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ALAIDE SPORTS LTDA ME

CNPJ:  02.422.119/0001-88

RUA QUINTINO BOCAIÚVA, 67 - Centro - Afonso Cláudio - ES - CEP: 29600000

ANEXO - CONTRATO Nº 000066/2018 -  SEQUÊNCIA  N°000002179

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000057/2018 003051/2018

00009 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00563 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMOLocal

MarcaItem

APARELHO, APLICAÇÃO: ESQUI TRIPLO:
complemento: fabricado com tubos de aço inox 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 inox 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 inox 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 de alta fixação com
identificação dos grupos musculares, instruções de
utilização e dados da fabricante. altura: 1542 mm, frente:
2110 mm, lateral: 1250 mm, área: 13,36 m² e peso: 106,5 kg.

18.199,884,00 4.549,97UN001 MARVEG001

APARELHO, APLICAÇÃO: PEITORAL COM PUXADOR
ARTICULAÇÃO SUPERIOR:
complemento: fabricado com tubos de aço inox de no
mínimo 3 ½ x 3,75 mm; 2 x 2 mm; 2 x 3 mm; 1 ½ x 3 mm; 1 ½
x 1,50 mm; 1 x 1,50 mm. barra redonda 1 ¼. chapas de aço
inox de no mínimo 6,35mm; 4,75mm; 3mm. chapa cortada a
laser. barra chata 3/16 x 1 ¼. tubo de aço schedule 80
(60,30x49,22) e hastes de ferro maciço trefilado de no
mínimo 3/8 com parafusos de fixação zincados de no mínimo
5/8 x 1 ¼ e arruela zincada de no mínimo 5/8. 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 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. tubo único com redução de diâmetro na
pegada de mão. adesivo refletivo destrutivo 3m de alta
fixação com identificação dos grupos musculares,
instruções de utilização e dados da fabricante.

15.934,364,00 3.983,59UN001 MARVEG005

APARELHO, APLICAÇÃO: PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO:
complemento: fabricado com tubos de aço inox de no
mínimo 4 x 3 mm; 3 ½ x 3,75; 2 x 2 mm; 2 x 3 mm; chapas de
aço inox de no mínimo 4,75 mm para reforço de estrutura do
equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões

9.175,484,00 2.293,87UN001 MARVEG003
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de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas
arredondadas. tubo de aço inox 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 poliéster termo-endurecível colorido com
sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos
de borracha flexível (53mm x 30mm), 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,
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 de alta
fixação com identificação dos grupos musculares,
instruções de utilização e dados da fabricante. altura: 1540
mm, frente: 1870 mm, lateral: 1870 mm, área: 14,98 m², peso:
63 kg.

APARELHO, APLICAÇÃO: ROTAÇÃO VERTICAL COM
DUPLO DIAGONAL:
complemento: fabricado com tubos de aço inox 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
inox 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 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 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 de alta fixação com identificação dos grupos
musculares, instruções de utilização e dados da fabricante.
altura: 1855 mm, frente: 1228 mm, lateral: 758 mm, área: 8,9
m², peso: 21 k.

20.767,524,00 5.191,88UN001 MARVEG002

APARELHO, APLICAÇÃO: SIMULADOR DE CAMINHADA
TRIPLO:
complemento: fabricado com tubos de aço inox de no
mínimo 2 ½ x 2 mm; 2 x 2 mm; 1 ½ x 1.50 mm. chapas de aço
inox de no mínimo 4,75 para ponto de fixação do
equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. tubo em
aço inox 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 poliéster 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 de alta
fixação com identificação dos grupos musculares,
instruções de utilização e dados da fabricante. altura: 1160
mm, frente: 2278 mm, lateral: 840 mm, área: 12,15 m², peso:
89 kg.

24.316,884,00 6.079,22UN001 MARVEG007

APARELHO, APLICAÇÃO: SIMULADOR DE CAVALGADA
INDIVIDUAL:
complemento: fabricado com tubos de aço inox 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.

8.835,644,00 2.208,91UN001 MARVEG006
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tubo de aço inox trefilado 2 x 5,50 mm schedule 80 (60,30
mm x 49,22 mm). chapas de aço inox 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 de no mínimo 2 ½ e 2 com
acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do
tubo. acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado.
adesivo refletivo destrutivo 3m de alta fixação com
identificação dos grupos musculares, instruções de
utilização e dados da fabricante. altura: 1100 mm, frente: 460
mm, lateral: 1200 mm, área: 7,87 m², peso: 22,5 kg.

APARELHO, APLICAÇÃO: SIMULADOR DE ESCADA
TRIPLO:
complemento: fabricado com tubos de aço inox de no
mínimo 3 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 inox 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 31/2. 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 poliéster termo-endurecível
colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda
mig, 2 rolamentos por bucha e acabamentos em plástico
injetado e/ou emborrachados. adesivo refletivo destrutivo 3m
de alta fixação com identificação dos grupos musculares,
instruções de utilização e dados da fabricante. altura: 1410
mm, frente: 2567 mm, lateral: 670 mm, área: 12,19 m², peso:
79,5 kg.

8.420,284,00 2.105,07UN001 MARVEG004

SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO:              105.650,04

SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO:              105.650,04

ALAIDE SPORTS LTDA ME:                        105.650,04
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