
 

ANEXO VI 

“MODELO DE PROPOSTA” 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 

 

Ao, 

Excelentíssimo Senhor, 

Prefeito Municipal de Três de Maio 

 

Apresentamos abaixo nossa proposta para fornecimento de equipamentos e mobiliário para 

academias ao ar livre, neste Município, declarando que estamos de acordo com as condições do PREGÃO 

PRESENCIAL No 067/2018, bem como com as Leis no 10.520/2002, no 8.666/93 e Decretos Federais nos 

3.697/2000, 3.555/2002 e 5.504/2005. 

1. O prazo de entrega do produto será até 90 (noventa) dias após o recebimento da requisição 

de mercadorias. 

2. O prazo de validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias. 

 

Data e local. 

 

 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal da empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODELO DE PROPOSTA 

Fornecimento de equipamentos e mobiliário para academias ao ar livre, neste Município 

Item Quant Unidade Descrição Marca  
R$ 

Unitário 

R$  

Total 

01 05 Un 

SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL 

Simulador de caminhada de estrutura metálica, com tubos de 

aço carbono de alta resistência, de no mínimo 2´ ½ x 2" e no 

mínimo 1" ½ , com espessura  no mínima de 2,00 mm, 

orifícios tubulares, com pontos de fixação do equipamento 

que no mínimo 1,9 mm para chapa de apoio de pé, 

extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em 

chapa  no mínimo 14,tornando. insensível a penetração de 

água.Com  pinos maciço, todos com rolamentos duplos, 

tratamento de superfície  a base de fosfato, adesivo   com 

especificações musculares a serem  trabalhados, com 

acabamentos plásticos injetados e ou emborrachados, solda 

Mig, tampões de aço para proteção, chumbador parabout de 

no mínimo 3/8 x 2 ½ , cor azul e amarelo, pintura 

eletrostática, Parafusos zincados, porcas do tipo parlock 

auto-travante, altura no mínimo 1,22 m, comprimento no 

mínimo 0,95 m, larg no mínimo 0,81, profundidade no 

mínimo 500mm, área de no mínimo 0,42 m, cor amarelo e 

azul, cfe. modelo sugestão constante no Anexo XI. 

   

02 05 Un 

ESQUIADOR / INDIVIDUAL 

Estrutura Metálica, tubos de aço carbono de alta resistência, 

de no mínimo 1", 1 ½ " e  2 ½ mm com espessura mínima 

de 2mm,  e tubos  de no mínimo de  50 mmx30 mm x 

1,50mm, manípulos de polímero de PVC com proteção UV, 

pintura eletrostática com resina de poliéster, com tratamento 

de fosfato alta resistência, orifícios tubulares, extremidades 

superiores e inferiores e móveis blindados em chapa de no 

mínimo 14, Tornando -o insensível a penetração de agua , 

utilizando eixos maciços  e usinados rolamentos duplos, 

porcas fixantes auto-travante, parafusos  Aço Zincados,  

processo MIG solda, barra de aço carbono de mínimo 

4,75mm para o ponto de fixação do equipamento, e no 

mínimo de 1,9mm para chapa de pé.  

Barra chapa de no mínimo 3'/16 x 1 ¼ , com chumbador. 

Acabamento em plástico injetável e/ou emborrachado. 

Adesivo  com especificações  musculares trabalhados. 

   



Altura de no mínimo 1,40 m, Comprimento de no mínimo 

0,65 m, Largura de no mínimo 0,90 m, profundidade de no 

mínimo 1236mm, peso no mínimo de 26,58 kg. Cor amarelo 

e azul, cfe. modelo sugestão constante no Anexo XI. 

