
 

 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇU  

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

 

1 
Avenida Barão do Rio Branco, nº 3635, Centro - CEP: 68725-000 – Igarapé-Açu – PA - CNPJ 05.149.117/0001-55 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1– DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA 

ACADEMIA AO AR LIVRE CONFORME CONVÊNIO/ PROPOSTA 831612/2016. 

 

2- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - PARA A ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS 

PODERÃO SER TOMADAS COMO BASE AS SEGUINTES ESTIMATIVAS 

 

LOTE ÚNICO 

Item Descrição dos Equipamentos Unid Quant. 

1 

Multi Exercitador com 6 funções - 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 poliestertermo-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. 

(Carga de 5kg por disco, oferecendo total segurança aos 

usuários). 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 do Convênio.Tipos de 

exercícios que podem ser realizados: 1°) Flexor de Pernas; 

2°) Extensor de Pernas; 3°) Supino reto Sentado; 4°) 

Supino inclinado Sentado; 5°) Rotação Vertical 

Individual; 6°) Puxada Alta. 

Unid. 1 

2 

Surf Duplo, fabricado com tubos de aço carbono de no 

mínimo 3’ ½ x 3,75 mm; 2’ x 2 mm; 1’ ½ x 1,50 mm; 1’ x 

1,50 mm. Tubo em aço carbono trefilado SCHEDULE 80 

(73 mm x 58,98 mm). Chapas de aço carbono de no 

mínimo 4,75mm para reforço da estrutura e 1,90 mm para 

apoio de pé. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados 

(rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de 

fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-

endurecível colorido com sistema de deposição de pó 

Unid. 1 
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eletrostático, solda mig, chumbador com flange de no 

mínimo 230mm 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’, parafusos zincados, arruelas e 

porcas fixadoras. Tampão embutido interno em plástico 

injetado de no mínimo 3’ 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. 

3 

Esqui Triplo/ Simulador de Esqui Triplo/ Elíptico Triplo, 

azul/amarelo,  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 

poliéster 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. 

Unid. 1 

4 

Cavalgada triplo azul/amarelo, 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 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’ ½, 

parafusos zincados, bucha acetal, arruelas e porcas 

fixadoras; Tampão embutido interno em plástico injetado 

Unid. 1 
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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. 

5 

Remada sentada azul/amarelo, 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 

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 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. 

Unid. 1 

6 

Rotaçao vertical triplo azul/amarelo,  Fabricado com 

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

mm; 1’ x 1,50 mm; ¾ 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), 

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, 

chumbador com flange de no mínimo 230mm 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’, 

parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão 

embutido externo em metal de 2’ ¼ e tampão embutido 

interno em plástico injetado de no mínimo 3’ ½’, ambos 

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. 

Unid. 1 

7 Rotaçao diagonal tripla azul/amarelo, Fabricado com Unid. 1 
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tubos de aço carbono de no mínimo 3’ ½ x 2 mm; 2’ x 2 

mm; 1’ x 1,50 mm; ¾ 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), 

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, 

chumbador com flange de no mínimo 230mm 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’, 

parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão 

embutido externo em metal de 2’ ¼ e tampão embutido 

interno em plástico injetado de no mínimo 3’ ½’, ambos 

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. 

8 

Jogo de barras azul/amarelo,  Fabricado com tubos de 

aço carbono de no mínimo 3’ ½ x 3,75 mm; 1’ ½ x 3 mm; 

1 ½ x 1,50 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 

4,75mm. Barra. 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. Parafusos e porcas de fixação zincadas. 

Tampão embutido interno em plástico injetado de no 

mínimo 3’ ½ com acabamento esférico.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. Adesivo 

refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos 

musculares. 

Unid. 1 

9 

Pressão de pernas duplo azul/amarelo, Fabricado com 

tubos de aço carbono de no mínimo 4’ x 3 mm; 3’ ½ x 

3,75; 2’ x 2 mm; 2’ x 3 mm; Chapas de aço carbono de no 

mínimo 4,75 mm para reforço de estrutura do 

equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões 

de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas 

arredondadas. Tubo de aço carbono trefilado 2’ x 5,50 mm 

SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). 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 

Unid. 1 
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mig. 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’, 

parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão 

embutido externo em metal de 2’, Tampão embutido 

interno em plástico injetado de no mínimo 3’ ½’, ambos 

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. 

