
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS / ORÇAMENTO 
PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS  

 
Município BANDEIRANTE – (SC) 

Programa / Ação MTUR INFRAESTRUTURA TURÍSTICA / CONSTRUÇÃO PRAÇA 

PÚBLICA. 

Contrato: 1.015.885-96/2014/MINISTÉRIO DO TURISMO/CAIXA 

QTDE ESPECIFICAÇÃO VLR UNIT. VLR TOTAL 

1,00 
Gangorra Infantil nova, com estrutura em ferro galvanizado de no 
mínimo 1¨1/4. Medindo 60 cm de altura no mínimo, com 03 pranchas 
de itaúba medindo no mínimo 2,80m de comprimento x 0,20m largura. 
Área mínima do brinquedo: 2,00m x 3,00m. 

1.452,00 1.452,00 

1,00 
Carrossel infantil novo, com estrutura e arco com tubo galvanizado de 
no mínimo ½” com 2,20m de diâmetro mínimo, eixo em ferro 
mecânico, com rolamento e tripé em ferro galvanizado de no mínimo 
½”. Tábuas com no mínimo 0,70m de comprimento x 0,15 m de 
largura e 0,02 m de espessura mínima, em itaúba. 
Área mínima do brinquedo: 2,00m de diâmetro. 

1.650,00 1.650,00 

2,00 
Balanço novo, com estrutura em ferro galvanizado de no mínimo 
1¨1/4, com no mínimo 02 balanços. Correntes. Medindo no mínimo 
1,50m de comprimento e tábuas medindo no mínimo 0,45m de 
comprimento x 0,25 m de largura. 
Área mínima do brinquedo: 3,00m x 2,00m. 

1.452,00 2.904,00 

1,00 
Parque Infantil novo, com colunas em alumínio de dimensões 
mínimas de 10cm x 10cm, com cantos ovalizados, com espessura 
mínima das paredes de 3,00mm e pintura com tinta a pó de poliéster. 
Contendo:  
03 Torres com cobertura rotomoldado; 
01 Cano bombeiro curvo + escada vertical; 
01 Escorregador caracol em fibra de vidro; 
01 Tubo reto de 1,60m; 
01 Rampa de corda de nó; 
01 Escorregador reto 2,80m rotomoldado; 
01 Rampa de cordas de metal; 
01 Passarela plana 3,00 m; 
01 Balanço 2 assentos; 
01 Escada de metal com 7,00 degraus de madeira; 
01 Tobogã 2 curvas de 90º + seção de saída; 
01 Fechamento. 

23.400,00 23.400,00 

5,00 Banco de praça novo - estrutura em tubo galvanizado de no mínimo 
1¨1/2 c/ sarrafos em madeira de itaúba. Medidas mínimas do banco: 

602,40 3.012,00 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1,60m de comprimento x 0,60m de largura x 0,40m altura.  

4,53 
Banco em concreto para praça, novo, em “L” (0,45m x 4,53mx0,10m) 

242,25 1.097,39 

4,00 Lixeiras novas,  fabricadas em madeira plástica  com capacidade 

mínima de 90 litros. 
 