03 05 Un 

ELÍPTICO  

Elíptico, estrutura metálica, tubos de aço carbono de alta 

resistência, de no mínimo 1' , ½ " e 2 ½ ", sob dimensões de 

no mínimo 2" ½ , 1 " ½ 1" e 3/8  , orifícios tubulares, 

extremidades superiores e inferiores, e móveis  blindados em 

chapa de no mínimo 14,   metalão   de no mínimo  30 mm x 

50mm  espessura de mínimo 2 mm, chapas de aço carbono 

de no mínimo 1,90 mm, 4,75mm, tornando invisíveis a 

penetração de água, com eixos maciços usinados para 

rolamento duplos, manípulos  em polímero de PVC com 

proteção  UV, pintura eletrostática em pó em alta resistência 

com misturas de resina em poliéster de alta resistência, 

parafusos e porcas fixação zincadas auto-travante, 

chumbador com flange de no mínimo 230mm x 3/16, com 

pinos maciços, solda MIG, Altura no mínimo 1,40m, 

comprimento de no mínimo de 0,65 m, largura de no 

mínimo 0,90 m, peso de no mínimo  26 kg, com área de no 

mínimo 0,8 m². Adesivo com especificações musculares a 

ser trabalhados. Cor amarelo e azul, cfe. modelo sugestão 

constante no Anexo XI. 

   

04 05 Un 

PRESSÃO DE PERNAS DUPLO 

Estrutura metálica, tubos de aço carbono de alta  resistência, 

com dimensões  de tubos e chapas de no mínimo  3"  ½  2 " , 

1" ,3/4 e 3/16, com  chapas de aço de carbono de no mínimo 

4,75 mm para reforço de estrutura do equipamento de  no 

mínimo de 2mm para o banco e encosto com dimensões de 

335mm x 315mm  com bordas arredondadas, orifícios 

tubulares, insensível a penetração de agua, eixos maciços e  

rolamentos duplos usinados , solda MIG, pintura 

eletrostático disposição de pó,  superfície a base de fosfato, 

película protetiva de resina de poliéster, batentes redondos 

de borracha flexível, parafusos, arruelas e porca ( fixadoras ) 

aço zincado , chumbador de no mínimo 230 mm x 3/16,  

tampão  embutido interno de plástico injetável, de no 

mínimo 3" ½',  com  acabamento em plástico e/ou 

emborrachado, Adesivo com  especificações musculares a 

serem trabalhados. Atura no mínimo de 1433, largura de no 

   



mínimo de 350mm, profundida de no mínimo 2027mm, 

peso de no mínimo de 36 kg, e área de no mínimo 0,71 m², 

cor azul e amarelo, cfe. modelo sugestão constante no Anexo 

XI. 

05 05 Un 

SURF DUPLO 

Estrutura metálica  de tubos e chapas de alta resistência ,  

sob dimensões de no mínimo 3" ½ 2", 1" com espessura de 

no mínimo, com chapas de aço de carbono de no mínimo 

4,75 mm para reforço da estrutura de  no mínimo de 1,90 

mm para apoio do pé,  pino maciços, orifícios tubulares, 

todos rolamentos duplos, chumbador  de no mínimo 3/8' x 2 

' ½ , parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras, 

extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em 

chapas de no mínimo 14, tornando-o insensível a penetração 

e água, solda MIG, tratamento de superfície a base fosfato, 

com película protetiva de resina de poliéster em deposição 

de pó eletrostático, acabamentos de plástico e 

emborrachado, adesivo  com especificação musculares  a 

serem trabalhados. Cor azul e amarelo. Altura de no mínimo 

1236mm, largura de no mínimo 946 mm, profundidades de 

no mínimo 835 mm, área de no mínimo 0,8 m², peso de no 

mínimo 26 kg. cor amarelo e azul, cfe. modelo sugestão 

constante no Anexo XI. 

   

06 05 Un 

ALONGADOR COM 03 ALTURAS CONJUGADO 

Estrutura Metálica,  tubos e chapas de alta resistência , 

dimensões mínimas de 2' ½  x 2 mm, 2' x 2 mm, 1' ½ x 1,50 

mm,  espessura de no mínimo 2 mm, orifícios tubulares, 

extremidade superiores, inferiores e móveis blindados em 

chapa de no mínimo 14, tornando-o insensível a penetração 

de água, chapas de aço de carbono  de no mínimo 4,75 mm 

para a ponta reforçi da estrutura e 3 mm para fixação do 

conjunto de volante. Pinos maciços, com tratamento de 

superfície a base de fosfato, película de resina de poliéster, 

sistema de deposição de pó eletrostático, solda Mig, 

parafusos, arruelas, porcas de fixação zincados, hastes de 

ferro de no mínimo 3/16. Acabamentos esféricos a dimensão 

externa de tubo. Adesivos com especificações musculares a 

serem trabalhados. Chumbador com flange de no mino 230 

mm x 3/16. Altura de no mínimo 2235m, largura mínima de 

1258 mm, profundidade de no mínimo 1408mm, peso de no 

mínimo de 26 kg, área de no mínimo 1,77m². cor amarelo e 

   



azul, cfe. modelo sugestão constante no Anexo XI. 