10 

Puxador costas duplo star azul/amarelo, fabricado com 

tubos de aço carbono de no mínimo 3.½" × 3,75 mm; 2" × 

2 mm; 2" × 3mm; 2" × 5,5 mm; 1.½" × 2 mm; 1.½" × 1,50 

mm; 1" × 1,50 mm.Articulação do equipamento fabricada 

com tubo de diâmetro de no mínimo 114mm com no 

mínimo 7 mm de espessura. Chapas de aço carbono 

cortadas a laser com espessuras mínimas de 2mm; 1/8", 

3/16"; ¼" e 3/8". Hastes de ferro maciço trefilado de 5no 

mínimo 3/8" com parafusos de fixação zincados de no 

mínimo 3/8" × 1.¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8". 

Utiliza-se (rolamentos duplos), 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, parafusos zincados, arruelas e 

porcas fixadoras; tampão em embutido interno de plástico 

de 3.½" com acabamento esférico acompanhando a 

dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico 

injetado e/ou emborrachado. Parafusos de fixação 

galvanizados a frio com capa de proteção. 

Unid. 1 

11 

Puxador peitoral duplo star azul/amarelo, Fabricado com 

tubos de aço carbono de no mínimo 3.½" × 3,75 mm; 2" × 

2 mm; 2" × 3 mm; 2" × 5,5 mm; 1.½" × 2 mm; 1.½" × 

1,50 mm; 1" × 1,50 mm. Articulação do equipamento 

fabricada com tubo de diâmetro de no mínimo 114mm 

com no mínimo 7 mm de espessura. Chapas de aço 

carbono cortadas a laser com espessuras mínimas de 2mm; 

1/8", 3/16"; ¼". Hastes de ferro maciço trefilado de no 

mínimo 8/8" com parafusos de fixação zincados de no 

mínimo 5/8" × 1.¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8". 

Utiliza-se (rolamentos duplos), 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, parafusos zincados, arruelas e 

porcas fixadoras; tampão em embutido interno de plástico 

de 3.½" com acabamento esférico acompanhando a 

dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico 

Unid. 1 
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injetado e/ou emborrachado. Parafusos de fixação 

galvanizados a frio com capa de proteção." 

12 

Abdominal duplo azul/amarelo, Fabricado com tubos de 

aço carbono de no mínimo3’ ½ x 3,75 mm; 2’ x 2 mm; 1’ 

½ x 1,50 mm; 1’ x 1,50 mm. Oblongo de no mínimo 20 

mm x 48 mm x.1,20 mm. Chapas de aço carbono com no 

mínimo 4,75mm. Barra chata de no mínimo 2’ ½ x ¼’ . 

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. 

Tampão embutido interno em plástico injetado de no 

mínimo 3’½ com acabamento esférico . 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. Adesivo 

refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos 

musculares. 

Unid. 1 

13 

Barra paralela standart azul/amarelo, Fabricado com 

tubos de aço carbono de no mínimo 3’ ½ x 3,75 mm; 1 ½ 

x 1,50 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 

4,75mm. Barra. Chumbador com flange de no mínimo 240 

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". Parafusos e porcas de fixação zincadas. 

Tampão embutido interno em plástico injetado de no 

mínimo 3’ ½ com acabamento esférico. 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, 

acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachados. 

Unid. 1 

14 

Bicicleta de cadeira tripla azul/amarelo, 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 

Unid. 1 
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refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos 

musculares. 

15 

Simulador de caminhada triplo azul/amarelo, fabricados 

com tubo de aço carbono 3”x 2mm; 2”x 2mm; 1”x 

1.50mm; chapa antiderrapante de 3mm; com pinos 

maciços todos rolamentados(rolamentos duplos); pintura a 

pó eletrostática batentes de borrachas; solda mig, orifícios 

para a fixação do equipamento(chumbadores parabout); 

cortes a laser; tampão de metal arredondado; 

especificações musculares em cada aparelho em adesivo; 

oferecendo total segurança aos usuários;  permitindo 

portanto, que os aparelhos possam ser instaladas ao ar 

livre, resistentes a ações climáticas que permitam a pratica 

de 03 (três) usuários simultaneamente. 

