
 P. UNIT. V.TOTAL  P. UNIT. V.TOTAL  P. UNIT. V.TOTAL  P. UNIT. V.TOTAL

1

Antena para rede de vôlei em fibra de vidro com 1,80m de comprimento e 10 mm de diâmetro,

pintada com faixas de 10 cm de largura, em cores contrastantes, preferencialmente vermelho e

branco.

Par 100 R$ 148,50 R$14.850,00 R$ 136,62 R$13.662,00 R$ 138,10 R$13.810,00 R$141,07 R$14.107,00

2 Apito classic, 100% abs de alto impacto potência sonora; 115 db. Unid. 180 R$ 47,25 R$8.505,00 R$ 43,47 R$7.824,60 R$ 43,94 R$7.909,20 R$44,89 R$8.080,20

3 Apito para mesário de plástico cronometrista Unid. 180 R$ 37,13 R$6.683,40 R$ 34,16 R$6.148,80 R$ 34,53 R$6.215,40 R$35,27 R$6.348,60

4 Bandeira para arbitro de futebol, em nylon florescente, cabo de PVC e punho de EVA. Par 40 R$ 130,50 R$5.220,00 R$ 120,06 R$4.802,40 R$ 121,36 R$4.854,40 R$123,97 R$4.958,80

5
Bomba para encher bola, com tecnologia double action, enchimento nos dois sentidos; contém

mangueira e duas agulhas.
Unid. 180 R$ 48,51 R$8.731,80 R$ 44,63 R$8.033,40 R$ 45,11 R$8.119,80 R$46,08 R$8.294,40

6
Calibrador caneta em aço, calibrador para medir pressão em bolas e possibilita medição nas

unidades em libras tamanho de 15 cm.
Unid. 170 R$ 46,80 R$7.956,00 R$ 43,06 R$7.320,20 R$ 43,52 R$7.398,40 R$44,46 R$7.558,20

7
Cartão para arbitragem de futebol de campo composição em PVC rígido 0,7 mm caixa com 03

unidades .
Kit 120 R$ 23,27 R$2.792,40 R$ 21,40 R$2.568,00 R$ 21,64 R$2.596,80 R$22,10 R$2.652,00

8 Colchonete para ginástica 40 x 80 cm Unid. 200 R$ 107,91 R$21.582,00 R$ 99,28 R$19.856,00 R$ 100,36 R$20.072,00 R$102,52 R$20.504,00

9

Cronometro progressivo caixa termoplástica, pulseira termoplástica, visor em acrílico, atm 5,

prova d, água. Garantia de 1 ano e manual em português funções: 80 voltas de memória

(laprecor). 02 alarmes diários calendário hora real, chim

Unid. 150 R$ 144,00 R$21.600,00 R$ 132,48 R$19.872,00 R$ 133,92 R$20.088,00 R$136,80 R$20.520,00

10 Fita marcação para quadra Kit 120 R$ 193,50 R$23.220,00 R$ 178,02 R$21.362,40 R$ 179,95 R$21.594,00 R$183,82 R$22.058,40

11

Kit para Badminton com os seguintes itens: 2 (duas) raquetes para Badminton em alumínio e

grafite com encordoamento e tensão da corda de 18-20 lbs. 03 Petecas para badminton. Capa

para transporte do kit. Garantia do Fabricante

Kit 145 R$ 342,00 R$49.590,00 R$ 314,64 R$45.622,80 R$ 318,06 R$46.118,70 R$324,90 R$47.110,50

12 Luva para goleiro futebol de campo com palma 100 % em látex Unid. 150 R$ 134,91 R$20.236,50 R$ 124,12 R$18.618,00 R$ 125,47 R$18.820,50 R$128,17 R$19.225,50

13

Mesa própria para a pratica do Mesabol. Características: Mesa dobrável em formato de maleta

com alça para transporte, tampo de ABS na cor azul, pés de alumínio com regulagem de altura

para terrenos irregulares, varetas para sustentação e estabilização da mesa. Resistente à agua e

oxidação. Peso: aproximadamente 12kg, Tamanho fechada: 1m x 0.5m x 16cm, Tamanho

aberta: 1m x 1m x 85cm.

Unid. 75 R$ 2.011,50 R$150.862,50 R$ 1.850,58 R$138.793,50 R$ 1.870,69 R$140.301,75 R$1.910,92 R$143.319,00

14

Nadadeira para natação; composta de 100% silicone, média, flexível; do tipo fechada para

maior estabilidade e firmeza; dotada dereforço nas laterais e semi-rígida para não permitir

dobraduras nem perda de flexibilidade; com garantia do fabricante para defeitos defabrica e de

desgastes prematuros. Tamanho P; Tamanho M; Tamanho G; Tamanho GG;

Par 160 R$ 190,80 R$30.528,00 R$ 175,54 R$28.086,40 R$ 177,44 R$28.390,40 R$181,26 R$29.001,60

15

ÓCULOS DE NATAÇÃO: Óculos para natação; adulto tipo máscara para ampliar o campo

de visão; para ser utilizado em competição, natação ou treinamento em águas abertas no mar;

ventosa de neoperene mais silicone; lentes de 100% policarbonato, anti-fog, película anti-

embaçante; proteção UVA e UVB;tiras de 100% silicone; presilhas com 100% polix; moldura

de policarbonato; clips de 100% policarbonato; com lentes incolor; tamanho único; embalado

em estojo acrílico individual.

Unid. 150 R$ 48,51 R$7.276,50 R$ 44,63 R$6.694,50 R$ 45,11 R$6.766,50 R$46,08 R$6.912,00

16
Placar de mesa com marcação de 7 sets até 31 pontos, pino para trava no sistema cavalete,

dobrável, portátil tipo pasta; medidas (38x21X40) cm 
Unid. 100 R$ 467,10 R$46.710,00 R$ 429,73 R$42.973,00 R$ 434,40 R$43.440,00 R$443,74 R$44.374,00
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17
PRANCHA ESPORTIVA PARA NATAÇÃO: Prancha para natação; feita em E.V.A; com

dimensão aproximadamente de: 32x28x3 cm; cores diversas.
Unid. 150 R$ 63,90 R$9.585,00 R$ 58,79 R$8.818,50 R$ 59,43 R$8.914,50 R$60,71 R$9.106,50

18
Protetor para poste de voleibol confeccionado em laminado plástico com espuma especial de

alta densidade com altura de 1,80 metros pesando 05 Kg.
Par 76 R$ 801,00 R$60.876,00 R$ 736,92 R$56.005,92 R$ 744,93 R$56.614,68 R$760,95 R$57.832,20

19
PULL BUOY: Flutuador para as pernas; material: EVA; tamanho aproximado: 13 x 10 x

20cm.
Unid. 160 R$ 103,50 R$16.560,00 R$ 95,22 R$15.235,20 R$ 96,25 R$15.400,00 R$98,32 R$15.731,20

20

Raquete de Badminton tecnologia NANORAY, composição: grafite, nanomesh + nanotubos

de carbono; comprimento de 680 mm, encordoada, padrão de encordoamento: 22 x 22, peso

com corda 88g.

