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Modalidade de Julgamento : Menor Preço

Item Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Preço TotalCatálogo

1 Luva para massagem  corporal de silicone com 9 esferas em aço inox que giram 360 graus. 
Qualquer cor.

25,00 _______________ _____________Unidade

2 Almofada terapeutica, inflável, redonda, confeccionada em látex, com orifício central. 
Medindo 37cm (ou 2cm para mais ou para menos) de diâmetro externo; 14 cm (ou 2cm 
para mais ou para menos) de diâmetro interno e altura 8 cm (ou 2cm para mais). Em 
qualquer cor.

15,00 _______________ _____________Unidade

3 Bola tipo cravo crespa, medindo 6 cm de diâmetro. Cor variada. Fabricação nacional.         40,00 _______________ _____________Unidade

4 Cartucho de tinta compatível para uso em impressora HP Designjet série 70. Cartucho HP 
número 10. Volume de 130ml.  Cores: Preta (Código C4844a ), Ciano (Código C4836a), 
magenta (Código C4837a), e amarela Código C4838a). As cores serão solicitadas de 
acordo com a necessidade da Unidade ao longo da vigência do Registro de Preços.

30,00 _______________ _____________Unidade

5 Tinta tipo Ink Printer para impressão de transfer por sublimação (transferência de imagem) 
em tecido sintético, camisetas, canecas, azulelos, chinelos, bolsas, eco-bags, squeeze, 
xícaras, capas de almofadas e demais produtos sublimáticos . Para ser utilizada em 
impressora compatível tipo Epson. Perfil de cores ICC.
Conjunto de 04 tubos de 100ml com tintas sublimáticas nas cores preta, amarela, magenta 
e ciano.

20,00 _______________ _____________Conjunto

6 Rolo de 50 metros de papel branco tipo ofício para uso em impressora Plotter tamanho A1. 30,00 _______________ _____________Unidade

7 PAPEL AQUARELA, formato A3, de gramatura mínima de 250gr/m2, pacote com pelo 
menos 12 folhas.

15,00 _______________ _____________Pacote

8 Pinça ER16 - 4 mm.
Diâmetro externo 17 mm.
Comprimento 27,5 mm.
Diâmetro do furo para a fresa de 4 mm.
Para utilizar em motor spindel de CNC.
Pinça ER16, para fresadoras CNC Router com mandril porta pinça ER16.

4,00 _______________ _____________Unidade

9 Colchonete ginástica, cor preto, material courvin com medidas aproximadas de: 
comprimento 100 cm; largura 66 cm; espessura 03 cm.

25,00 _______________ _____________Unidade

10 Jogo de encaixe -  Prancha de Formas Geométricas com base e peças em madeiras. 16 
peças com medidas aproximadas de 32 cm x 8 cm x 6 cm.

10,00 _______________ _____________Unidade

11 Jogo para motricidade fina contendo 1 tabuleiro de madeira e/ou MDF com no mínimo 2 10,00 _______________ _____________Unidade
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jogos de 12 pinos de madeira de cores diferentes. Dimensão aproximada do tabuleiro 32 
cm x 26 cm.

12 Material de Atividades de Vida Diária (AVD), tipo engrossador para aumento da preensão 
de objetos. Material: espuma tubular. Apresentação jogo com 3 unidades com tamanhos 
diferentes.

5,00 _______________ _____________Unidade

13 Régua paralela de desenho em Acrílico Cristal, com 100 cm, espessura 3.2 mm. Roldanas 
em nylon. Acompanha conjunto de ferragens e cordoamento, porta objetos e proteção para 
cordoamento em toda a extensão da régua. Com trava que permite a fixação da régua em 
qualquer ponto do trabalho ou desenho.

100,00 _______________ _____________Unidade

14 Régua paralela de desenho em Acrílico Cristal, com 80 cm, espessura 3.2 mm. Roldanas 
em nylon. Acompanha conjunto de ferragens e cordoamento, porta objetos e proteção para 
cordoamento em toda a extensão da régua. Com trava que permite a fixação da régua em 
qualquer ponto do trabalho ou desenho.

100,00 _______________ _____________Unidade

15 Flexímetro Pendular Gravitacional com escala
angular de 1º (um grau) a 360º (trezentos e
sessenta graus), progressivos e regressivos de
fácil visualização. O painel giratório permite a
sincronização do ponteiro pendular a partir de
um ângulo aleatório, possibilitando a
mensuração de movimentos parciais.
O equipamento não necessita de aferições
periódicas ou qualquer tipo de ajuste, construído
com material anti-magnético, podendo ser
utilizado em setores com campo magnético
intenso. O Flexímetro é produzido em material
termo-injetável tornando-o um equipamento
leve e resistente.

4,00 _______________ _____________Unidade

16 CAIXA DE SOM PORTÁTIL AMPLIFICADA MP3 FM SD USB BLUETOOTH, COM TEMPO 
DE TRABALHO: 6 - 8 HS.

5,00 _______________ _____________Unidade

17 COLCHONETE PARA ACADEMIA, 0,90m x 0,40m x 0,03m. 15,00 _______________ _____________Unidade

18 Bola de Tênis , Material: Feltro exclusivo. Tubo com 03 bolas. 9,00 _______________ _____________Tubo

19 Extensor elástico fabricado em tubo de látex, pegadores em espuma de borracha, alças 
em plástico ABS. Elástico 160cm comprimento (não esticado), alça 13cm de comprimento.