Unid. 1 

16 

Escada horizontal azul/amarelo, Fabricado com tubos de 

aço carbono de no mínimo5’ x 2 mm; 2’ x 2 mm; 1’ x 

1,50 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 

6mm.Metalão de no mínimo 30mm x 50mm x 2mm; 

Chumbador com flange de no mínimo 260 mm x 1/4’, 

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. 

Parafusos e porcas de fixação zincadas. Tratamento de 

superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de 

poliéster termo-endurecível colorido com sistema de 

deposição de pó eletrostático. Adesivo refletivo destrutivo 

3M de alta fixação com identificação dos grupos 

musculares. 

Unid. 1 

17 

Bicicleta elíptica azul/amarelo, 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. Parafusos e porcas de fixação 

zincadas. Utiliza-se pinos maciços. Adesivo refletivo 

destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares. 

Unid. 1 

18 

Elíptico mecânico individual azul/amarelo, 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. 

Unid. 1 
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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. Parafusos e porcas de fixação 

zincadas. Utiliza-se pinos maciços. Adesivo refletivo 

destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares.  

19 

Adução e abdução de braços azul/amarelo, fabricado 

com tubos de aço carbono de no mínimo 3’ ½, 2’, 1’,  ¹/², 

1’, 3/8 e 3/16, 1235 mm x 461mm x 735 mm com 

espessura  mínima de 2 mm, orifícios tubulares, 

extremidades superiores e inferiores blindadas em chapa  

14,  Parafusos e porcas de fixação zincadas.Utiliza-se 

pinos maciços. Adesivo refletivo destrutivo 3M com 

identificação dos grupos musculares. 

Unid. 1 

20 

Adução e abdução de pernas duplo azul/amarelo, 

fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3’ ½, 

2’, 1’, ¾ e 3/16, 1230 mm x 1030mm x 1030 mm com 

espessura  mínima de 2 mm, orifícios tubulares, 

extremidades superiores e inferiores blindadas em chapa  

14,  Parafusos e porcas de fixação zincadas. Utiliza-se 

pinos maciços. Adesivo refletivo destrutivo 3M com 

identificação dos grupos musculares. 

Unid. 1 

21 

Extensor lombar azul/amarelo, fabricado com tubos de 

aço carbono de no mínimo3’ ½ x 3,75 mm; 1’ ½ x 1,50 

mm; 1’ x 1,50 mm ; 3/4’ x 0,9 mm. Chapas de aço 

carbono com no mínimo 4,75mm. Metalão de no mínimo 

30mm x 50mm x 2mm. 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. Parafusos e porcas de fixação 

zincadas. Ponteira interna em plástico injetado de no 

mínimo ¾’. 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. Adesivo refletivo destrutivo 3M com 

identificação dos grupos musculares. 

Unid. 1 

22 

Flexor e extensor de pernas azul/amarelo, fabricado com 

tubos de aço carbono de no mínimo 3’ ½, 1’ ½, 1’, 70 x 30 

e 3/16, 1230 mm x 450mm x 1812 mm com espessura  

mínima de 2 mm, orifícios tubulares, extremidades 

superiores e inferiores blindadas em chapa  14,  Parafusos 

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

Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos 

Unid. 1 



 

 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇU  

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

 

9 
Avenida Barão do Rio Branco, nº 3635, Centro - CEP: 68725-000 – Igarapé-Açu – PA - CNPJ 05.149.117/0001-55 

 

grupos musculares. 

23 

Barra marinheiro azul, fabricado com tubos de aço 

carbono de no mínimo 1’ ½ x 3 mm. Chapas de aço 

carbono de no mínimo 1/4”. Chapa cortada a laser. 

Chumbador parabout de no mínimo 3/8’ x 2 ½’. 

Tratamento de superfície a base de fosfato; película 

protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido 

com sistema de deposição de pó eletrostático. Adesivo 

refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos 

musculares. 

