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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

O Prefeito do Município de São João da Ponte o Sr. Danilo Wagner Veloso, no uso de 

suas atribuições legais, de conformidade com as prerrogativas da Lei Federal nº 

8.666/93, exara o presente DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO, em observância ao 

parecer jurídico elaborada pela Procuradoria Jurídica, para que produza seus efeitos 

legais e jurídicos inerente ao Processo Licitatório nº 084/2019 – Pregão Presencial  

SRP n° 048/2019, convalidando assim todos os atos praticados pela Pregoeira 

Substituta do Município, na realização do desfecho do certame para, Registro de 

Preços para futura e eventual contratação de empresa, para o Fornecimento de 

Equipamentos para Academia ao Ar Livre, objetivando atender as necessidades da 

Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme especificações constantes do Termo 

de Referência, que integra o presente edital como Anexo I, e em observância ao 

descrito nas especificações técnicas, pelo prazo de 12 (doze) meses, em atendimento 

à solicitação da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos e de 

acordo com os preços constantes na proposta de preços reformulada pós lances, 

senão vejamos: 

SIDICLEI RUAS CARDOSO 01419213660 
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ACADEMIA AO AR LIVRE: 
 
Contendo os seguintes 
equipamentos: 
 
A) ESQUI DUPLO. O 
aparelho é fabricado com 
tubos de aço carbono SAE 
1020, de no mínimo 2" ½ x 
2,00 mm; 1" x 2,00 mm; 1" ½ 
x 2,00 mm; metalão de no 
mínimo 30x50x1,50mm, 
sapata antiderrapante 
estampada em chapa 14 e 
sem quinas permitindo total 
segurança ao usuário; utilizar 
pinos usinados maciços; 
cubos rolamentado blindado 
tipo ZZ mínimo 6205 
(rolamentos duplos), pintura a 
pó eletrostática, arruela preta 
de acabamento cônica 
injetada em poliacetal; 
batentes de impacto de 
borracha, solda mig, orifícios 
para a fixação do 

MARVEG 
EQUIPAMENTOS 

R$12.500,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R$75.000,00 
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equipamento (chumbadores 
parabout) mínimo 3/8 x 2 
1/2;,; cortes a laser; tampão 
de acabamento e veação em 
plástico injetado 
arredondado; placas de 
identificação e especificações 
musculares em 
quimiogravura em aço 
escovado baixo relevo e/ou 
alumínio em aluprint, 
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 2 
(dois) usuários 
simultaneamente. 
 
B) MÚLTIPLO 
EXERCITADOR COM 
6(SEIS) FUNÇÕES 
DISTINTAS, SENDO:, 1° 
Flexor de Pernas 2° Extensor 
de Pernas 3° Supino reto 
Sentado; 4° Supino inclinado 
Sentado 5° Puxada alta 6° 
Rotação vertical. O aparelho 
é fabricado com tubos de aço 
carbono SAE 1020 de no 
mínimo 2" ½ x 2,00 mm; ¾ x 
1,50; 2" x 2,00 mm; 1" ½ x 
2,00 mm; 1" x 2,00 mm; 1" ½ 
x 1,50 mm; Oblongo de no 
mínimo 20 x 48 x 1,50 mm; 
utilizar pinos usinados 
maciços, cubos rolamentados 
blindado tipo ZZ (rolamentos 
duplos), cubos e junções 
articuladas em poliacetal, 
pintura a pó eletrostática; 
manoplas anatômicas de 
borracha de 1"; manoplas 
anatômicas de borracha 1" 
1/2; batentes de impacto em 
borracha, solda mig, orifícios 
para a fixação do 
equipamento (chumbadores 
tipo parabout) mínimo CBA 
3/8 X 2 1/2; cortes a 
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laser;,arruela preta de 
acabamento cônica injetada 
em poliacetal; tampão de 
acabamento e vedação 
redondo em plástico injetado 
impedindo penetração de 
água; placa de identificação e 
especificações musculares 
em quimiogravura em aço 
escovado de baixo relevo 
e/oualumínio em aluprint, 
carga máxima de peso 4,5kg 
por disco Chapa 3/8 sob corte 
laser, oferecendo total 
segurança aos usuários 
permitindo portanto, que o 
aparelho possa ser instalado 
em áreas fechadas e ao ar 
livre, resistentes as ações 
climáticas e que permitam a 
prática de 4 (quatro) usuários 
simultaneamente. 
 
C) – PRESSÃO DE PERNAS 
DUPLO conjugado, Fortalece 
os músculos da coxa e 
quadril. Fabricado com tubos 
de aço carbono SAE 1020 de 
no mínimo 2" x 2,00 mm; 1" 
1/2 X 2,00; 3" ½ x 3,00mm; 
Chapa 3/16 sob corte laser; 
Assentos estampados e 
arredondados no mínimo em 
chapa 14, sem quinas; pinos 
usinados maciços, cubos 
rolamentado blindado tipo ZZ 
mínimo 6205 (rolamentos 
duplos), pintura a pó 
eletrostática, batentes de 
impacto de borracha, solda 
mig, disco orifício para a 
fixação do equipamento 
chumbadores com mínimo de 
04 flanges de 240mm de 
diâmetro x 3/16 com 
parafusos de fixação mínimo 
5/8;,cortes a laser; tampão de 
acabamento e vedação 
plástico injetado arredondado 
impedindo penetração de 
água; placas de identificação 
e especificações musculares 
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em quimiogravura em aço 
escovado baixo relevo e/ou 
alumínio em aluprint ; 
oferecendo total segurança 
aos usuários, permitindo 
portanto, que o aparelho 
possa ser instalado em áreas 
fechadas e ao ar livre, 
resistentes à ações climáticas 
que permite a pratica de 2 
(dois) usuários 
simultaneamente. 
 