10,00 _______________ _____________Unidade

20 Balão tamanho número 09. Medidas balão cheio - altura: 38cm, largura: 26cm, 
profundidade: 26cm. Pacote com 50 balões.

1,00 _______________ _____________Pacote

21 Barbante nº 6, 600 gramas. Espessura: 4/6, peso: 600g. 2,00 _______________ _____________Unidade
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22 Corda de pular, 3 metros, material: polipropileno e PVC. 10,00 _______________ _____________Unidade

23 Bambolê. Descrição: Bambolê de plástico com aproximadamente 61cm de diâmetro. Kit 
com 12 bambolês.

2,00 _______________ _____________Kit

24 Rolo de massagem dimensões 43cm de comprimento x 5,4cm de diâmetro (parte colorida), 
em plástico ABS leve e rígido.

5,00 _______________ _____________Unidade

25 Bolas cravo anti stress fisioterapia massagem. Descrição: Diâmetro 5,5cm, cravos 
emborrachados pela superfície da bola, produzido com material emborrachado, peso liq. 
aproximado do produto (Kg): 0,360. Composta por material emborrachado, atóxico e 
lavável. Composição: Borracha. Kit com 12 bolas cravo.

4,00 _______________ _____________Kit

26 Kit de halteres revestidos em PVC - par de 500g, 1, 2, 3, e 5 Kg.
02 (dois) halteres revestidos de 500g.
02 (dois) halteres revestidos de 1Kg.
02 (dois) halteres revestidos de 2Kg.
02 (dois) halteres revestidos de 3Kg.
02 (dois) halteres revestidos de 5Kg.
Fabricados em ferro fundido, revestimento em PVC, superfície impermeável, com marcação 
de peso.

8,00 _______________ _____________Unidade

27 Bola para yoga, pilates, fisio. Produzida em PVC maleável, medindo 25cm de diâmetro. 
Com sistema anti-estouro, para maior segurança ao usuário. Dimensão: 25cm; Material: 
PVC; Segurança: Sistema anti-estouro; Acompanha: Canudo para inflar.

5,00 _______________ _____________Unidade

28 Bola de futsal.
Apresenta poliuretano em sua composição. Traz gomos ligados através da tecnologia 
Termofusion, sem costura. Conta com fio 48 Kevlar, traz Neo Gel em sua composição, uma 
camada extra aplicada com neoprene e gel, com câmara Airvility, feita com sistema de 
balanceamento, composta de borracha natural e sintética, possui miolo removível e 
lubrificado. Bola Oficial da Competição da Liga Gaúcha de Futsal em 2019.
Composição: 100% Poliuretano 
Costura: Não
Tecnologia: Termofusion
Câmara: Airvility
Circunferência Aproximada: 62 - 64 cm
Peso Aproximado: 410 - 440g

40,00 _______________ _____________Unidade

29 Fita de marcação para quadras de Beach Tênis/Vôlei de campo/Vôlei de praia. 2,00 _______________ _____________Unidade

30 Colchonete para ginástica, 

Tamanho:100 x 50x3cm, com espuma D33,

30,00 _______________ _____________Unidade
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Material: revestido em napa.

Mandar catálogo na licitação.

31 CONE DE SINALIZAÇÃO. Cor: laranja / branco;
PVC Rígido;
Altura: 50 cm;
Peso aproximado: 510 g.

40,00 _______________ _____________Unidade

32 CONE PARA TREINAR AGILIDADE. Kit C/ 10 Unidades. 

Altura: 23Cm
Material:Pvc

Cores Variadas Cones Para Marcação. Treinamento De Circuito, Funcional E Esportes Em 
Geral.

20,00 _______________ _____________Kit

33 Bola oficial para futebol de campo, categoria adulto, confeccionada em microfibra, 32 
gomos,  peso 420 gramas, circunferência 68,5 cm;

Fabricação nacional. Anexar catálogo do produto ofertado.

20,00 _______________ _____________Unidade

34 PISO EMBORRACHADO.

DESCRIÇÃO:

Manta/Lençol Piso de Borracha 2mm X 1 X 10 Metros
Tipo/Característica: Moeda/Pastilhado
Cor: Preto / Espessura: 2 milímetros / Largura: 1 Metro
Lance: 10 Metros contínuos

20,00 _______________ _____________Metro Quadrado

35 Colchonete Ginástica, material: napa; comprimento: 01metro; largura: 0.50 metros; 
espessura: 0,05 metros; cor: azul.                              

50,00 _______________ _____________Unidade

36 HALTER EMBORRACHADO 1/2 KG, REVESTIDO EM PVC.  A ESCOLHA DA COR 
FICARA A CARGO DA LICITANTE VENCEDORA.      

20,00 _______________ _____________Par

37 HALTER EMBORRACHADO 1KG, REVESTIDO EM PVC.   A ESCOLHA DA COR FICARA 
A CARGO DA LICITANTE VENCEDORA.   

20,00 _______________ _____________Par

38 HALTER EMBORRACHADO 2KG, REVESTIDO EM PVC.   A ESCOLHA DA COR FICARA 
A CARGO DA LICITANTE VENCEDORA.

20,00 _______________ _____________Par

39 HALTER EMBORRACHADO 3KG, REVESTIDO EM PVC.  A ESCOLHA DA COR FICARA 20,00 _______________ _____________Par
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A CARGO DA LICITANTE VENCEDORA.     