Unid. 145 R$ 495,00 R$71.775,00 R$ 455,40 R$66.033,00 R$ 460,35 R$66.750,75 R$470,25 R$68.186,25

21 Sinalizador tipo chapéu chinês em material plástico resistente cores diversas Unid. 1.200 R$ 13,50 R$16.200,00 R$ 12,42 R$14.904,00 R$ 12,55 R$15.060,00 R$12,82 R$15.384,00

22 Sinalizador tipo cone de 25 e 30cm em material plástico resistente cores diversas Unid. 1.200 R$ 19,35 R$23.220,00 R$ 17,80 R$21.360,00 R$ 18,00 R$21.600,00 R$18,38 R$22.056,00

23 Sinalizador tipo cone de 50 cm em material plástico resistente, refletivo, branco e laranja Unid. 1.200 R$ 42,75 R$51.300,00 R$ 39,33 R$47.196,00 R$ 39,76 R$47.712,00 R$40,61 R$48.732,00

24
Squeeze de plástico Personalizado com Logotipo da secretaria e Prefeitura de Marituba,

tampa de bico 500 ml
Unid. 30.100 R$ 15,75 R$474.075,00 R$ 14,49 R$436.149,00 R$ 14,65 R$440.965,00 R$14,96 R$450.296,00

25
Tatame de encaixe (dentado) confeccionado em E.V.A., siliconizado, superfície impermeável e

antiderrapante, com espessura de 3,0 cm, medindo aproximadamente 95 cm X 95 cm.
Peças 1.200 R$ 148,50 R$178.200,00 R$ 136,62 R$163.944,00 R$ 138,10 R$165.720,00 R$141,07 R$169.284,00

26 Touca de Silicone para Iniciação a Natação e Hidroginástica Unissex. Unid. 160 R$ 36,90 R$5.904,00 R$ 33,95 R$5.432,00 R$ 34,32 R$5.491,20 R$35,06 R$5.609,60

27

Bola de beach soccer oficial tam; 68/70 cm peso 410 a 440 g, laminado pu pró, construção

termotec, câmara 6d, sistema de forro termofixo, camada interna neogel, processo extra dupla

colagem, miolo cápsula sis.

Unid. 130 R$ 373,50 R$48.555,00 R$ 343,62 R$44.670,60 R$ 347,35 R$45.155,50 R$354,82 R$46.126,60

28

Bola de handebol h1l, tamanho de 50 a 52 cm, peso 290 a 330 gr. laminado pu pró,

construção costurada à mão, câmara 6d, sistema de forro triaxial, camada interna evagel,

miolo cápsula sis, selo IHF.

Unid. 100 R$ 291,15 R$29.115,00 R$ 267,86 R$26.786,00 R$ 270,77 R$27.077,00 R$276,59 R$27.659,00

29

Bola de handebol h2l, tamanho de 54 a 56 cm, peso 325 a 375 gr. laminado pu pró,

construção costurada à mão, câmara airbility, sistema de forro triaxial, camada interna evacel,

miolo removível, selo IHF.

Unid. 100 R$ 292,50 R$29.250,00 R$ 269,10 R$26.910,00 R$ 272,02 R$27.202,00 R$277,87 R$27.787,00

30

Bola de handebol h3l, tamanho de 58 a 60 cm, peso 425 a 475 gr. aminado pu pró,

construção costurada à mão, câmara airbility, sistema de forro triaxial, camada interna evacel,

miolo removível, selo IHF.

Unid. 100 R$ 296,01 R$29.601,00 R$ 272,33 R$27.233,00 R$ 275,29 R$27.529,00 R$281,21 R$28.121,00

31 Bolinha de Tênis de Mesa DHS D40+1 estrela, cx com 100 unidades Caixa 12 R$ 719,10 R$8.629,20 R$ 661,57 R$7.938,84 R$ 668,76 R$8.025,12 R$683,14 R$8.197,68

32

Bola de basquete confeccionada em laminado de microfibra, com 8 gomos matrizados, 75/77

cm peso 580/620 g. Câmara airbility, miolo cápsula sis, sistema de forro termofixo, selo

FIBA/NBB.

Unid. 90 R$ 490,50 R$44.145,00 R$ 451,26 R$40.613,40 R$ 456,16 R$41.054,40 R$465,97 R$41.937,30

33
Bola oficial de basquetebol tam; 75/78 cm, 600 a 650 g câmara butil matrizada em borracha

miolo removível.
Unid. 90 R$ 159,30 R$14.337,00 R$ 146,56 R$13.190,40 R$ 148,15 R$13.333,50 R$151,34 R$13.620,60

34

Bola oficial de futebol de campo tamanho de 68,5/69,5 cm, peso de 410 a 450 gr. Laminado 

ecoknit, construção termotec, câmara 6D, sistema de forro termofixo, camada interna neotec,

processo extra dupla colagem , miolo cápsula sis, selo FIFA.

Unid. 250 R$ 499,95 R$124.987,50 R$ 459,95 R$114.987,50 R$ 464,95 R$116.237,50 R$474,95 R$118.737,50

35

Bola oficial de futebol de campo tamanho de 68/70 cm, peso de 420 a 445 gr. Laminado 

micropower, construção termotec, câmara 6D, sistema de forro termofixo, camada interna

neogel, processo extra dupla colagem , miolo cápsula sis.

Unid. 250 R$ 180,00 R$45.000,00 R$ 165,60 R$41.400,00 R$ 167,40 R$41.850,00 R$171,00 R$42.750,00

36

Bola oficial de futebol de campo tamanho de 68/70 cm, peso de 420 a 445 gr. Laminado PU, 

construção termotec, câmara 6D, sistema de forro termofixo, camada interna neogel, processo

extra dupla colagem , miolo cápsula sis.

Unid. 250 R$ 193,50 R$48.375,00 R$ 178,02 R$44.505,00 R$ 179,95 R$44.987,50 R$183,82 R$45.955,00

37

Bola oficial de futebol society, tamanho de 66/69 cm, peso 420 a 450, laminado pu,

construção termotec, câmara 6d, sistema de forro termofixo, camada interna neogel, processo

extra dupla colagem; kick off, miolo cápsula sis.

Unid. 180 R$ 184,50 R$33.210,00 R$ 169,74 R$30.553,20 R$ 171,58 R$30.884,40 R$175,27 R$31.548,60

38

Bola oficial de futsal tamanho de 62,5-63,5cm, peso 410 a 430 gr, laminado pu pró,

construção termotec, câmara 6d, sistema de forro termofixo, camada interna neotec, processo

extra dupla colagem, miolo cápsula sis, selo FIFA/CBFS.

Unid. 200 R$ 359,10 R$71.820,00 R$ 330,37 R$66.074,00 R$ 333,96 R$66.792,00 R$341,14 R$68.228,00

39

Bola oficial de futsal tamanho de 62-64cm, peso 400 a 440 gr, laminado pu, construção

termotec, câmara 6d, sistema de forro termofixo, camada interna neogel, processo extra dupla

colagem, miolo cápsula sis.

Unid. 200 R$ 193,50 R$38.700,00 R$ 178,02 R$35.604,00 R$ 179,95 R$35.990,00 R$183,82 R$36.764,00

40

Bola oficial de futsal tamanho de 62-64cm, peso 400 a 440 gr, laminado micropower,

construção termotec, câmara 6d, sistema de forro termofixo, camada interna neogel, processo

extra dupla colagem, miolo cápsula sis.