410,40 1.641,60 

1,00 BICICLETA ELIPTICO 
Função: Aparelho simulador de movimento de bicicleta sentado novo. 
Para 1 usuário. Ideal para trabalho aeróbico onde se gasta mais 
calorias, reduzindo a porcentagem de gordura. Fortalece os membros 
inferiores e melhora o condicionamento físico. 
Materiais:  Estrutura principal confeccionada em tubos de aço 
carbono de no mínimo 2” x 2,00mm. Peças de movimentação 
confeccionadas em tubo de aço carbono no mínimo 1”1/4” x 2.00mm. 
Assentos com acabamento em ferro chato de no mínimo 1”x1/8” e 
pedais em alumínio. Tampas em chapa de aço carbono de no mínimo 
2mm estampadas e soldadas proporcionando excelente acabamento e 
total vedação quanto á poeira e água. Sistemas de movimentação em 
tubos padrão SCH 80, com rolamentos duplos de dupla blindagem 
emborrachada, câmara interna de lubrificação e tampa de vedação 
impedindo a entrada de água e poeira no sistema, e eixos em aço 
laminado 1045. Todas as porcas com sistema PORLOCK e parafusos 
com trava-rosca de alto torque, todos zincados á fogo. Acabamentos 
curvados e arredondados, livres de arestas, oferecendo total segurança 
e conforto aos usuários. Equipamento completo montado pelo sistema 
de soldagem MIG e TIG, passa por tratamento de fosfatização e 
recebe pintura pelo sistema eletrostático a pó.  
Fixação: Flanges para fixação do aparelho em piso de concreto por 
meio de parafusos tipo Parabolt 3/8”x3” zincados, ou por 
chumbadores metálicos, conforme necessidade do local. 
Dimensões mínimas: (Comprimento x Largura x Altura) 
1140x1000x910mm. 

1.777,78 1.777,78 

1,00 
ELIPTICO MECÂNICO 
Função: Aparelho para exercício elíptico novo. Melhora a 
flexibilidade dos membros inferiores e superiores, quadril e função 
cardiorespiratória. 
Materiais:  Estrutura principal confeccionada em tubos de aço 
carbono de no mínimo 2,5” x 2,00mm, secundária em tubos de aço 
carbono de no mínimo 2” x 2,00mm. Peças de movimentação 
confeccionadas em tubo de aço carbono de no mínimo 2” x 2,00mm e 
1”1/4” x 2.00mm. Pedais confeccionados em polietileno de alta 
densidade injetado, com tratamento contra raios ultra violeta. Tampas 
em chapa de aço carbono de no mínimo 2mm estampadas e soldadas 
proporcionando excelente acabamento e total vedação quanto á poeira 
e água. Em locais onde há contato com mãos e pernas o equipamento 
tem proteção em mangueira emborrachada de alta resistência. 
Sistemas de movimentação em tubos padrão SCH 80, com rolamentos 

2.000,00 2.000,00 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

duplos de dupla blindagem emborrachada, câmara interna de 
lubrificação e tampa de vedação impedindo a entrada de água e poeira 
no sistema, e eixos em aço laminado 1045. Todas as porcas com 
sistema PORLOCK e parafusos com travarosca de alto torque, todos 
zincados á fogo. Acabamentos curvados e arredondados, livres de 
arestas, oferecendo total segurança e conforto aos usuários. 
Equipamento completo montado pelo sistema de soldagem MIG e 
TIG, passa por tratamento de fosfatização e recebe pintura pelo 
sistema eletrostático a pó.  
Fixação: Flanges para fixação do aparelho em piso de concreto por 
meio de parafusos tipo Parabolt de no mínimo 3/8”x3” zincados, ou 
por chumbadores metálicos, conforme necessidade do local.  

1,00 
ESPALDAR 
Função: Aparelho para alongamento dos membros inferiores e 
superiores, novo. Estimula o sistema nervoso central, alongamento e 
fortalecimento dos grandes grupos musculares. 
Materiais:  Estrutura principal confeccionada em tubos de aço 
carbono de no mínimo 2,5” x 2,00mm, secundária em tubos de aço 
carbono de no mínimo 1””1/4” x 2,00mm. Tampas em chapa de aço 
carbono de no mínimo 2mm estampadas e soldadas proporcionando 
excelente acabamento e total vedação quanto á poeira e água. 
Acabamentos curvados e arredondados, livres de arestas, oferecendo 
total segurança e conforto aos usuários. Equipamento completo 
montado pelo sistema de soldagem MIG e TIG, passa por tratamento 
de fosfatização e recebe pintura pelo sistema eletrostático a pó. 
Fixação: Por chumbadores metálicos, conforme necessidade do local. 
Dimensões Mínimas: (Comprimento x Largura x Altura) 
1000x1000x2500mm  