Unid. 1 

24 

Múltipla estação azul/amarelo, fabricado com tubos de 

aço carbono de no mínimo 2’ ½, 2’, 1’ ½, 1’ e 3/16, 2232 

mm x 1340mm x 3080 mm com espessura  mínima de 2 

mm, orifícios tubulares, extremidades superiores e 

inferiores blindadas em chapa  14,  Parafusos e porcas de 

fixação zincadas.Utiliza-se pinos maciços. Adesivo 

refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos 

musculares. 

Unid. 1 

25 

Twist triplo azul/amarelo, fabricado com tubos de aço 

carbono de no mínimo 4’ x 3 mm; 3’ ½ x 3,75 mm; 2’ x 2 

mm; 1’ ½ x 1,50 mm. Chapas de aço carbono com no 

mínimo 4,75mm; 3 mm; 1,90 mm. Barra chata de no 

mínimo 3/16’ x 1’ ¼. Tubo trefilado DIN 2393. 

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. 

Tampão em plástico injetado de no mínimo no mínimo 

3’1/2; 2’ com acabamento esférico. Parafusos e porcas de 

fixação zincadas. Utiliza-se pinos maciços. Adesivo 

refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos 

musculares. 

Unid. 1 

26 

Trave de equilíbrio azul, fabricado com tubos de aço 

carbono de no mínimo 3’ ½, 2’, 1 x 40 e 3/16,  265 mm x 

50mm x 3310 mm com espessura  mínima de 2 mm, 

orifícios tubulares, extremidades superiores e inferiores 

blindadas em chapa  14,  Parafusos e porcas de fixação 

zincadas.Utiliza-se pinos maciços. Adesivo refletivo 

destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares. 

Unid. 1 

27 

Massageador de costas azul/amarelo,  fabricado com 

tubos de aço carbono de no mínimo 3’ ½, 2’, 1’ e 3/16,  

1600mm x 700mm x 1245 mm, com espessura  mínima de 

2 mm, orifícios tubulares, extremidades superiores e 

inferiores blindadas em chapa  14,  Parafusos e porcas de 

fixação zincadas.Utiliza-se pinos maciços. Adesivo 

refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos 

musculares. 

Unid. 1 
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28 

Simulador de escada triplo azul/amarelo, Fabricado com 

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

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

Tubo trefilado SCHEDULLE 80. Tubo trefilado de no 

mínimo 55,00 x 44,00 mm. Chapas de aço carbono com 

no mínimo 1,90 mm; 4,75mm. Barra chata de no mínimo 

3/16’ x 1’ ¼. Barra Redonda de no mínimo 1’ ¼ ; ¾’. 

Ferro redondo de no mínimo 3/8’. Tampão em plástico 

injetado de no mínimo no mínimo 3’1/2. 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. Parafusos e porcas de fixação 

zincadas. Utiliza-se amortecedor hidráulico; tratamento de 

superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de 

poliester termo-endurecível colorido com sistema de 

deposição de pó eletrostático. Adesivo refletivo destrutivo 

3M com identificação dos grupos musculares. 

Unid. 1 

29 

Alongador 3 alturas azul/amarelo, Fabricado com tubos 

de aço carbono de no mínimo 4’ x 3 mm; 3’ ½ x 3,75 mm; 

2’ x 2 mm; 1’x 1,50 mm; ¾ x 1,20 mm. Barras chatas de 

no mínimo 3/16’ x 1 ¼’. 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 poliester termo-endurecível 

colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, 

solda mig. 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’. 

Tampão embutido interno em plástico injetado de no 

mínimo 3’ ½ com acabamento esférico acompanhando a 

dimensão externa do tubo, parafusos zincados, arruelas e 

porcas fixadoras. Adesivo refletivo destrutivo 3M com 

identificação dos grupos musculares. 

Unid. 1 

30 

Alongflex azul/amarelo, Fabricado com tubos de aço 

carbono de no mínimo4’ x 3 mm; 3’ ½ x 3,75 mm; 1’ ½ x 

1,50 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 

4,75mm. Tampão em plástico injetado de no mínimo no 

mínimo 3’ 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. Parafusos e porcas de 

fixação zincadas. Utiliza-setratamento de superfície a base 

de fosfato; película protetiva de resina de poliester termo-

Unid. 1 
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endurecível colorido com sistema de deposição de pó 

eletrostático e solda mig. Adesivo refletivo destrutivo 3M 

com identificação dos grupos musculares. 