Unid. 200 R$ 180,00 R$36.000,00 R$ 165,60 R$33.120,00 R$ 167,40 R$33.480,00 R$171,00 R$34.200,00



41

Bola oficial de futvôlei, tamanho entre 68 a 70 cm, peso entre 410 a 450 gr. Laminada com

uma tecnologia diferenciada para um melhor deslize. Calibragem ideal para FT-5: 3,0 a 4,0

libras.

Unid. 90 R$ 459,00 R$41.310,00 R$ 422,28 R$38.005,20 R$ 426,87 R$38.418,30 R$436,05 R$39.244,50

42

Bola oficial de vôlei de areia, tamanho de 66 a 68 cm, peso de 260 a 280 gr. laminado

microfibra, construção termotec, câmara 6D, sistema de forro termofixo, camada interna

neogel, processo extra dupla colagem, miolo cápsula sis.

Unid. 120 R$ 258,30 R$30.996,00 R$ 237,64 R$28.516,80 R$ 240,22 R$28.826,40 R$245,39 R$29.446,80

43

Bola oficial de voleibol tamanho de 65 a 67 cm, peso de 260 a 280 gr. laminado microfibra,

construção termotec, câmara 6D, sistema de forro termofixo, camada interna neogrl, processo

extra dupla colagem, miolo cápsula sis.

Unid. 120 R$ 350,10 R$42.012,00 R$ 322,09 R$38.650,80 R$ 325,59 R$39.070,80 R$332,59 R$39.910,80

44
Bola oficial de voleibol tamanho de 65 a 67 cm, peso de 260 a 280 gr. Laminada com uma

tecnologia diferenciada para um melhor deslize, selo FIVB.
Unid. 120 R$ 481,50 R$57.780,00 R$ 442,98 R$53.157,60 R$ 447,79 R$53.734,80 R$457,42 R$54.890,40

45

Camiseta Unisex Com Manga – Nos Tamanhos P, M, G, GG, EXG: malha helanquinha cor

branca, com silk(desenho e inscrição diversos a definir em até 04(quatro cores), nas mangas,

costas e frente. Mínimo de 05 desenhos e 05 inscrições.

Unid. 10.200 R$ 53,55 R$546.210,00 R$ 49,27 R$502.554,00 R$ 49,80 R$507.960,00 R$50,87 R$518.874,00

46

AGASALHO, Jaqueta em poliéster, sem bolsos, fechamento com zíper, ribana no punho e na

cintura, de 4cm a 6cm cada. Com os dizeres Personalizados nas costas. Com o brasão da

Prefeitura de Marituba e logo da Secretaria 

Unid. 220 R$ 193,95 R$42.669,00 R$ 178,43 R$39.254,60 R$ 180,37 R$39.681,40 R$184,25 R$40.535,00

47
Colete Dupla face, com Logotipo da secretaria e Prefeitura de Marituba estampado na frente e

costa de aproximadamente 20x20cm ou 15x15cm.
Unid. 2.100 R$ 49,50 R$103.950,00 R$ 45,54 R$95.634,00 R$ 46,03 R$96.663,00 R$47,02 R$98.742,00

48

Uniforme para futebol de campo, tamanho P, personalizado, com camisa, calção e meião,

contendo 17 unidades sendo 16 linha e 1 goleiro, tam. adulto, com detalhes em cor 100 %

poliéster tipo dry fit. Com Logotipo da secretaria e Prefeitura de Marituba estampado na

frente e costa de aproximadamente 20x20cm ou 15x15cm.

Kit 400 R$ 2.691,00 R$1.076.400,00 R$ 2.475,72 R$990.288,00 R$ 2.502,63 R$1.001.052,00 R$2.556,45 R$1.022.580,00

49

Uniforme para futebol de campo, tamanho M, personalizado, com camisa, calção e meião,

contendo 17 unidades sendo 16 linha e 1 goleiro, tam. adulto, com detalhes em cor 100 %

poliéster tipo dry fit. Com Logotipo da secretaria e Prefeitura de Marituba estampado na

frente e costa de aproximadamente 20x20cm ou 15x15cm.

Kit 400 R$ 2.565,00 R$1.026.000,00 R$ 2.359,80 R$943.920,00 R$ 2.385,45 R$954.180,00 R$2.436,75 R$974.700,00

50

Uniforme para futebol de campo, Tamanho G, personalizado, com camisa, calção e meião,

contendo 17 unidades sendo 16 linha e 1 goleiro, tam. adulto, com detalhes em cor 100 %

poliéster tipo dry fit. Com Logotipo da secretaria e Prefeitura de Marituba estampado na

frente e costa de aproximadamente 20x20cm ou 15x15cm.

Kit 400 R$ 2.655,00 R$1.062.000,00 R$ 2.442,60 R$977.040,00 R$ 2.469,15 R$987.660,00 R$2.522,25 R$1.008.900,00

51

Kit para árbitro camisa, calção e meião 100% poliéster tipo dry fit. com Logotipo da secretaria 

e Prefeitura de Marituba estampado na frente e costa de aproximadamente 20x20cm ou

15x15cm. tamanhos diversos (P, M, G, GG e EG)

Kit 45 R$ 274,50 R$12.352,50 R$ 252,54 R$11.364,30 R$ 255,28 R$11.487,60 R$260,77 R$11.734,65

52

Kimono jiu-jítsu, composto de blusão confeccionado em tecido trançado tradicional

(Gramatura do blusão 650 g/m²) com gola rígida com 6 (seis) costuras, feita internamente em

E.V.A, e calça confeccionada em brim super reforçado, com tecido duplo da coxa até a barra

(gramatura da calça 400 g/m²), pré-lavado / pré-encolhido, com variação entre 1% e 3%, faixa

branca. Inclusão da logomarca do órgão solicitante com impressão por processo de

quadricromia – silkscreen ou transfer, estampado nas costas (tamanho da logomarca 15 x 15

cm) TAMANHO M0 – até 5 anos.

Unid. 55 R$ 265,50 R$14.602,50 R$ 244,26 R$13.434,30 R$ 246,91 R$13.580,05 R$252,22 R$13.872,10

53

Kimono jiu-jítsu, composto de blusão confeccionado em tecido trançado tradicional

(Gramatura do blusão 650 g/m²) com gola rígida com 6 (seis) costuras, feita internamente em

E.V.A, e calça confeccionada em brim super reforçado, com tecido duplo da coxa até a barra

(gramatura da calça 400 g/m²), pré-lavado / pré-encolhido, com variação entre 1% e 3%, faixa

branca. Inclusão da logomarca do órgão solicitante com impressão por processo de

quadricromia – silkscreen ou transfer, estampado nas costas (tamanho da logomarca 15 x 15

cm) TAMANHO M1 – até 7 anos

Unid. 55 R$ 269,91 R$14.845,05 R$ 248,32 R$13.657,60 R$ 251,02 R$13.806,10 R$256,42 R$14.103,10

54

Kimono jiu-jítsu, composto de blusão confeccionado em tecido trançado tradicional

(Gramatura do blusão 650 g/m²) com gola rígida com 6 (seis) costuras, feita internamente em

E.V.A, e calça confeccionada em brim super reforçado, com tecido duplo da coxa até a barra

(gramatura da calça 400 g/m²), pré-lavado / pré-encolhido, com variação entre 1% e 3%, faixa

branca. Inclusão da logomarca do órgão solicitante com impressão por processo de

quadricromia – silkscreen ou transfer, estampado nas costas (tamanho da logomarca 15 x 15

cm) TAMANHO M2 – até 9 anos.