40 HALTER EMBORRACHADO 5KG, REVESTIDO EM PVC. A ESCOLHA DA COR FICARA 
A CARGO DA LICITANTE VENCEDORA.   

20,00 _______________ _____________Par

41 TORNOZELEIRA 1/2 KG, FECHADA EM VELCRO.  A ESCOLHA DA COR FICARA A 
CARGO DA LICITANTE VENCEDORA.                                  

20,00 _______________ _____________Par

42 TORNOZELEIRA 1 KG, FECHADA EM VELCRO.   A ESCOLHA DA COR FICARA A 
CARGO DA LICITANTE VENCEDORA

20,00 _______________ _____________Par

43 TORNOZELEIRA 2 KG, FECHADA EM VELCRO.     A ESCOLHA DA COR FICARA A 
CARGO DA LICITANTE VENCEDORA                                           

20,00 _______________ _____________Par

44 TORNOZELEIRA 3 KG, FECHADA EM VELCRO.         A ESCOLHA DA COR FICARA A 
CARGO DA LICITANTE VENCEDORA                                      

20,00 _______________ _____________Par

45 TORNOZELEIRA 5 KG, FECHADA EM VELCRO.  A ESCOLHA DA COR FICARA A 
CARGO DA LICITANTE VENCEDORA                                              

20,00 _______________ _____________Par

46 BOLA  SUIÇA COM 85 CM DE DIÂMETRO E CAPACIDADE PARA ATÉ 300 kG.A 
ESCOLHA DA COR FICARA A CARGO DA LICITANTE VENCEDORA

10,00 _______________ _____________Unidade

47 EXERCITADOR RESPIRATÓRIO/ INSPIRÔMETRO DE INCENTIVO REGULÁVEL E 
AJUSTÁVEL.

20,00 _______________ _____________Unidade

48 FAIXA ELÁSTICA THERA BAND (VERMELHA). 20,00 _______________ _____________Metro

49 FAIXA ELÁSTICA THERA BAND (AMARELA) 20,00 _______________ _____________Metro

50 FAIXA ELÁSTICA THERA BAND (VERDE) 20,00 _______________ _____________Metro

51 BOLA VOLEIBOL, MATERIAL:MICROFIBRA, PESO CHEIA:260 A 280 G, 
CIRCUNFERÊNCIA:65 A 67 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:MATRIZADA, COM 
MIOLO SUBSTITUÍVEL, MODELO:PRO 6.0 Descrição Complementar: BOLA VOLEIBOL, 
MATERIAL MICROFIBRA, PESO CHEIA 260 A 280 G, CIRCUNFERÊNCIA 65 A 67 CM, 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MATRIZADA, COM MIOLO SUBSTITUÍVEL, MODELO 
PRO 6.0 
Marca certificada pela Confederação Brasileira de Voleibol.
Material a ser utilizado nas disciplinas de Voleibol dos cursos de Educação Física 
(bacharelado e licenciatura), nas equipes representativas da Instituição e no Projeto 
Esporte Universitário.
Solicitação de certificação devido à exigência de utilização de bolas oficiais nas 
competições que UFSM participa.

30,00 _______________ _____________Unidade

52 BOLA HANDEBOL
Descrição Complementar: BOLA DE HANDEBOL OFICIAL, CATEGORIA MASCULINO, 
COSTURADA, CONFECCIONADA EM LAM INADO PU ULTRA GRIP, 32 GOMOS, PESO 
425-475G, CIRCUNFERÊNCIA 58-60CM, CÂMARA A IRBILITY, MIOLO SLIP SYSTEM 

30,00 _______________ _____________Unidade
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REMOVÍVEL E LUBRIFICADO, COM CERTIFICADO DA C BHB E IHF, MODELO H3L 
SUÉCIA.
Marca certificada pela Confederação Brasileira de Handebol.
Material a ser utilizado nas disciplinas de Handebol dos cursos de Educação Física 
(bacharelado e licenciatura), nas equipes representativas da Instituição e no Projeto 
Esporte Universitário.
Solicitação de certificação devido à exigência de utilização de bolas oficiais nas 
competições que UFSM participa.                       

53 BOLA HANDEBOL, BOLA HANDEBOL 
Descrição Complementar: BOLA DE HANDEBOL OFICIAL, CATEGORIA FEMININA, 
COSTURADA, CONFECCIONADA EM LAMI NADO PU ULTRA GRIP, 32 GOMOS, PESO 
325-400G, CIRCUNFERÊNCIA 54-56CM, CÂMARA AI RBILITY, MIOLO SLIP SYSTEM 
REMOVÍVEL E LUBRIFICADO, COM CERTIFICADO DA CBHB E IHF, MODELO H2L 
SUÉCIA.
Marca certificada pela Confederação Brasileira de Handebol.
Material a ser utilizado nas disciplinas de Handebol dos cursos de Educação Física 
(bacharelado e licenciatura), nas equipes representativas da Instituição e no Projeto 
Esporte Universitário.
Solicitação de certificação devido à exigência de utilização de bolas oficiais nas 
competições que UFSM participa.

30,00 _______________ _____________Unidade

54 Colchão alojamento com revestimento em corino impermeável, do tipo solteiro e em 
material resistente, em espuma densidade 33, com pelo menos 12 cm de altura, 188 cm 
de comprimento e 78 cm de largura.                      

12,00 _______________ _____________Unidade

55 Pneu para bicicleta, aro medindo 26x2.00, peso aproximado de 900g, corpo com arame, 
pressão máxima 60psi, compatível com bicileta marca/modelo Caloi Montana.