1.277,46 1.277,46 

1,00 ESQUI DUPLO CONJUGADO (SIMULADOR DE ESQUI 
DUPLO) 
Função: Aparelho Simulador de Esqui novo, para 2 usuários 
simultâneos. Melhora a flexibilidade dos membros inferiores e 
superiores, quadril e função cardiorespiratória. 
Materiais:  Estrutura principal confeccionada em tubos de aço 
carbono de no mínimo 2,5” x 2,00mm, secundária em tubos de aço 
carbono de no mínimo 2” x 2,00mm. Peças de movimentação 
confeccionadas em tubo de aço carbono de no mínimo 2” x 2,00mm e 
1”1/4” x 2.00mm. Pedais confeccionados em polietileno de alta 
densidade injetado, com tratamento contra raios ultra violeta. Tampas 
em chapa de aço carbono de no mínimo 2mm estampadas e soldadas 
proporcionando excelente acabamento e total vedação quanto á poeira 
e água. Em locais onde há contato com mãos e pernas o equipamento 
tem proteção em mangueira emborrachada de alta resistência. 
Sistemas de movimentação em tubos padrão SCH 80, com rolamentos 
duplos de dupla blindagem emborrachada, câmara interna de 
lubrificação e tampa de vedação impedindo a entrada de água e poeira 
no sistema, e eixos em aço laminado 1045. Todas as porcas com 

3.629,15 3.629,15 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

sistema PORLOCK e parafusos com travarosca de alto torque, todos 
zincados á fogo. Acabamentos curvados e arredondados, livres de 
arestas, oferecendo total segurança e conforto aos usuários. 
Equipamento completo montado pelo sistema de soldagem MIG e 
TIG, passa por tratamento de fosfatização e recebe pintura pelo 
sistema eletrostático a pó.  
Fixação: Flanges para fixação do aparelho em piso de concreto por 
meio de parafusos tipo Parabolt de no mínimo 3/8”x3” zincados, ou 
por chumbadores metálicos, conforme necessidade do local. 

1,00 RODA DE OMBRO E RODA DUPLA CONJUGADA 
(ROTAÇÃO DUPLA INCLINADA E ROTAÇÃO VERTICAL) 
Função: Aparelho para movimentação circular inclinada e vertical 
dos membros superiores, novo. Para 2 usuários simultâneos. Fortalece 
os membros superiores e aumenta a flexibilidade das articulações dos 
ombros. 
Materiais:  Estrutura principal confeccionada em tubos de aço 
carbono de no mínimo 2,5” x 2,00mm. Peças de movimentação 
confeccionadas em tubo de aço carbono de no mínimo 1” x 2,00mm. 
Manípulos de volantes em Nylon preto com acabamento polido e 
arredondado. Tampas em chapa de aço carbono de no mínimo 2mm 
estampadas e soldadas proporcionando excelente acabamento e total 
vedação quanto á poeira e água. Sistemas de movimentação em tubos 
padrão SCH 80, com rolamentos duplos de dupla blindagem 
emborrachada, câmara interna de lubrificação e tampa de vedação 
impedindo a entrada de água e poeira no sistema, e eixos em aço 
laminado 1045. Todas as porcas com sistema PORLOCK e parafusos 
com trava-rosca de alto torque, todos zincados á fogo. Acabamentos 
curvados e arredondados, livres de arestas, oferecendo total segurança 
e conforto aos usuários. Equipamento completo montado pelo sistema 
de soldagem MIG e TIG, passa por tratamento de fosfatização e 
recebe pintura pelo sistema eletrostático a pó.  
Fixação: Flanges para fixação do aparelho em piso de concreto por 
meio de parafusos tipo Parabolt de no mínimo 3/8”x3” zincados, ou 
por chumbadores metálicos, conforme necessidade do local. 
Dimensões Mínimas: (Comprimento x Largura x Altura) 
700x1000x1500mm. 