Unid. 55 R$ 274,50 R$15.097,50 R$ 252,54 R$13.889,70 R$ 255,28 R$14.040,40 R$260,77 R$14.342,35



55

Kimono jiu-jítsu, composto de blusão confeccionado em tecido trançado tradicional

(Gramatura do blusão 650 g/m²) com gola rígida com 6 (seis) costuras, feita internamente em

E.V.A, e calça confeccionada em brim super reforçado, com tecido duplo da coxa até a barra

(gramatura da calça 400 g/m²), pré-lavado / pré-encolhido, com variação entre 1% e 3%, faixa

branca. Inclusão da logomarca do órgão solicitante com impressão por processo de

quadricromia – silkscreen ou transfer, estampado nas costas (tamanho da logomarca 15 x 15

cm) TAMANHO M3 – até 11 anos.

Unid. 55 R$ 283,50 R$15.592,50 R$ 260,82 R$14.345,10 R$ 263,65 R$14.500,75 R$269,32 R$14.812,60

56

Kimono jiu-jítsu, composto de blusão confeccionado em tecido trançado tradicional

(gramatura do blusão 650 g/m²) com gola rígida com 6 (seis) costuras, feita internamente em

E.V.A, e calça confeccionada em brim super reforçado, com tecido duplo da coxa até a barra

(gramatura da calça 400 g/m²), pré-lavado / pré-encolhido, com variação entre 1% e 3%, faixa

branca. Inclusão da logomarca do órgão solicitante com impressão por processo de

quadricromia – silkscreen ou transfer, estampado nas costas (tamanho da logomarca 15 x 15

cm) TAMANHO A1 – até 1,70 m.

Unid. 55 R$ 265,50 R$14.602,50 R$ 244,26 R$13.434,30 R$ 246,91 R$13.580,05 R$252,22 R$13.872,10

57

Kimono jiu-jítsu, composto de blusão confeccionado em tecido trançado tradicional

(Gramatura do Blusão 650 g/m²) com gola rígida com 6 (seis) costuras, feita internamente em

E.V.A, e calça confeccionada em brim super reforçado, com tecido duplo da coxa até a barra

(gramatura da calça 400 g/m²), pré-lavado / pré-encolhido, com variação entre 1% e 3%, faixa

branca. Inclusão da logomarca do órgão solicitante com impressão por processo de

quadricromia – silkscreen ou transfer, estampado nas costas (tamanho da logomarca 15 x 15

cm) TAMANHO A2 – até 1,80 m.

Unid. 55 R$ 274,50 R$15.097,50 R$ 252,54 R$13.889,70 R$ 255,28 R$14.040,40 R$260,77 R$14.342,35

58

Kimono karate, na cor branca, composto de jaqueta, calça e faixa branca confeccionada em

tecido lona k12 100% algodão, com gramatura mínima 460 g/m², corte europeu (mangas e

calças mais longas, ideal para KATA). Jaqueta com viés de 18 mm na cor branca em todo

acabamento. Gola (lapela) dupla de 05 (cinco) costuras confeccionada em tecido composto de

fios de nylon dispostos de maneira quadriculada (Ripstop ou tecido militar), calça com elástico

de 35 mm e cordão, acabamento de barra com viés 18 mm branco. Fechamento com reforço

para resistência e saqueira para abertura de pernas. Faixa confeccionada no mesmo tecido

forrado e dublado, cor branca, pré- encolhido. Inclusão da logomarca do órgão solicitante

com impressão por processo de quadricromia – silkscreen ou transfer, estampado nas costas

(tamanho da logomarca 15 x 15 cm) TAMANHO M0 – até 5 anos.

Unid. 55 R$ 229,95 R$12.647,25 R$ 211,55 R$11.635,25 R$ 213,85 R$11.761,75 R$218,45 R$12.014,75

59

Kimono karate, na cor branca, composto de jaqueta, calça e faixa branca confeccionada em

tecido lona k12 100% algodão, com gramatura mínima 460 g/m², corte europeu (mangas e

calças mais longas, ideal para KATA). Jaqueta com viés de 18 mm na cor branca em todo

acabamento. Gola (lapela) dupla de 05 (cinco) costuras confeccionada em tecido composto de

fios de nylon dispostos de maneira quadriculada (Ripstop ou tecido militar), calça com elástico

de 35 mm e cordão, acabamento de barra com viés 18 mm branco. Fechamento com reforço

para resistência e saqueira para abertura de pernas. Faixa confeccionada no mesmo tecido

forrado e dublado, cor branca, pré- encolhido. Inclusão da logomarca do órgão solicitante

com impressão por processo de quadricromia – silkscreen ou transfer, estampado nas costas

(tamanho da logomarca 15 x 15 cm) TAMANHO M 1 – até 7 anos.

Unid. 55 R$ 240,30 R$13.216,50 R$ 221,08 R$12.159,40 R$ 223,48 R$12.291,40 R$228,29 R$12.555,95

60

Kimono karate, na cor branca, composto de jaqueta, calça e faixa branca confeccionada em

tecido lona k12 100% algodão, com gramatura mínima 460 g/m², corte europeu (mangas e

calças mais longas, ideal para KATA). Jaqueta com viés de 18 mm na cor branca em todo

acabamento. Gola (lapela) dupla de 05 (cinco) costuras confeccionada em tecido composto de

fios de nylon dispostos de maneira quadriculada (Ripstop ou tecido militar), calça com elástico

de 35 mm e cordão, acabamento de barra com viés 18 mm branco. Fechamento com reforço

para resistência e saqueira para abertura de pernas. Faixa confeccionada no mesmo tecido

forrado e dublado, cor branca, pré- encolhido. Inclusão da logomarca do órgão solicitante

com impressão por processo de quadricromia – silkscreen ou transfer, estampado nas costas

(tamanho da logomarca 15 x 15 cm) TAMANHO M2 – até 9 anos.

Unid. 55 R$ 249,30 R$13.711,50 R$ 229,36 R$12.614,80 R$ 231,85 R$12.751,75 R$236,84 R$13.026,20
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Kimono karate, na cor branca, composto de jaqueta, calça e faixa branca confeccionada em

tecido lona k12 100% algodão, com gramatura mínima 460 g/m², corte europeu (mangas e

calças mais longas, ideal para KATA). Jaqueta com viés de 18 mm na cor branca em todo

acabamento. Gola (lapela) dupla de 05 (cinco) costuras confeccionada em tecido composto de

fios de nylon dispostos de maneira quadriculada (Ripstop ou tecido militar), calça com elástico

de 35 mm e cordão, acabamento de barra com viés 18 mm branco. Fechamento com reforço

para resistência e saqueira para abertura de pernas. Faixa confeccionada no mesmo tecido

forrado e dublado, cor branca, pré- encolhido. Inclusão da logomarca do órgão solicitante

com impressão por processo de quadricromia – silkscreen ou transfer, estampado nas costas

(tamanho da logomarca 15 x 15 cm) TAMANHO M3 – até 11 anos.