12,00 _______________ _____________Unidade

56 Aro aero/duplo para bicicleta aro26, parede dupla, 36 furos, peso aprox. de 500g, válvula 
grossa, cor preta, pneu de 1.0" até 2.2", compatível com bicicleta marca/modelo Caloi 
Montana.

12,00 _______________ _____________Unidade

57 Pedal para bicicleta em alumínio, plataforma 9/16, cor preta, compatível com a bicicleta 
marca/modelo Caloi Montana. 
                                   

12,00 _______________ _____________Unidade

58 Selim/banco para bicileta, na cor preto, com sistema de amortecimento contra choques e 
vibrações. Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP): 7,0x15,5x27,0cm Peso liq. 
aproximado do produto (Kg): 420g. Banco compatível com bicileta marca/modelo Caloi 
Montana.

7,00 _______________ _____________Unidade

59 Bicicleta aro 26 com 21 marchas, com aro reforçado (aerado) ou parede dupla, alavanca e 
freio v-break e em alumínio resistente,  banco anatômico com regulagem de altura, quadro 

9,00 _______________ _____________Unidade
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em aço, com par de pedais em plataforma alumínio e refletores nas rodas e nas partes 
dianteira e traseira. Entrega do equipamento novo já montado, revisado e com garantia 
mínima de 30 dias.                                                                  

60 Caiaque K1 olímpico com leme em febre e pesando no máximo 12kg, comprimento de 
520cm.                                      

10,00 _______________ _____________Unidade

61 Caiaque mini K1 olímpico / Mini K1 Escola 4,20m.
Fibra de vidro                                 

10,00 _______________ _____________Unidade

62 Remo de canoagem velocidade em fibra de carbono.                       20,00 _______________ _____________Unidade

63 Bicicletário CCR Bicicletário De Parede Leve 5 Vagas
Cor: Preto
Local para parafusar: Parede
Local que as bicicletas são presas: Roda
Distância que deve ser instalado do chão: 30 cm
Capacidade: 5 Vagas
Comprimento: 150 cm
Comprimento da vaga para frente: 62 cm
Abertura para o pneu: 6 cm

20,00 _______________ _____________Unidade

64 Tatame em EVA - Tapete infantil em chapas de 50cmX50cm com altura de 1.1cm, cores 
variadas. Pacote com 10 placas. 

10,00 _______________ _____________Pacote

65 Disco oficial para lançamento em fibra, de 1.0kg, medindo 180 a 182mm de diâmetro 
externo da borda de metal, 50 a 57mm de diâmetro da placa de metal ou parte central 
plana, 37 a 39mm de espessura das placas de metal, 12 a 13mm de espessura do aro, à 
distância de 6mm da borda. Aprovado pela IAAF. Borda conjunta livre resistente à corrosão 
da liga, que responde por 80% do peso total. As placas laterais feitas em liga de 
policarbonato. Exposições muito elevada alta resistência a choques e impactos. Ideal para 
lançadores avançados em competições.CERTIFICADO IAAF.

10,00 _______________ _____________Unidade

66 Disco oficial para lançamento em fibra, de 2.0kg, medindo 219 a 221mm de diâmetro 
externo da borda de metal, 50 a 57mm de diâmetro da placa de metal ou parte central 
plana, 44 a 46mm de espessura das placas de metal, 12 a 13mm de espessura do aro, à 
distância de 6mm da borda. Borda jateada da liga livre conjunta é responsável por 85% do 
peso total. Alto Impacto das placas laterais resistentes ABS. Indicado para todas as 
idades. CERTIFICADO IAAF.

10,00 _______________ _____________Unidade

67 Peso oficial de 3kg em ferro, diâmetro de 85 a 110mm. Fabricado em ferro fundido. 
Preenchido com esferas de chumbo para ajustar o peso. Acabamento fosco em cores 
brilhantes. Em conformidade com as normas da IAAF.

5,00 _______________ _____________Unidade

68 Peso oficial de 4kg em aço, diâmetro de entre 95 a 110mm. Fabricado em aço 
galvanizadoerro. Preenchido com esferas de chumbo para ajustar o peso. Acabamento liso 

5,00 _______________ _____________Unidade
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ou fosco em cores brilhantes. Em conformidade com as normas da IAAF.

69 Peso oficial de 5kg em aço, diâmetro de entre 100 a 120mm. Fabricado em ferro fundido. 
Preenchido com esferas de chumbo para ajustar o peso. Acabamento liso ou fosco em 
cores brilhantes. Certificado IAAF.

3,00 _______________ _____________Unidade

70 Peso oficial de 6kg em aço, diâmetro de 105mm. Fabricado em aço galvanizado. 
Preenchido com esferas de chumbo para ajustar o peso. Acabamento liso ou fosco em 
cores brilhantes. Em conformidade com as normas da IAAF.

3,00 _______________ _____________Unidade

71 Peso oficial de 7.260kg em aço, diâmetro de 115mm. Fabricado em aço galvanizadoerro. 
Preenchido com esferas de chumbo para ajustar o peso. Acabamento liso ou fosco em 
cores brilhantes. Em conformidade com as normas da IAAF.

5,00 _______________ _____________Unidade

72 Peso para Treinamento de 1.0kg em aço, com diâmetro de 80 a 110mm. 2,00 _______________ _____________Unidade

73 Peso para Treinamento de 8kg em aço, com diâmetro de 110 a 140mm. 2,00 _______________ _____________Unidade

74 Peso para Treinamento de 9kg em aço, com diâmetro de 110 a 140mm. 1,00 _______________ _____________Unidade

75 Martelo oficial de 3kg em aço, diâmetro entre 95 a 110mm. Fabricado em aço inoxidável. 
Preenchido com esferas de chumbo para ajustar o peso. Acabamento liso ou fosco em 
cores brilhantes.

