
ANEXO II 
 

Aquisição de equipamentos de ginástica, novos, para a implantação de Academia ao Ar Livre, 

no âmbito do Projeto OASF, Orientação e Apoio Sócio-Familiar, Termo de Adesão no 2119/2011 

– PEAS, firmado entre a Secretaria do Trabalho e do Desenvolvimento Social do Estado do Rio 

Grande do Sul e o Município de Três de Maio 

Item Quant. Unidade Descrição  

1 01 Un. JOGO DE BARRA AR LIVRE : 
Estrutura principal em tubo redondo de 127mm chapa 14, com 3 vãos de 1 metro 
entre tubos, no primeiro vão destinados ao alongamento altura livre de 2m26cm, 
ligados 10 tubo de 1” ¼ na chapa 14 soldados em distancia uniforme, no 
segundo vão destinado ao exercícios de barra, altura livre de 2m26cm com tubo 
de 1” ¼ na chapa 14 pegadas emborrachadas, com borracha de alta resistência 
apropriada para uso externo, no terceiro vão, destinado ao exercícios de barra, 
altura de 1m80cm com tubo de 1” ¼ na chapa 14  pegadas emborrachadas, com 
borracha de alta resistência apropriada para uso externo. Os tubo deveram ser 
cortado a laser, base em ferro trefilada para montagem do equipamento, chapas 
14 no tamanho de 25cm  de diâmetro com 4 furos em cada base para parafusos 
de 8mm e abaixo dessa base acrescentar 50cm de tubo 127mm para concretar no 
chão, pintura (amarelo e azul com acabamento siliconado e brilhante) garantia de 
12 meses, tratamento de superfície por 4 banhos químicos sequênciais de 
imersão, pintura em poliesterapropriado para uso externo importada, solda por 
processo mig, acompanha adesivos de músculos trabalhados. 

2 01 Un. ESQUI DUPLO CONJUGADO 
   OBJETIVO:  Melhora  a  flexibilidade  dos  membros  inferiores,  quadril,  
membros  superiores  e  a  função cardiorrespiratória. O Aparelhos  deverá  
serem  fabricado  com medidas de dimensões que permitam o uso de forma 
adequada a pessoas adultas. O aparelho é fabricado com tubos de aço carbono de 
no mínimo 2” ½ x 2 mm; 1” x 1.50 mm; 1” ½ x 1.50 mm;  metalão de no 
mínimo  30x50x2mm, chapa anti-derrapante de no mínimo  3mm; utilizar pinos 
maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), pintura amarelo e azul  a pó 
eletrostática, batentes de borracha, solda mig, orifícios para a fixação do 
equipamento (chumbadores parabolt 12 mm); cortes a laser; tampão de metal 
arredondado, especificações musculares em cada aparelho em baixo relevo em 
inox, oferecendo total segurança aos usuários, permitindo que o aparelhos possa 
ser instalado  em áreas fechadas e ao ar livre, resistentes à ações climáticas e que 
permitam a prática de 3(três) usuários simultaneamente. 

3 01 Un. SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO CONJUGADO 
     OBJETIVOS: Aumenta a  mobilidade  dos  membros  inferiores desenvolve 
coordenação motora. Os Aparelhos  deverão  serem  fabricados  com medidas de 
dimensões que permitam o uso de forma adequada a pessoas adultas. O aparelho 
é fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2” ½ x 2 mm;  2” x 2 mm;  
1” ½ x 1.50 mm; chapa anti-derrapante de no mínimo 3mm; utilizar pinos 
maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), pintura amarelo e azul a pó 
eletrostática, batentes de borracha, solda mig, orifícios para a fixação do 
equipamento (chumbadores parabolt 12mm); cortes a laser; tampão de metal 
arredondado, especificações musculares em cada aparelho em baixo relevo em 
inox, oferecendo total segurança aos usuários, permitindo portanto, que o 
aparelho possa ser instalado  em áreas fechadas e ao ar livre, resistentes à ações 
climáticas e que permitam a prática de 3(três) usuários simultaneamente. 



4 01 Un. MULTI-EXERCITADOR CONJUGADO COM 6(SEIS) FUNÇÕES 
DISTINTAS SENDO: 1°)Flexor de Pernas; 2°)Extensor de Pernas; 
3°)Supino reto Sentado; 4°)Supino inclinado Sentado; 5°)Rotação Vertical 
Individual; 6°) Puxada Alta. 
Fortalece, alonga e aumenta a flexibilidade dos membros superiores e inferiores. 
O aparelho é fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2” ½ x 2 mm; 
¾ x 1,50;  2” x 2 mm; 1” ½ x 3 mm;  1” x 1,50 mm; 1” ½ x 1.50 mm; oblongo 
de no mínimo  20 x 50 x 1.50 mm. utilizar pinos maciços, todos 
rolamentados (rolamentos duplos), pintura  amarelo e azul a pó eletrostática, 
batentes de borracha, solda mig, orifícios para a fixação do equipamento 
(chumbadores parabolt 12mm); cortes a laser; tampão de metal arredondado, 
especificações musculares em cada aparelho em baixo relevo em inox, carga 
máxima de peso 5kg por disco, oferecendo total segurança aos usuários, 
permitindo portanto, que o aparelho possa ser instalado em áreas fechadas e ao ar 
livre, resistentes à ações climáticas e que permitam a prática de 4 (quatro) 
usuários simultaneamente. 

 