Unid. 55 R$ 258,30 R$14.206,50 R$ 237,64 R$13.070,20 R$ 240,22 R$13.212,10 R$245,39 R$13.496,45

62

Kimono karate, na cor branca, composto de jaqueta, calça e faixa branca confeccionada em

tecido lona k12 100% algodão, com gramatura mínima 460 g/m², corte europeu (mangas e

calças mais longas, ideal para KATA). Jaqueta com viés de 18 mm na cor branca em todo

acabamento. Gola (lapela) dupla de 05 (cinco) costuras confeccionada em tecido composto de

fios de nylon dispostos de maneira quadriculada (Ripstop ou tecido militar), calça com elástico

de 35 mm e cordão, acabamento de barra com viés 18 mm branco. Fechamento com reforço

para resistência e saqueira para abertura de pernas. Faixa confeccionada no mesmo tecido

forrado e dublado, cor branca, pré- encolhido. Inclusão da logomarca do órgão solicitante

com impressão por processo de quadricromia – silkscreen ou transfer, estampado nas costas

(tamanho da logomarca 15 x 15 cm) TAMANHO A1 – até 1,70 m.

Unid. 55 R$ 242,10 R$13.315,50 R$ 222,73 R$12.250,15 R$ 225,15 R$12.383,25 R$229,99 R$12.649,45

63

Kimono karate, na cor branca, composto de jaqueta, calça e faixa branca confeccionada em

tecido lona k12 100% algodão, com gramatura mínima 460 g/m², corte europeu (mangas e

calças mais longas, ideal para KATA). Jaqueta com viés de 18 mm na cor branca em todo

acabamento. Gola (lapela) dupla de 05 (cinco) costuras confeccionada em tecido composto de

fios de nylon dispostos de maneira quadriculada (Ripstop ou tecido militar), calça com elástico

de 35 mm e cordão, acabamento de barra com viés 18 mm branco. Fechamento com reforço

para resistência e saqueira para abertura de pernas. Faixa confeccionada no mesmo tecido

forrado e dublado, cor branca, pré- encolhido. Inclusão da logomarca do órgão solicitante

com impressão por processo de quadricromia – silkscreen ou transfer, estampado nas costas

(tamanho da logomarca 15 x 15 cm) TAMANHO A2 – até 1,80 m.

Unid. 55 R$ 251,10 R$13.810,50 R$ 231,01 R$12.705,55 R$ 233,52 R$12.843,60 R$238,54 R$13.119,70

64

Kimono de Judô, composto de jaqueta, calça e faixa confeccionados em tecido trançado

médio reforçado 100% algodão (832 g/m linear) a jaqueta e confeccionada em uma única

peça, com saia e com costura nas costas. Gola (lapela) dupla, de 06 (seis) costuras e calça

confeccionada em tecido composto de fios de nylon dispostos de maneira quadriculada,

impedindo que ele seja desfiado quando rasgado (Ripstop ou tecido militar) bem mais leves e

resistentes que os tecidos de algodão, duplo tecido na coxa ate a barra e quatro reforços

extras na cor branca. Fechamento com reforço para resistência, pré-encolhido e com bordados

nas mangas e calça. Inclusão da logomarca do órgão solicitante com impressão por processo

de quadricromia – silkscreen ou transfer, estampado nas costas (tamanho da logomarca 15 x

15 cm) TAMANHO M0 – até 5 anos.

Unid. 55 R$ 224,10 R$12.325,50 R$ 206,17 R$11.339,35 R$ 208,41 R$11.462,55 R$212,89 R$11.708,95

65

Kimono de Judô, composto de jaqueta, calça e faixa confeccionados em tecido trançado

médio reforçado 100% algodão (832 g/m linear) a jaqueta e confeccionada em uma única

peça, com saia e com costura nas costas. Gola (lapela) dupla, de 06 (seis) costuras e calça

confeccionada em tecido composto de fios de nylon dispostos de maneira quadriculada,

impedindo que ele seja desfiado quando rasgado (Ripstop ou tecido militar) bem mais leves e

resistentes que os tecidos de algodão, duplo tecido na coxa ate a barra e quatro reforços

extras na cor branca. Fechamento com reforço para resistência, pré-encolhido e com bordados

nas mangas e calça. Inclusão da logomarca do órgão solicitante com impressão por processo

de quadricromia – silkscreen ou transfer, estampado nas costas (tamanho da logomarca 15 x

15 cm) TAMANHO M 1 – até 7 anos. 

Unid. 55 R$ 233,10 R$12.820,50 R$ 214,45 R$11.794,75 R$ 216,78 R$11.922,90 R$221,44 R$12.179,20
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Kimono de Judô, composto de jaqueta, calça e faixa confeccionados em tecido trançado

médio reforçado 100% algodão (832 g/m linear) a jaqueta e confeccionada em uma única

peça, com saia e com costura nas costas. Gola (lapela) dupla, de 06 (seis) costuras e calça

confeccionada em tecido composto de fios de nylon dispostos de maneira quadriculada,

impedindo que ele seja desfiado quando rasgado (Ripstop ou tecido militar) bem mais leves e

resistentes que os tecidos de algodão, duplo tecido na coxa ate a barra e quatro reforços

extras na cor branca. Fechamento com reforço para resistência, pré-encolhido e com bordados

nas mangas e calça. Inclusão da logomarca do órgão solicitante com impressão por processo

de quadricromia – silkscreen ou transfer, estampado nas costas (tamanho da logomarca 15 x

15 cm) TAMANHO M 2 – até 9 anos.

Unid. 55 R$ 243,90 R$13.414,50 R$ 224,39 R$12.341,45 R$ 226,83 R$12.475,65 R$231,71 R$12.744,05

67

Kimono de Judô, composto de jaqueta, calça e faixa confeccionados em tecido trançado

médio reforçado 100% algodão (832 g/m linear) a jaqueta e confeccionada em uma única

peça, com saia e com costura nas costas. Gola (lapela) dupla, de 06 (seis) costuras e calça

confeccionada em tecido composto de fios de nylon dispostos de maneira quadriculada,

impedindo que ele seja desfiado quando rasgado (Ripstop ou tecido militar) bem mais leves e

resistentes que os tecidos de algodão, duplo tecido na coxa ate a barra e quatro reforços

extras na cor branca. Fechamento com reforço para resistência, pré-encolhido e com bordados

nas mangas e calça. Inclusão da logomarca do órgão solicitante com impressão por processo

de quadricromia – silkscreen ou transfer, estampado nas costas (tamanho da logomarca 15 x

15 cm) TAMANHO M 3 – até 11 anos.

Unid. 55 R$ 258,30 R$14.206,50 R$ 237,64 R$13.070,20 R$ 240,22 R$13.212,10 R$245,39 R$13.496,45

68

Kimono de Judô, composto de jaqueta, calça e faixa confeccionados em tecido trançado

médio reforçado 100% algodão (832 g/m linear) a jaqueta e confeccionada em uma única

peça, com saia e com costura nas costas. Gola (lapela) dupla, de 06 (seis) costuras e calça

confeccionada em tecido composto de fios de nylon dispostos de maneira quadriculada,

impedindo que ele seja desfiado quando rasgado (Ripstop ou tecido militar) bem mais leves e

resistentes que os tecidos de algodão, duplo tecido na coxa ate a barra e quatro reforços

extras na cor branca. Fechamento com reforço para resistência, pré-encolhido e com bordados

nas mangas e calça. Inclusão da logomarca do órgão solicitante com impressão por processo

de quadricromia – silkscreen ou transfer, estampado nas costas (tamanho da logomarca 15 x

15 cm) TAMANHO A1 – até 1,70 m. 