2,00 _______________ _____________Unidade

76 Martelo oficial de 4kg em aço, diâmetro entre 95 a 110mm. Fabricado em aço inoxidável. 
Preenchido com esferas de chumbo para ajustar o peso. Acabamento liso ou fosco em 
cores brilhantes.

3,00 _______________ _____________Unidade

77 Martelo oficial para lançamento de 5.0kg em aço, diâmetro da cabeça de 100 a 120mm, 
com comprimento máximo a partir da parte interna da empunhadura de 1.200mm, e 
empunhadura reta ou curva com comprimento de 110mm, CERTIFICADO IAAF.

2,00 _______________ _____________Unidade

78 Martelo oficial para lançamento de 6.0kg em aço, diâmetro da cabeça de 105 a 
125mm,com comprimento máximo a partir da parte interna da empunhadura de 1.215mm, e 
empunhadura reta ou curva com comprimento de 110mm, CERTIFICADO IAAF.

2,00 _______________ _____________Unidade

79 Martelo oficial para lançamento de 7.260kg em aço, diâmetro da cabeça de 110 a 130mm, 
com comprimento máximo a partir da parte interna da empunhadura de 1.215mm, e 
empunhadura reta ou curva com comprimento de 110mm, CERTIFICADO IAAF.

3,00 _______________ _____________Unidade

80 Martelo para treinamento de 8kg em aço, diâmetro da cabeça de 110 a 140mm, com 
comprimento a partir da parte interna da empunhadura de 1.175 a 1.215mm.

2,00 _______________ _____________Unidade

81 Dardo oficial em aço no seu corpo, pesando 600g, medindo entre 2.200 e 2.300mm de 
comprimento total, 800 a 920mm de distância desde a ponta da cabeça metálica até o 
centro de gravidade, com 140 a 150mm de empunhadura, 20 a 25mm de diâmetro na parte 
mais grossa, 250 a 330mm de cabeça (ponta), feita em aço inoxidável para maior 
durabilidade, conforme regras da IAAF. Desenhado para lançamentos até de 55m.

15,00 _______________ _____________Unidade
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82 Dardo oficial em aço no seu corpo, pesando 800g, medindo entre 2.300 e 2.400mm de 
comprimento total, 860 a 1.000mm de distância desde a ponta da cabeça metálica até o 
centro de gravidade, com 150 a 160mm de empunhadura, 23 a 28mm de diâmetro na parte 
mais grossa, 250 a 330mm de cabeça (ponta), feita em aço inoxidável para maior 
durabilidade, conforme regras da IAAF. Desenhado para lançamentos entre 45 e 55m

15,00 _______________ _____________Unidade

83 Barreira em aço, com regulagem de alturas oficiais de 0.762 a 1.067m com pinos retrateis 
de segurança e contra peso embutido, com peso total não inferior a 10kg, largura de 1.180 
a 1200mm, comprimento Maximo das bases de 700mm, barra superior listrada, com 
largura de 70mm e espessura de 10 a 25mm, segundo regras da IAAF.

100,00 _______________ _____________Unidade

84 Obstáculo fixo para corridas com obstáculos, oficial, de madeira, com estrutura de ferro de 
100mm x 100mm e madeira de alta resistência, peso entre 80 e 100 kg e 3 alturas de 
regulagem para alturas oficiais de 0,762 a 0,914m, e medida de 3.66m (+ ou - 2cm) de 
comprimento. Segundo CERTIFICADO IAAF

1,00 _______________ _____________Unidade

85 Obstáculo movel para corridas com obstáculos, oficial, de madeira , com estrutura de ferro 
de 10mm x 100mm e madeira de alta resistência, peso entre 80 e 100 kg e 3 alturas de 
regulagem para as alturas oficiais de 0,762 a 0,914m, e medida de 3.96m de comprimento, 
segundo as regras da IAAF.

4,00 _______________ _____________Unidade

86 Obstáculo movel para corridas com obstáculos, oficial, de madeira , com estrutura de ferro 
de 10mm x 100mm e madeira de alta resistência, peso entre 80 e 100 kg e 3 alturas de 
regulagem para as alturas oficiais de 0,762 a 0,914m, e medida de 5.00m de comprimento. 
CERTIFICADO IAAF

1,00 _______________ _____________Unidade

87 Vara para saltos em fibra de vidro resistente, com 10.8 pés, 3.25m de comprimento e peso 
resistido compreendido entre 75 a 120 libras, conforme solicitação, segundo regras da 
IAAF.

1,00 _______________ _____________Unidade

88 Vara para saltos em fibra de vidro resistente, com 11.6 pés, 3.50m de comprimento e peso 
resistido compreendido entre 90 a 140 libras, conforme solicitação, segundo regras da 
IAAF.

1,00 _______________ _____________Unidade

89 Vara para saltos em fibra de vidro resistente, com 12.4 pés, 3.75m de comprimento e peso 
resistido compreendido entre 80 a 165 libras, conforme solicitação, segundo regras da 
IAAF.

1,00 _______________ _____________Unidade

90 Vara para saltos em fibra de vidro resistente, com 13.2 pés, 4.00m de comprimento e peso 
resistido compreendido entre 80 a 175 libras, conforme solicitação, segundo regras da 
IAAF.