31 

Adução e abdução de pernas com surf azul/amarelo, 

fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo3’ ½ x 

3,75 mm; 2’ x 2mm; 1’ ½ x 1,50 mm; 1 x 2 mm. Tubo 

trefilado SCHEDULLE 80. Chapas de aço carbono com 

no mínimo 4,75 mm; 1,90 mm. Tampão em plástico 

injetado de no mínimo no mínimo 3’1/2. 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. Parafusos e porcas de 

fixação zincadas. Utiliza-se pinos maciços com 

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. Adesivo refletivo destrutivo 3M com 

identificação dos grupos musculares. 

Unid. 1 

32 

Surf com pressão de pernas azul/amarelo, Fabricado 

com tubos de aço carbono de no mínimo 4’ x 3 mm; 3’ ½ 

x 3,75 mm; 2’ x 3 mm; 2’ x 2 mm; 1’ ½ x 1,50 mm. Tubo 

em aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (73 mm x 58,98 

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

reforço da estrutura, 1,90 mm para apoio de pé e 2 mm pra 

banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e 

estampados com bordas arredondadas. Utilizar pinos 

maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), batente 

redondo de borracha flexível (53mm x 30mm), 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 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’, parafusos zincados, arruelas e 

porcas fixadoras. Tampão embutido externo em metal de 

2’ e tampão embutido interno em plástico injetado de no 

mínimo 3’ ½’, 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 

Unid. 1 

33 

Placa orientativa horizontal azul 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-

Unid. 1 
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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; Tampão embutido externo em metal de 3’. 

adesivada frente e verso  

 

3- DA ENTREGA E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 

 

3.1- Os equipamentos deverão ser entregues e montados no local indicado pela Prefeitura no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos após o recebimento da requisição de compras 

devidamente numerada, assinada e carimbada no almoxarifado da Prefeitura Municipal de 

Igarapé – Açu, sito a Av. Barão do Rio Branco, nº 3635, Centro, CEP: 68.725-000. 

3.2- Os equipamentos serão recebidos provisoriamente no prazo de até 10 (dez) dias, pelo(a) 

responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior 

verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência 

e na proposta. 

3.3- Os equipamentos serão recebidos definitivamente no prazo de até 10 (dez) dias, contados 

do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade dos bens e 

consequente aceitação mediante termo circunstanciado. horas 

3.4 - Caso insatisfatória as verificações acima, lavrar-se-á um Termo de Recusa, no qual se 

consignarão desconformidades com as especificações contidas neste Edital e seus Anexos. 

Nesta hipótese, os bens serão rejeitados, devendo ser substituído no prazo máximo de 10 (dez) 

dias, quando se realizarão novamente as verificações constantes no subitem 13.2 deste Edital. 

3.5 - Caso a entrega dos bens não ocorra no prazo previsto, ou em caso de nova rejeição, 

estará a empresa incorrendo em atraso na entrega, sujeitando-se à aplicação de penalidades. 

3.6- O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 

contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

 

4- DA GARANTIA E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

 

4.1 – A empresa devera prestar garantia dos equipamentos ofertados de no mínimo 12 ( doze) 

meses contra defeitos de fabricação, a partir do recebimento do objeto. 

4.2 - Disponibilizar assistência técnica no Estado do Pará com estrutura técnica adequada 

(própria ou terceirizada) para prestar o serviço pelo período de 12 (doze) meses, a partir da 

entrega dos equipamentos. 

 

5- DO PAGAMENTO 

 

5.1 – O pagamento da despesa decorrente do objeto a que se refere a presente licitação será 

após a entrega dos equipamentos, em moeda-corrente, até o 10º (décimo) dia do mês 

subsequente àquele em que foi efetuado o fornecimento, mediante apresentação das 

respectivas Notas Fiscais Eletrônica/Faturas, recibo e “Atestado de Conformidade e 

Recebimento dos bens” feito pelo fiscal do contrato, que será designado pela Prefeitura, 

responsáveis pela fiscalização dos objetos fornecidos, confirmando se o fornecimento atendeu 

as exigências estabelecidas neste Edital. 
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