Unid. 55 R$ 269,10 R$14.800,50 R$ 247,57 R$13.616,35 R$ 250,26 R$13.764,30 R$255,64 R$14.060,20

69

Kimono de Judô, Composto de jaqueta, calça e faixa confeccionados em tecido trançado

médio reforçado 100% algodão (832 g/m linear) a jaqueta e confeccionada em uma única

peça, com saia e com costura nas costas. Gola (lapela) dupla, de 06 (seis) costuras e calça

confeccionada em tecido composto de fios de nylon dispostos de maneira quadriculada,

impedindo que ele seja desfiado quando rasgado (Ripstop ou tecido militar) bem mais leves e

resistentes que os tecidos de algodão, duplo tecido na coxa ate a barra e quatro reforços

extras na cor branca. Fechamento com reforço para resistência, pré-encolhido e com bordados

nas mangas e calça. Inclusão da logomarca do órgão solicitante com impressão por processo

de quadricromia – silkscreen ou transfer, estampado nas costas (tamanho da logomarca 15 x

15 cm) TAMANHO A2 – até 1,80 m. 

Unid. 55 R$ 274,50 R$15.097,50 R$ 252,54 R$13.889,70 R$ 255,28 R$14.040,40 R$260,77 R$14.342,35

70

FAIXA DE KARATE – Faixa confeccionada em algodão nobre, lisa, sem tarja, com

acabamento reforçado em 06 costuras. Inclusão da logomarca do órgão solicitante, com

etiqueta em poliéster bordada e confeccionada nas cores branca ou preta em definição de

qualidade alinhada as informações da logomarca que serão inseridas com dimensões de

aproximadamente 4 x 4 cm. Tamanhos: M0: 60, M1: 125, M2: 175, M3: 225. (cores:

Amarelo, Laranja, Vermelha, Verde, Marrom)

Unid. 120 R$ 54,90 R$6.588,00 R$ 50,51 R$6.061,20 R$ 51,06 R$6.127,20 R$52,16 R$6.259,20

71

FAIXA DE JUDO/ JIU-JITSU – Faixa confeccionada em algodão nobre, lisa, sem tarja, com

acabamento reforçado em 06 costuras. Inclusão da logomarca do órgão solicitante, com

etiqueta em poliéster bordada e confeccionada nas cores branca ou preta em definição de

qualidade alinhada as informações da logomarca que serão inseridas com dimensões de

aproximadamente 4 x 4 cm. Tamanhos: M0: 60, M1: 125, M2: 175, M3: 225. (cores: Cinza,

Azul, Amarela, Azul, Laranja , Verde)

Unid. 120 R$ 61,20 R$7.344,00 R$ 56,30 R$6.756,00 R$ 56,92 R$6.830,40 R$58,14 R$6.976,80

72 Rede de proteção, fio de seda 06 mm. M² 12.000 R$ 33,21 R$398.520,00 R$ 30,55 R$366.600,00 R$ 30,89 R$370.680,00 R$31,55 R$378.600,00

73

Rede de Tênis de Mesa, confeccionada em polietileno (nylon) com altura de 15,25 cm X 1,87

m, cor escura (azul) com faixa branca na parte superior, medindo entre 7,5 mm e 12 mm,

incluindo postes-suportes e fixadores.

Unid. 130 R$ 76,50 R$9.945,00 R$ 70,38 R$9.149,40 R$ 71,14 R$9.248,20 R$72,67 R$9.447,10
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Rede para Aro de Basquete, medida oficial, com diâmetro entre 450 a 457 mm e comprimento

entre 400 e 450 mm, confeccionada em fios de polietileno (nylon) de 4,0 mm, com malha de

7,0 X 7,0 cm.

Unid. 90 R$ 70,20 R$6.318,00 R$ 64,58 R$5.812,20 R$ 65,29 R$5.876,10 R$66,69 R$6.002,10

75

Rede para Badminton em poliéster, fio de poliamida torcido, banda superior em PVC e cabo

de aço plastificado; fácil de dobrar e transportar, na cor marrom, acompanhada cabo de aço,

fitas na cor branca com malha 2cm, dimensões: 6,10 x 0,70m.

Unid. 100 R$ 274,50 R$27.450,00 R$ 252,54 R$25.254,00 R$ 255,28 R$25.528,00 R$260,77 R$26.077,00

76

Rede para Futebol de Campo Tipo México (Caixote), confeccionada em polietileno (nylon)

de filamento contínuo de 4,0 mm, com malha de 16 x 16 cm, na cor branca, medindo 7,50 m

de comprimento X 2,50 m de altura, profundidade superior e inferior de 1,80 m.

Unid. 50 R$ 873,00 R$43.650,00 R$ 803,16 R$40.158,00 R$ 811,89 R$40.594,50 R$829,35 R$41.467,50

77

Rede para Futebol de Campo, confeccionada em polietileno (nylon) de filamento contínuo de

4,0 mm, com malha de 16 x 16 cm, na cor branca, medindo 7,50 m de comprimento X 2,50 m

de altura, profundidade superior  de 0,80 m e inferior de 1,80 m.

Unid. 50 R$ 774,00 R$38.700,00 R$ 712,08 R$35.604,00 R$ 719,82 R$35.991,00 R$735,30 R$36.765,00

78

Rede para Futebol Society, em medidas oficiais, confeccionada em nylon de filamento

contínuo de 4,0 mm, com nós, malha de aproximadamente 16 cm x 16 cm, na cor branca,

medindo 5,20 m de comprimento por 2,30 m de altura e profundidade de 1,5 m.

Unid. 50 R$ 675,00 R$33.750,00 R$ 621,00 R$31.050,00 R$ 627,75 R$31.387,50 R$641,25 R$32.062,50

79

Rede para Futsal, confeccionada em polietileno (nylon) de filamento contínuo de 4.0 mm,

malha de 12 x 12 cm, na cor branca, medindo entre 3,0 e 3,20 m de comprimento, entre 2,0 m

a 2,20 m de altura, com profundidade inferior de 1,0 m e superior de 0,48 m.

Unid. 160 R$ 539,10 R$86.256,00 R$ 495,97 R$79.355,20 R$ 501,36 R$80.217,60 R$512,14 R$81.942,40

80

Rede para Voleibol, confeccionada em polietileno (nylon), de filamento contínuo de 2,0 mm,

medida oficial, com 02 faixas em lona de algodão nº 800 (superior e inferior), com malha de

10 X 10 cm, comprimento mínimo de 9,50 m, com largura/altura de 1,0 m, acompanhada por

corda de nylon ou seda branca, medindo 12 m de comprimento e 5,0 mm de espessura.