1,00 _______________ _____________Unidade

91 Vara para saltos em fibra de vidro resistente, com 14 pés, 4.25m de comprimento e peso 
resistido compreendido entre 110 a 175 libras, conforme solicitação, segundo regras da 
IAAF.

1,00 _______________ _____________Unidade
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92 Vara para saltos em fibra de vidro resistente, com 14.9 pés, 4.50m de comprimento e peso 
resistido compreendido entre 130 a 185 libras, conforme solicitação, segundo regras da 
IAAF.

1,00 _______________ _____________Unidade

93 Vara para saltos em fibra de vidro resistente, com 15.7 pés, 4.75m de comprimento e peso 
resistido compreendido entre 140 a 200 libras, conforme solicitação, segundo regras da 
IAAF.

1,00 _______________ _____________Unidade

94 Vara para saltos em fibra de vidro resistente, com 16.5 pés, 5.00m de comprimento e peso 
resistido compreendido entre 160 a 220 libras, conforme solicitação, segundo regras da 
IAAF.

1,00 _______________ _____________Unidade

95 Elástico/corda para aquecimento de salto. 1,00 _______________ _____________Unidade

96 Bloco de saída, totalmente em aço, inteiramente rígido em sua construção, para provas de 
velocidade, com ajustes nas posições no corpo do bloco (parte central), e sem regulagem 
de angulação do apoio dos pés, totalmente em ferro, inteiramente rígidos em sua 
construção e com acabamento em material sintético, segundo regras da IAAF.

10,00 _______________ _____________Unidade

97 Bastão para provas de revezamento, liso e oco, de seção circular, em plástico, em uma 
única peça, com comprimento de 28 a 30cm, diâmetro de 12 a 13cm, e peso mínimo de 
50gr, colorido, segundo regras da IAAF - (conjunto com 8 bastões).

2,00 _______________ _____________Unidade

98 Bastão para provas de revezamento, liso e oco, de seção circular, em alumínio, em uma 
única peça, com comprimento de 28 a 30cm, diâmetro de 12 a 13cm, e peso mínimo de 
50gr, colorido, segundo regras da IAAF - (conjunto com 8 bastões). CERTIFICADO IAAF

2,00 _______________ _____________Unidade

99 Anteparo para o setor da prova de arremesso do Peso, feito em alumínio, com comprimento 
total do arco tendo 1.14m a 1.16m, largura total na parte mais estreita do arco de 11.2cm, 
e largura total nas extremidades de + ou - 30cm, e altura entre 9.8 a 10.2cm, segundo 
regras da IAAF.

1,00 _______________ _____________Unidade

100 Placar de resultados para provas de Lançamentos e Saltos com 4 displays removíveis, 
dígitos em fibra numerados de 0 a 9 nas cores vermelho e preto, estrutura em ferro 
retangular do suporte dos displays medindo 1.20m x 0.75m, haste se sustentação em ferro 
circular medindo 1.80m de altura , base de solo em formato quadrangular de 60cm x 60cm 
e rodízios para fácil manuseio e transporte.

1,00 _______________ _____________Unidade

101 Redutor para o circulo do Lançamento do Martelo 1,00 _______________ _____________Unidade

102 Poste para Salto em Altura com 2,50m, com estrutura em ferro quadrangular, rígido, de no 
mínimo 4 x 4cm, e suportes para o sarrafo (barra) planos e retangulares com 4cm de 
largura e 6cm de comprimento, de material liso, fixados firmemente aos postes, base em T, 
graduado de 1 em 1cm para ajustes nas alturas, segundo regras da IAAF.

2,00 _______________ _____________Unidade

103 Poste para Salto com Vara com 6,40m de altura e 3,05m de comprimento nos trilhos de 
deslocamento, com estrutura totalmente em alumínio quadrangular, rígido, de no mínimo 4 

2,00 _______________ _____________Unidade
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x 4cm, e suportes para o sarrafo (barra) cilíndricos com 5.5cm de comprimento e 1.3cm de 
diâmetro, de material liso, fixados firmemente aos postes, base larga, graduado de 1 em 
1cm para ajustes nas alturas, segundo regras da IAAF. CERTIFICADO IAAF

104 Sarrafo Oficial para Salto em Altura (barra transversal), em fibra de vidro, com comprimento 
total de 4,00m (+ ou - 2cm), com extremidades duras e lisas, medindo 30 a 35mm de 
largura e 15 a 20cm de comprimento, peso Maximo de 2kg, com diâmetro da parte circular 
de 30mm (+ ou - 1mm), exceto nas extremidades. CERTIFICADO IAAF

10,00 _______________ _____________Unidade

105 Sarrafo Oficial para Salto com Vara (barra transversal), em fibra de vidro, com comprimento 
total de 4,50m (+ ou - 2cm), com extremidades duras e lisas, medindo 30 a 35mm de 
largura e 15 a 20cm de comprimento, peso Maximo de 2,25kg, com diâmetro da parte 
circular de 30mm (+ ou - 1mm), exceto nas extremidades. CERTIFICADO IAAF

10,00 _______________ _____________Unidade

106 Colchão para Salto em Altura com medidas oficiais em módulos, tendo não menos de 
6,00m (comprimento) X 4,00m (largura) X 0,70m (altura), de medida total somando -se os 
módulos, com espuma de densidade não inferior a 28, cobertos com vinilona de alta 
durabilidade e resistência, recobertos de uma peça única de manta telada contendo uma 
camada de espuma embutida de 0,05m (altura). Segundo regras da IAAF.

