca de calor com o meio ambiente. 
Formato ergonômico que não desfavorece a proteção da cabeça sendo 
equipamento de proteção individual obrigatório em competições. Cores: Azul 
e vermelho. Tam. P (52cm), M (55cm), G (57cm). 

12 unidade   

Corda 
Corda com rolamento duplo, cabo emborrachado e em poliuretano. Tamanho: 
2/2,5 m 

10 unidade   

Elástico 4 cordas 
Elástico 4 cordas. Ajuste de intensidade com 1, 2, 3 ou 4 elástico. Material: 
Borracha / Polietileno. Dimensões: (A x L x P) 10x15x17cm 

3 conjunto   

Faixa elástica (theraband) 
Faixa elástica (theraband) diversas intensidades. Em borracha e apresentam 
8 níveis de elasticidade. Medidas 1 m de comprimento x 14 cm de largura. 

12 unidade   

Protetor de antebraço 

Protetor de antebraço reconhecido pela Federação Mundial de Taekwondo. 
Constituído de 2 elásticos para fixação; Composto de espuma modelada no 
interior, e revestido por couro sintético e elástico de fixação que se ajustam ao 
antebraço não permitindo a mudança de posição com os movimentos da luta, 
com logomarca colorida da WTF, sendo equipamento de proteção individual 
obrigatório em competições. Tamanhos: P, M, G, GG. 

30 par   

Protetor de canela e pé 

Protetor de canela e pé (Caneleira) reconhecido pela Federação Mundial de 
Taekwondo para prática da modalidade. Proteção extra para os pés (não 
removível). Composto de espuma modelada no interior, e revestido por couro 
sintético e elástico de fixação que se ajustam a canela não permitindo a 
mudança de posição com os movimentos da luta. Composição interior absorve 
altos impactos, não deixando de ser leve maleável. Sua ergonomia protege 
toda a região da canela. Sua resistência suporta treinamentos e combates de 
alta intensidade. Espuma especial com 5 camadas para o mais alto grau de 
proteção, com 4 cintas elásticas. Com logomarca colorida da WTF, sendo 
equipamento de proteção individual obrigatório em competições. Tam. P, M, 
G, GG. 181,13 x 30 = 5430,00 

30 par   



Sandbag 

Sandbag - Saco em material resistente, Acompanha 4 sacos para serem 
preenchidos com até 4,5 kgs de areia cada. Os sacos de pesos possuem 
alças. Feito com materiais resistentes e duráveis, suportando até 36 Kg de 
peso. Zíper com reforço em velcro. Medidas da Embalagem (AxLxC): (25,3 x 
10,0 x 33,0) cm 

2 unidade   

TRX TRX fita de suspensão de uso funcional de aproximadamente 3m x 25mm e 
fabricada em 100% de poliéster 

2 unidade   

 

 

                Data____/____/________ 

 

______________________________________________  

Nome do Responsável pela empresa e assinatura e carimbo da empresa com dados da empresa 