1.212,75 1.212,75 

1,00 
SIMULADOR DE ESCADA DUPLO 
Função: Aparelho que simula o movimento de subida de degraus sem 
impacto, novo. Para 2 usuários simultâneos. Proporciona melhoria na 
coordenação motora, no equilíbrio e fortalece os membros inferiores. 
Materiais: Estrutura principal confeccionada em tubos de aço carbono 
de no mínimo 2,5” x 2,00mm, secundária em tubos de aço carbono de 
no mínimo 2” x 2,00mm. Pedais confeccionados em polietileno de alta 
densidade injetado, com tratamento contra raios ultra violeta. Molas 
duplas zincadas á fogo. Tampas em chapa de aço carbono de no 
mínimo 2mm estampadas e soldadas proporcionando excelente  
acabamento e total vedação quanto á poeira e água. Em locais onde há 

3.444,44 3.444,44 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

contato com mãos e pernas o equipamento tem proteção em 
mangueira emborrachada de alta resistência. Sistemas de 
movimentação em tubos padrão SCH 80, com rolamentos duplos de 
dupla blindagem emborrachada, câmara interna de lubrificação e 
tampa de vedação impedindo a entrada de água e poeira no sistema, e 
eixos em aço laminado 1045. Amortecimento de movimentos por 
polímero composto de linha automotiva. Todas as porcas com sistema 
PORLOCK e parafusos com travarosca de alto torque, todos zincados 
á fogo. Acabamentos curvados e arredondados, livres de arestas, 
oferecendo total segurança e conforto aos usuários. Equipamento 
completo montado pelo sistema de soldagem MIG e TIG, passa por 
tratamento de fosfatização e recebe pintura pelo sistema eletrostático a 
pó. 
Fixação: Flanges para fixação do aparelho em piso de concreto por 
meio de parafusos tipo Parabolt de no mínimo 3/8”x3” zincados, ou 
por chumbadores metálicos, conforme necessidade do local. 
Dimensões Mínimas: (Comprimento x Largura x Altura) 
1600x800x1800mm. 

1,00 
SIMULADOR DE REM O. 
Função: Aparelho simulador de remo sentado, novo. Para 1 usuário. 
Fortalece os músculos das costas e dos ombros. 
Materiais:  Estrutura principal confeccionada em tubos de aço 
carbono de no mínimo 2” x 2,00mm. Peças de movimentação 
confeccionadas em tubo de aço carbono de no mínimo 1”1/4” x 
2.00mm. Assentos confeccionados em polietileno de alta densidade 
injetado, com tratamento contra raios ultra violeta. Tampas em chapa 
de aço carbono de no mínimo 2mm estampadas e soldadas 
proporcionando excelente acabamento e total vedação quanto á poeira 
e água. Em locais onde há contato com mãos e pernas o equipamento 
tem proteção em mangueira emborrachada de alta resistência. 
Sistemas de movimentação em tubos padrão SCH 80, com rolamentos 
duplos de dupla blindagem emborrachada, câmara interna de 
lubrificação e tampa de vedação impedindo a entrada de água e poeira 
no sistema, e eixos em aço laminado 1045. Amortecimento de 
movimentos por polímero composto de linha automotiva. Todas as 
porcas com sistema PORLOCK e parafusos com travarosca de alto 
torque, todos zincados á fogo. Acabamentos curvados e arredondados, 
livres de arestas, oferecendo total segurança e conforto aos usuários. 
Equipamento completo montado pelo sistema de soldagem MIG e 
TIG, passa por tratamento de fosfatização e recebe pintura pelo 
sistema eletrostático a pó. 
Fixação: Flanges para fixação do aparelho em piso de concreto por 
meio de parafusos tipo Parabolt de no mínimo 3/8”x3” zincados, ou 
por chumbadores metálicos, conforme necessidade do local. 
Dimensões Mínimas: (Comprimento x Largura x Altura) 
1100x600x800mm. 