1,00 _______________ _____________Unidade

107 Colchão para Salto com Vara com medidas oficiais em módulos, tendo não menos de 
7,00m (comprimento) incluindo as peças frontais (colchão rampado) X 6,00m (largura) X 
0,80m (altura), de medida total somando -se os módulos. Com espuma de densidade não 
inferior a 28, cobertos com vinilona de alta durabilidade e resistência, recobertos de uma 
peça única (excluindo os colchões rampados) de uma manta telada contendo uma camada 
de espuma embutida de 0,05m (altura). As peças frontais (colchões rampados) devem 
apresentar um ângulo aproximado de 30º de inclinação, e aproximadamente 1,30m de 
comprimento total, segundo regras da IAAF.

1,00 _______________ _____________Unidade

108 Régua para aferição nas provas de Salto com Vara, feito em alumínio com perfil 
quadrangular, com marcação de 1 em 1cm e dispositivo para visualização da barra.

1,00 _______________ _____________Unidade

109 Régua para aferição nas provas de Salto em Altura, feito em alumínio com perfil 
quadrangular, com marcação de 1 em 1cm e dispositivo para visualização da barra.

1,00 _______________ _____________Unidade

110 Suporte telescópico para colocação do sarrafo de Salto com Vara, em alumínio circular. 2,00 _______________ _____________Unidade

111 Rastelo em alumínio, com 31 dentes, para nivelar areia da caixa de Salto em Distancia e 
Salto Triplo

2,00 _______________ _____________Unidade

112 Tábua de impulsão para Salto em Distancia e Salto Triplo e Distância em madeira. 8,00 _______________ _____________Unidade

113 Encaixe vara. 1,00 _______________ _____________Unidade

114 Marcadores de marca para atletas. 40,00 _______________ _____________Unidade

115 Gaiola para proteção das provas de Lançamento do Disco e Lançamento do Martelo, com 
estrutura composta por 12 (doze) hastes (barras), em alumínio / aço inoxidável anodizado, 

1,00 _______________ _____________Unidade
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com formato circular ou quadrangular, com perfil de no mínimo 6mm de espessura 
preservando assim seu poder de abasorção de impactos e proteção, sendo 6 (seis) hastes 
com 9m (nove metros) para formação das partes anterior e lateral da gaiola, 2 (duas) 
hastes com 11 metros para montagem dos batentes do portão da gaiola e 4 (quatro) hastes 
com 11m (onze metros) para formação das portas (portões) da gaiola, que devem possuir 
um angulo de 34.92º (trinta e quatro, noventa e dois graus) para o angulo de queda, com 
uma abertura de saída de 6m (seis metros) tendo 2 (duas) rodas cada. Apresenta 20 (vinte) 
roldanas medias com mosquetão e lastro de amarras para facilitar o manuseio de 
montagem e desmontagem da rede de proteção da gaiola, e rede de proteção em fios de 
seda, de 44mm (quarenta e quatro milímetros) de espessura máxima, malha número 2 
(dois) segundo regras da IAAF. CERTIFICADO IAAF

116 Carro grande para transporte de material na pista em estrutura de ferro quadrado, medindo 
3m de comprimento X 2.50m de largura X 0.50m de altura, com base de madeira e 4 rodas 
de borracha grande.

1,00 _______________ _____________Unidade

117 Carro médio para transporte de material na pista em estrutura de ferro quadrado, medindo 
2m de comprimento X 1.50m de largura X 0.50m de altura, com base de madeira e 4 rodas 
de borracha média.

1,00 _______________ _____________Unidade

118 Carro pequeno para transporte de material na pista em estrutura de ferro quadrado, 
medindo 1.50m de comprimento X 1.00m de largura X 0.50m de altura, com base de 
madeira e 4 rodas de borracha pequena.

1,00 _______________ _____________Unidade

119 Carro para transporte de barreiras em estrutura de ferro quadrado medindo 2.50m de 
comprimento X 1.00m de largura X 0.70m de altura com 4 rodas de borracha grande , base 
do carro com ferro em U para colocação das barreiras.

1,00 _______________ _____________Unidade

120 Carro para transporte de blocos em estrutura de ferro circular , com suporte para fixação 
dos blocos, medindo 1.20m de altura X 1.20m de comprimento X 0.80m de largura, com 4 
rodas de borracha média.

1,00 _______________ _____________Unidade

121 Escada para cronometristas em estrutura em ferro tubular, com 8 degraus e apoio em 
madeira ou chapa.

1,00 _______________ _____________Unidade

122 Barreirinha de alumínio anodizado em construção tubular. Dobravél para facilitar o 
armazenamento e transporte. Montagem com botões e pinos de fácil manuseio. Ajustável 
em 5 alturas. Barra de espuma enrolada no topo. Graduação de 40 a 60cm de altura. 75cm 
de largura

10,00 _______________ _____________Unidade

123 Barreirinha de alumínio anodizado em construção tubular. Dobravél para facilitar o 
armazenamento e transporte. Montagem com botões e pinos de fácil manuseio. Ajustável 
em 5 alturas. Barra de espuma enrolada no topo. Graduação de 55 a 85cm de altura. 84cm 
de largura

10,00 _______________ _____________Unidade

124 Barreirinha de alumínio anodizado em construção tubular. Dobravél para facilitar o 10,00 _______________ _____________Unidade
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armazenamento e transporte. Montagem com botões e pinos de fácil manuseio. Ajustável 
em 5 alturas. Barra de espuma enrolada no topo. Graduação de 68 a 104cm de altura. 
90cm de largura