07 05 Un 

PUXADOR DE COSTAS COM PEITORAL 

 Estrutura metálica, de chapa  e tubos de aço carbono  de alta 

resistência, de diâmetro de no mínimo 1", ¼ , 4",  3,1/2 x 

3,75, , 2" x 2 mm, 2" x 3 mm, 2" x 5,5 mm, 1 ½" x 1,50 mm, 

com tubos  retangular de no mínimo 50x 30 mm, manopla 

emborrachadas com proteção de UV, orifícios tubulares, 

extremidade superiores, inferiores blindadas em chapa de no 

mínimo 14, tornando-o insensível a penetração de água, 

rolamentos duplos ,  hastes de ferro maciço, eixos maciços, 

arruela, porcas (auto-travante), parafusos  fixação zincados 

,tratamento à base de  fosfato, com película  protetiva  de 

resina  de poliéster com sistema de deposição de pó 

eletrostático, tampões em  embutidos interno de plástico 

com acabamentos esféricos acompanhando a dimensão 

externa do tubo, solda MIG, acabamentos em plástico e 

emborrachados , com lubrificação permanente, adesivo  com 

especificação musculares a serem  trabalhados, altura de no 

mínimo 1,40 m, largura de no mínimo  0,75 m, profundidade 

de no mínimo 1,70 mm, comprimento de no mínimo 2 m,  

peso de no mínimo 39 kg, área de no mínimo 1,87 m². cor 

amarelo e azul, cfe. modelo sugestão constante no Anexo XI. 

   

08 05 Un 

ROTAÇÃO DUPLA DIAGONAL COM ROTAÇÃO 

VERTICAL  

Estrutura Metálica  com tubos e chapas em aço de carbono  

de alta resistência, sob dimensões, sob dimensões  de 2" ½ , 

1" ½ e 1", com espessuras mínimas  de 2,00 mm, orifícios 

tubulares, pinos maciços, rolamentos duplos,  extremidades 

superiores, inferiores e móveis blindados em chapa de no 

mínimo 14,  tornando-o  insensível a penetração de água, 

eixos maciços, tampões  em aço  para proteção, tratamento  

de superfície  a base de fosfato, película protetiva de resina 

de poliéster com sistema de deposição  de pó eletrostático,  

solda MIG, chumbador de no mínimo 230 mm x 3/16,  

arruela zincada, hastes de ferro maciço, porcas fixadoras 

zincadas (auto-travante), Tampão embutidos interno com 

plásticos injetados, com acabamentos esféricos 

acompanhando a dimensão do tubo, acabamentos plástico/ 

emborrachados, Adesivo com especificação musculares a 

serem trabalhados. Altura de no minimo1,80 mm largura de 

   



no mínimo 1,74 mm, profundidade de 1,15 mm, peso no 

mínimo 19 kg, área de no mínimo 1,4 m². cor amarelo e 

azul, cfe. modelo sugestão constante no Anexo XI. 

09 10 Un 

BANCO DE CONCRETO 

Bancos de concreto armado, nas dimensões 1,50 x 0,45 m, 

espessura de 5 cm, com assento e apoio de costas em 

concreto armado, com 4 apoios, cfe. modelo sugestão 

constante no Anexo XI. 

   

10 10 Un 

LIXEIRAS ECOLÓGICAS COM 4 

COMPARTIMENTOS 

Lixeiras ecológicas com 4 compartimentos para a separação 

dos lixos com identificação de papel, orgânico, metal, 

vidros, com pé de sustentação metálico com volume, de 100 

litros, cfe. modelo sugestão constante no Anexo XI. 

   

 TOTAL   

 

Data e local. 

 

 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal da empresa 