2.444,44 2.444,44 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1,00 TWIST LATERAL E LEG PRESS CONJUGADA (PRESSÃO 
DE PERNAS COM PRANCHA DE MOVIMENTAÇÃO 
LATERAL - SURF). 
Função: Aparelho para exercícios de pressão nos membros inferiores 
e movimentação lateral (surf) novo. Para 2 usuários simultâneos. 
Promove a flexibilidade, agilidade dos músculos do quadril e da 
região lombar e fortalece os membros inferiores. 
Materiais:  Estrutura principal confeccionada em tubos de aço 
carbono de no mínimo 2,5” x 2,00mm, secundária em tubos de aço 
carbono de no mínimo 2” x 2,00mm. Peças de movimentação 
confeccionadas em tubo de aço carbono de no mínimo 2” x 2,00mm, 
1”1/4” x 2.00mm. Assentos e pedais confeccionados em polietileno de 
alta densidade injetado, com tratamento contra raios ultra violeta. 
Tampas em chapa de aço carbono 2mm estampadas e soldadas 
proporcionando excelente acabamento e total vedação quanto á poeira 
e água. Em locais onde há contato com mãos e pernas o equipamento 
tem proteção em mangueira emborrachada de alta resistência. 
Sistemas de movimentação em tubos padrão SCH 80, com rolamentos 
duplos de dupla blindagem emborrachada, câmara interna de 
lubrificação e tampa de vedação impedindo a entrada de água e poeira 
no sistema, e eixos em aço laminado 1045. Amortecimento de 
movimentos por polímero composto de linha automotiva. Todas as 
porcas com sistema PORLOCK e parafusos com trava-rosca de alto 
torque, todos zincados á fogo. Acabamentos curvados e arredondados, 
livres de arestas, oferecendo total segurança e conforto aos usuários. 
Equipamento completo montado pelo sistema de soldagem MIG e 
TIG, passa por tratamento de fosfatização e recebe pintura pelo 
sistema eletrostático a pó.  
Fixação: Flanges para fixação do aparelho em piso de concreto por 
meio de parafusos tipo Parabolt de no mínimo 3/8”x3” zincados, ou 
por chumbadores metálicos. 
Dimensões Mínimas: (Comprimento x Largura x Altura) 
1000x700x1600mm. 

1.649,62 1.649,62 

1,00 
PLACA ORIENTATIVA 
Função: Placa nova com dicas de como utilizar de forma correta os 
aparelhos de academia, dicas para uma vida mais saudável, série de 
exercícios e indicação muscular de cada aparelho. 
Materiais:  Estrutura principal confeccionada em tubos de aço 
carbono de no mínimo 2” x 2,00mm, quadro de contorno da placa em 
tubos de aço carbono de no mínimo 1”1/4” x 2,00mm. Placa em chapa 
galvanizada espessura mínima de 0.80mm com tamanho mínimo de 
1000x2000mm. Tampas em chapa de aço carbono no mínimo 2mm 
estampadas e soldadas proporcionando excelente acabamento e total 
vedação quanto á poeira e água. Todas as porcas com sistema 
PORLOCK e parafusos com trava-rosca de alto torque, todos zincados 
á fogo. 
Acabamentos curvados e arredondados, livres de arestas, oferecendo 

1.316,39 1.316,39 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

total segurança e conforto aos usuários. Equipamento completo 
montado pelo sistema de soldagem MIG e TIG, passa por tratamento 
de fosfatização e recebe pintura pelo sistema eletrostático a pó. Possui 
adesivo frontal com indicações e cuidados para a prática de exercícios 
em academias ao ar livre, benefícios da prática de atividade física, 
série de treino recomendada para cada aparelho específico e 
identificação do fabricante e do cliente e adesivo posterior com 
desenho e descrição dos músculos trabalhados em cada aparelho da 
academia ao ar livre. 
Fixação: Por chumbadores metálicos, conforme necessidade do local. 
Dimensões Mínimas: (Comprimento x Largura x Altura) 
2150x50x2100mm. 

 TOTAL GERAL  53.909,02 

 
Bandeirante (SC), 03 de agosto de 2015. 
 
 
 
________________________________ 
Engª. Juliana Menegatti 
Responsável Técnico     
 
 
 
_________________________________ 
JOSÉ CARLOS BERTI 
Prefeito Municipal 