Unid. 100 R$ 229,50 R$22.950,00 R$ 211,14 R$21.114,00 R$ 213,43 R$21.343,00 R$218,02 R$21.802,00

81 Medalhas de honra ao mérito - tam: 4,5 cm, de bronze Unid. 1.900 R$ 6,75 R$12.825,00 R$ 6,21 R$11.799,00 R$ 6,28 R$11.932,00 R$6,41 R$12.179,00

82 Medalhas de honra ao mérito - tam: 4,5 cm, de ouro Unid. 1.900 R$ 6,75 R$12.825,00 R$ 6,21 R$11.799,00 R$ 6,28 R$11.932,00 R$6,41 R$12.179,00

83 Medalhas de honra ao mérito - tam: 4,5 cm, de prata Unid. 1.900 R$ 6,75 R$12.825,00 R$ 6,21 R$11.799,00 R$ 6,28 R$11.932,00 R$6,41 R$12.179,00

84 Medalhas de honra ao mérito - tam: 7 cm, de bronze Unid. 1.900 R$ 9,45 R$17.955,00 R$ 8,69 R$16.511,00 R$ 8,79 R$16.701,00 R$8,98 R$17.062,00

85 Medalhas de honra ao mérito - tam: 7 cm, de ouro Unid. 1.900 R$ 9,45 R$17.955,00 R$ 8,69 R$16.511,00 R$ 8,79 R$16.701,00 R$8,98 R$17.062,00

86 Medalhas de honra ao mérito - tam: 7 cm, de prata Unid. 1.900 R$ 9,45 R$17.955,00 R$ 8,69 R$16.511,00 R$ 8,79 R$16.701,00 R$8,98 R$17.062,00

87
Troféu grande com base em polímero cones metalizados em forma de pirâmide, estatueta

metalizada a escolher, plaqueta em latão para gravação, tam. 65 a 75 cm.
Unid. 700 R$ 256,50 R$179.550,00 R$ 235,98 R$165.186,00 R$ 238,54 R$166.978,00 R$243,67 R$170.569,00

88
Troféu médio com base em polímero cones metalizados em forma de pirâmide, estatueta

metalizada a escolher, plaqueta em latão para gravação, tam. 40 a 50 cm.
Unid. 700 R$ 175,50 R$122.850,00 R$ 161,46 R$113.022,00 R$ 163,21 R$114.247,00 R$166,72 R$116.704,00

89
Troféu pequeno com base em polímero, cones metalizados em forma de pirâmide, estatueta

metalizada a escolher, plaqueta em latão para gravação, tam. 20 a 30 cm.
Unid. 700 R$ 89,91 R$62.937,00 R$ 82,72 R$57.904,00 R$ 83,62 R$58.534,00 R$85,42 R$59.794,00

90
Troféus personalizados com vidro e MDF, fixado com presilhas de metal, com medidas de 80

cm 
Unid. 700 R$ 323,10 R$226.170,00 R$ 297,25 R$208.075,00 R$ 300,48 R$210.336,00 R$306,94 R$214.858,00

91
Troféus personalizados com vidro e MDF, fixado com presilhas de metal, com medidas de 60

cm 
Unid. 700 R$ 292,50 R$204.750,00 R$ 269,10 R$188.370,00 R$ 272,02 R$190.414,00 R$277,87 R$194.509,00

92
Troféus personalizados com vidro e MDF, fixado com presilhas de metal, com medidas de 40

cm 
Unid. 700 R$ 229,50 R$160.650,00 R$ 211,14 R$147.798,00 R$ 213,43 R$149.401,00 R$218,02 R$152.614,00

93

Medalha personalizada, Medalha honra ao mérito. Medalha fundida em relevo ou com formato

desejado: dourado, niquelado e bronzeado, esmaltadas e com fita de gorgorão ou Cetim,

tamanhos aproximados de 6-9 cm a até 3 cores

Unid. 700 R$ 22,95 R$16.065,00 R$ 21,11 R$14.777,00 R$ 21,34 R$14.938,00 R$21,80 R$15.260,00

94

Shape de madeira para skate fabricado com lâminas de maple canadense extra leve, furação

extremamente precisa de bases, concave médio, para as modalidades street e bowl. 7.50"

(POLEGADAS)

Unid. 70 R$ 184,95 R$12.946,50 R$ 170,15 R$11.910,50 R$ 172,00 R$12.040,00 R$175,70 R$12.299,00

95

Shape de madeira para skate fabricado com lâminas de maple canadense extra leve, furação

extremamente precisa de bases, concave médio, para as modalidades street e bowl. 7.75"

(POLEGADAS)

Unid. 70 R$ 187,20 R$13.104,00 R$ 172,22 R$12.055,40 R$ 174,10 R$12.187,00 R$177,84 R$12.448,80

96

Shape de madeira para skate fabricado com lâminas de maple canadense extra leve, furação

extremamente precisa de bases, concave médio, para as modalidades street e bowl. 8.00"

(POLEGADAS)

Unid. 70 R$ 202,50 R$14.175,00 R$ 186,30 R$13.041,00 R$ 188,32 R$13.182,40 R$192,37 R$13.465,90
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Shape de madeira para skate fabricado com lâminas de maple canadense extra leve, furação

extremamente precisa de bases, concave médio, para as modalidades street e bowl. 8.25"

(POLEGADAS)

Unid. 70 R$ 211,50 R$14.805,00 R$ 194,58 R$13.620,60 R$ 196,69 R$13.768,30 R$200,92 R$14.064,40

98

Shape de madeira para skate fabricado com lâminas de maple canadense extra leve, furação

extremamente precisa de bases, concave médio, para as modalidades street e bowl. 8.5O"

(POLEGADAS)

Unid. 70 R$ 213,30 R$14.931,00 R$ 196,24 R$13.736,80 R$ 198,37 R$13.885,90 R$202,64 R$14.184,80

99

Truck para skate com base composta em material forjado, Perfurações precisas das bases,

parafuso central e prisioneiro de aço, parafuso central vazado, altura média, trave em liga de

alumínio de alta resistência, para a modalidade street e bowl. Tamanho 129mm

Unid. 80 R$ 119,70 R$9.576,00 R$ 110,12 R$8.809,60 R$ 111,32 R$8.905,60 R$113,71 R$9.096,80

100

Truck para skate com base composta em material forjado, Perfurações precisas das bases,

parafuso central e prisioneiro de aço, parafuso central vazado, altura média, trave em liga de

alumínio de alta resistência, para a modalidade street e bowl. Tamanho 139mm

Unid. 80 R$ 124,20 R$9.936,00 R$ 114,26 R$9.140,80 R$ 115,51 R$9.240,80 R$117,99 R$9.439,20

101

Truck para skate com base composta em material forjado, Perfurações precisas das bases,

parafuso central e prisioneiro de aço, parafuso central vazado, altura média, trave em liga de

alumínio de alta resistência, para a modalidade street e bowl. Tamanho 146mm.

Unid. 80 R$ 130,50 R$10.440,00 R$ 120,06 R$9.604,80 R$ 121,36 R$9.708,80 R$123,97 R$9.917,60

102

Truck para skate com base composta em material forjado, Perfurações precisas das bases,

parafuso central e prisioneiro de aço, parafuso central vazado, altura média, trave em liga de

alumínio de alta resistência, para a modalidade street e bowl. Tamanho 149mm.

Unid. 80 R$ 132,30 R$10.584,00 R$ 121,72 R$9.737,60 R$ 123,04 R$9.843,20 R$125,69 R$10.055,20

103

Truck para skate com base composta em material forjado, Perfurações precisas das bases,

parafuso central e prisioneiro de aço, parafuso central vazado, altura média, trave em liga de

alumínio de alta resistência, para a modalidade street e bowl. Tamanho 169mm. 