125 Barreirinha para agilidade, em PVC - 15cm 20,00 _______________ _____________Unidade

126 Barreirinha para agilidade, em PVC - 22cm 20,00 _______________ _____________Unidade

127 Barreirinha para agilidade, em PVC - 30cm 20,00 _______________ _____________Unidade

128 Barreirinha para agilidade, em PVC - 45cm 20,00 _______________ _____________Unidade

129 Barreirinha retornável em PVC - 20cm de altura e 70cm de largura. 20,00 _______________ _____________Unidade

130 Barreirinha retornável em PVC - 25cm de altura e 70cm de largura. 20,00 _______________ _____________Unidade

131 Barreirinha retornável em PVC - 30cm de altura e 70cm de largura. 20,00 _______________ _____________Unidade

132 Barreirinha retornável em PVC - 35cm de altura e 70cm de largura. 20,00 _______________ _____________Unidade

133 Protetor de Colchão para Salto em Altura. 1,00 _______________ _____________Unidade

134 Protetor de Colchão para Salto com Vara. 1,00 _______________ _____________Unidade

135 Capa de Colchão para Salto em Altura. 1,00 _______________ _____________Unidade

136 Tabuas de Plasticina. 3,00 _______________ _____________Unidade

137 FAIXA ELÁSTICA THERABAND, COR AMARELA, COM 1,5 M DE COMPRIMENTO E 14 
CM DE LARGURA.

20,00 _______________ _____________Unidade

138 FAIXA ELÁSTICA THERABAND, COR AZUL, COM 1,5 M DE COMPRIMENTO E 14 CM 
DE LARGURA.

10,00 _______________ _____________Unidade

139 FAIXA ELÁSTICA THERABAND COR VERMELHA COM 1,5 M DE COMPRIMENTO E 14 
CM DE LARGURA.

20,00 _______________ _____________Unidade

140 FAIXA ELÁSTICA THERABAND COR VERDE COM 1,5 M DE COMPRIMENTO E 14 CM 
DE LARGURA.

20,00 _______________ _____________Unidade

141 Kit completo de protetores de Taekwondo homologado pela Confederação Brasileira de 
Taekwondo contendo: 1) Capacete Taekwondo Competição - P/M/G - azul/verm; 2) Protetor 
de Torax, ombros e costas - Taekwondo - Tamanhos 1/2/3/4; 3) Protetor de antebraço - 
Taekwondo - P/M/G; 4) Protetor de canela, sem peito de pé, Taekwondo - P/M/G; 5) Meia 
de Proteção - Taekwondo - Par - P/M/G; 6) Luvas Taekwondo Competição - Par - P/M/G; 7) 
Protetor Genital Masc/Fem. Tamanhos a serem informados no momento da emissão da 
nota de empenho.

15,00 _______________ _____________Conjunto

142 Raquete para chutes modelo duplo -Taekwondo, homologada pela Condeferação Brasileira 
de Taekwondo. Conjunto composto por 15 unidades do material.

1,00 _______________ _____________Conjunto

143 REDE DE TÊNIS DE QUADRA:
CONFECCIONADA EM FIO 2,5MM TRANÇADO NA COR PRETA EM POLIPROPILENO - 

4,00 _______________ _____________Unidade



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105
Termo de Referência

Item Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Preço TotalCatálogo

100% VIRGEM, COMTRATAMENTO CONTRA AS AÇÕES DO TEMPO (U.V).
MAL HA: 4X4CM DE DIÂMETRO ENTRE NÓS NO FORMATO QUADRADO. MATERIAL: 
POLIPROPILE 1 00% VIRGEM COM TRATAMENTO U.V. COM UMA FAIXA SINTÉTICA 
BRANCA. DIMENSÕES: 1,0 8 METRO DE ALTURA POR 12,80 METROS DE 
COMPRIMENTO. 
COR: PRETO.                     

144 BOLA OFICIAL DE TÊNIS DA CTB, APROVADA PARA TORNEIOS ITF. 
COR: AMARELA
TUBO PRESSURIZADO COM 3 UNIDADES,
MATERIAL EMFELTRO DE ALTA QUALIDADE TECNOLOGIA DE MÁXIMA 
DURABILIDADE E DESEMPENHO.

20,00 _______________ _____________Tubo

145 PROTETOR PARA EMPUNHADURA.
MATERIAL:COURO SINTÉTICO
TIPO:ADESIVA
USO:RAQUETE DE TÊNIS DE QUADRA
COMPRIMENTO:1,18 M, LARGURA:2,3 MM

30,00 _______________ _____________Unidade

146 FITA  DE MARCAÇÃO PARA BEACH TENNIS
- Kit  de Seis Fitas de marcação de 8 m cada, 3 cm de largura. 
- Fabricadas em polipropileno resistente aos raios UV. 
- Terminais plásticos exclusivos
- Seis Specks fixadores de aço galvanizado para fixar as fitas de marcação 
- Martelo de borracha para prender os specks fixadores na areia
- Prática sacola de nylon plastificado 

1,00 _______________ _____________Unidade

______/______/_______

Informar:

Razão Social da Empresa:

CNPJ: __________________________________________

Razão Social da Empresa:

Endereço, Local e Estado: _______________________________________________________________________________________________________________________

Cep: __________________________ Fone/Fax: _______________________________ Telex: _______________________________

Nome do Banco: __________________________________ Nome da Agência: _____________________________________ Número da Agência: ___________________

Número Conta Bancária: __________________________________ Data:

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Assinatura

_______________________________________________________________________________________________________________________