D) – REMADA SENTADA. 
Fabricado com tubos de aço 
carbono de no mínimo 2 
1/2x20,00, 2" x 2 mm; 1" ½ x 
2,00 mm; assento estampado 
em chapa 14 sem quinas 
permitindo total segurança ao 
usuário; manoplas 
anatômicas emborrachadas 
frisadas antiderrapante de 
mínimo 2"; manoplas de 
pagada anatômica 
emborrachadas de mínimo de 
1 ½; cubos rolamentados 
blindado tipo ZZ ( rolamentos 
duplos) , pintura da pó 
eletrostática, batentes 
impacto de borracha, solda 
mig, disco orifícios para a 
fixação do equipamento 
chumbadores parabout; 
cortes a laser; especificações 
musculares em cada 
aparelho em quimiogravura 
em aço escovado baixo 
relevo e/ou alumínio em 
aluprint;,tampão de 
acabamento e vedação em 
plástico injetado e 
arredondado impedindo 
penetração de água; 
assentos em chapa 14, 
modelo trapézio estampados 
e sem quinas permitindo total 
segurança ao usuário; 
permitindo portanto, que os 
aparelhos possam ser 
instaladas em áreas fechadas 
e ao ar livre, resistentes à 
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ações climáticas e que 
permitam a prática de 1(um) 
usuário. 
 
E) – ROTAÇÃO DIAGONAL 
DUPLO - APARELHO 
DUPLO, Fabricado com tubos 
de aço, carbono SAE 1020 de 
no mínimo 2" x 2,00mm; 1" x 
2,00 mm; 3" ½ x 2,00mm, ¾ x 
1,50mm; cubos rolamentados 
blindado tipo ZZ mínimo 6204 
(rolamentos duplos), pintura a 
pó eletrostática, solda mig, 
orifícios para a fixação do 
equipamento (chumbadores 
com flange de no mínimo 240 
mm de diâmetro x 3/16 e com 
parafusos de fixação mínimo 
5/8 zincado branco; cortes a 
laser; parafusos allen de aço; 
esfera de giro anatômica em 
resina mínimo 1" 7/8 de 
diâmetro;,placa de 
identificação e especificações 
musculares em quimiografia 
em aço escovado baixo 
relevo e/ou alumínio em 
aluprint; tampão acabamento 
e vedação em plástico 
injetado arredondado 
impedindo penetração de 
água; oferecendo total 
segurança aos usuários e 
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 2 (dois) usuários 
simultaneamente. 
 
F) - SIMULADOR DE 
CAMINHADA DUPLO, 
Fabricado com tubos de aço 
carbono SAE 1020, de no 
mínimo 2" ½ x 2 mm; 2" x 2 
mm; 1" ½ x 2,00 mm; sapata 
antiderrapante de CHAPA 14 
estampada e sem quinas 
permitindo total segurança ao 
usuário; utilizar pinos 
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usinados maciços; cubos 
rolamentados blindados tipo 
ZZ mínimo 6205 (rolamentos 
duplos); pintura a pó 
eletrostática; solda mig, 
arruela preta de acabamento 
cônica injetada em poliacetal; 
orifícios para a fixação do 
equipamento (chumbadores 
parabout) mínimo 3/8 x 2 
1/2;,cortes a laser; tampão de 
acabamento plástico injetado 
arredondado de vedação 
impedindo penetração de 
água; placas de identificação 
e especificações musculares 
em quimiogravura em aço 
escovado de baixo relevo 
e/ou alumínio em aluprint, 
oferecendo total segurança 
aos usuários, permitindo 
portanto que o aparelho 
possa ser instalado em áreas 
fechadas e ao ar livre, 
resistentes à ações climáticas 
climáticas que permite a 
pratica de 2 (dois) usuários 
simultaneamente. 
 
G) - SIMULADOR DE 
CAVALGADA DUPLO, 
Fabricado com tubos de aço 
carbono SAE 1020, de no 
mínimo 2" ½ x 2,00 mm; 2" x 
2,00 mm; 1" ½ x 2,00 mm; 1" 
x 2mm; Chapa Estrutural 
espessura mínima de 1/4; 
utilizar pinos usinados 
maciços, cubos de 
rolamentados blindado tipo 
ZZ (rolamentos duplos); 
cubos e junções articuladas 
em poliacetal; pintura a pó 
eletrostática, batentes de 
impacto em borracha, solda 
mig, orifícios para a fixação 
do equipamento 
(chumbadores parabout) 
mínimo CBA 3/8 x 2 1/2; 
Assento em CHAPA 14 sob 
cortes a laser e estampada e 
sem quinas permitindo total 
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Prefeitura Municipal de São João da Ponte, 09 de Janeiro de 2020. 

 

 

Danilo Wagner Veloso 

Prefeito Municipal 

 

 

segurança ao usuário; placas 
de identificação e 
especificações musculares 
em quimiogravura em aço 
escovado baixo relevo e/ou 
alumínio em aluprint;,tampão 
de acabamento e vedação 
em plástico injetado 
arredondado impedindo 
penetração de água, 
permitindo portanto que o 
aparelho possa ser instalado 
em áreas fechadas e ao ar 
livre, resistentes à ações 
climáticas e que permite a 
pratica de 2 (dois) usuários 
simultaneamente. Manoplas 
anatômicas de 1" 
emborrachadas; manoplas 
anatômicas emborrachadas 
frisadas de 2" antiderrapante. 
 

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 75.000,00 (SETENTA E CINCO MIL REAIS).  