Unid. 80 R$ 133,65 R$10.692,00 R$ 122,96 R$9.836,80 R$ 124,29 R$9.943,20 R$126,97 R$10.157,60

104

Rolamento para skate com retentor de esferas de nylon para maior resistência e velocidade,

pré-lubrificados com lubrificante exclusivo, protetor de borracha único, sem contato,

removível para limpeza fácil e menos atrito, para a modalidade street e bowl.

Unid. 160 R$ 62,10 R$9.936,00 R$ 57,13 R$9.140,80 R$ 57,75 R$9.240,00 R$58,99 R$9.438,40

105
Lixa para skate antiderrapante grão 80, auto adesiva com cola especial de longa duração,

emborrachada, para a modalidade street e bowl.
Unid. 110 R$ 103,50 R$11.385,00 R$ 95,22 R$10.474,20 R$ 96,25 R$10.587,50 R$98,32 R$10.815,20

106
Roda para skate em poliuretano e uretano de alta resistência à abrasão, dureza 99A, para a

modalidade street e bowl. Tamanho 52 mm
Unid. 200 R$ 65,70 R$13.140,00 R$ 60,44 R$12.088,00 R$ 61,10 R$12.220,00 R$62,41 R$12.482,00

107
Roda para skate em poliuretano e uretano de alta resistência à abrasão, dureza 99A, para a

modalidade street e bowl. Tamanho 53 mm
Unid. 200 R$ 71,10 R$14.220,00 R$ 65,41 R$13.082,00 R$ 66,12 R$13.224,00 R$67,54 R$13.508,00

108
Roda para skate em poliuretano e uretano de alta resistência à abrasão, dureza 99A, para a

modalidade street e bowl. Tamanho 54 mm
Unid. 200 R$ 76,50 R$15.300,00 R$ 70,38 R$14.076,00 R$ 71,14 R$14.228,00 R$72,67 R$14.534,00

109
Roda para skate em poliuretano e uretano de alta resistência à abrasão, dureza 99A, para a

modalidade street e bowl. Tamanho 55 mm
Unid. 200 R$ 80,10 R$16.020,00 R$ 73,69 R$14.738,00 R$ 74,49 R$14.898,00 R$76,09 R$15.218,00

110
Roda para skate em poliuretano e uretano de alta resistência à abrasão, dureza 99A, para a

modalidade street e bowl. Tamanho 56 mm
Unid. 200 R$ 78,30 R$15.660,00 R$ 72,04 R$14.408,00 R$ 72,82 R$14.564,00 R$74,39 R$14.878,00

111

PAINEL de LED para contar tempos e marcar pontos em atividades esportivas e competições,

com visor de tempo, pontos e sets ou faltas. Também com função relógio com hora, data e

temperatura. Acompanha 1 Painel LedTime SPORTS X3, 1 Controle Wi (Anatel 1143-15-

6217) bateria inclusa, 1 Controle com fio WireControll, 1 Sirene Externa, 1 Fonte Bi-volt.

Especificações: Visor: 8 dígitos de 2,5”/6,35cm e 2 dígitos de 2”/5,08cm com total de 271

LEDs SMD. Dimensões: 42 x 25 x 4 cm, pesando 800 g e com visualização em até 25 metros.

Unid. 25 R$ 1.791,00 R$44.775,00 R$ 1.647,72 R$41.193,00 R$ 1.665,63 R$41.640,75 R$1.701,45 R$42.536,25

112 Chuteira Adulto - Modalidade Campo (TAMANHOS VARIADOS) Par 300 R$ 378,00 R$113.400,00 R$ 347,76 R$104.328,00 R$ 351,54 R$105.462,00 R$359,10 R$107.730,00

113 Chuteira Adulto - Modalidade Futsal (TAMANHOS VARIADOS) Par 300 R$ 306,00 R$91.800,00 R$ 281,52 R$84.456,00 R$ 284,58 R$85.374,00 R$290,70 R$87.210,00

114 Chuteira Adulto - Modalidade Society (TAMANHOS VARIADOS) Par 300 R$ 247,50 R$74.250,00 R$ 227,70 R$68.310,00 R$ 230,17 R$69.051,00 R$235,12 R$70.536,00

115 Chuteira Infantil - Modalidade Campo (TAMANHOS VARIADOS) Par 300 R$ 378,00 R$113.400,00 R$ 347,76 R$104.328,00 R$ 351,54 R$105.462,00 R$359,10 R$107.730,00

116 Chuteira Infantil - Modalidade Society (TAMANHOS VARIADOS) Par 300 R$ 247,50 R$74.250,00 R$ 227,70 R$68.310,00 R$ 230,17 R$69.051,00 R$235,12 R$70.536,00

117 Chuteira Infantil- Modalidade Futsal (TAMANHOS VARIADOS) Par 300 R$ 306,00 R$91.800,00 R$ 281,52 R$84.456,00 R$ 284,58 R$85.374,00 R$290,70 R$87.210,00



118

Tênis de alta performance, de Corrida Unissex, de origem nacional, composto de Cabedal em

tecido knit com a tecnologia HYPERSOX. Solado com borracha GRIPPER PLUS e

GRIPPER, com tecnologia Flow de amortecimento, DROP de 8mm, altura do cano baixo,

pisada neutra, fechamento em cadarço, pesando 273g (Peso referente à numeração 40) e de

origem nacional. (Numerações de 34 - 44)

Par 250 R$ 369,00 R$92.250,00 R$ 339,48 R$84.870,00 R$ 343,17 R$85.792,50 R$350,55 R$87.637,50

119 Peso de 1 kg Unid. 125 R$ 38,61 R$4.826,25 R$ 35,52 R$4.440,00 R$ 35,91 R$4.488,75 R$36,68 R$4.585,00

120 Peso de 2 kg Unid. 125 R$ 46,80 R$5.850,00 R$ 43,02 R$5.377,50 R$ 43,52 R$5.440,00 R$44,45 R$5.556,25

121 Peso de 3 kg Unid. 125 R$ 76,41 R$9.551,25 R$ 70,30 R$8.787,50 R$ 71,06 R$8.882,50 R$72,59 R$9.073,75

122 Peso de 4 kg Unid. 125 R$ 131,31 R$16.413,75 R$ 120,81 R$15.101,25 R$ 122,12 R$15.265,00 R$124,75 R$15.593,75

123 Peso de 5 kg Unid. 125 R$ 170,91 R$21.363,75 R$ 157,24 R$19.655,00 R$ 158,95 R$19.868,75 R$162,37 R$20.296,25

124 Peso de 10 kg Unid. 125 R$ 245,52 R$30.690,00 R$ 225,88 R$28.235,00 R$ 228,33 R$28.541,25 R$233,24 R$29.155,00

VAL. GLOBAL R$8.979.107,10 VAL. GLOBAL R$8.260.748,86 VAL. GLOBAL R$8.350.656,40 VAL. GLOBAL R$8.529.991,93

Marituba/PA, 14 de julho de 2022.

____________________________________________

CLAUDIA ROBERTA DAMASCENO CRUZ

Setor de Compras


