AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS VINCULADOS AO PROJETO DO EDITAL DE CHAMAMENTO DE
PROJETOS Nº 07/2017 – 2ª FASE
PESQUISA DE PREÇO
Ao
MINAS TÊNIS CLUBE
Coordenação de Projetos Incentivados e Convênios
Rua da Bahia, 2.244, 7º andar, Lourdes
Belo Horizonte ‐ MG ‐ 30160‐012
SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO
DADOS DA EMPRESA:
Nome da Empresa: Sports Business Comércio de Materiais Esportivos Eireli ‐ ME
Nome Fantasia: Sports Business
CNPJ: 00070753/0001‐73
Inscrição Estadual: 096/2434523
Endereço completo: Rua Pirajá 96/2, CEP 91760‐651, Porto Alegre
Telefones para contato: (051) 99116.9166
Dados bancários da empresa: Banco do Brasil, AG 010‐8, CC 25.514‐9
ASSUNTO: PROPOSTA AO MINAS TÊNIS CLUBE
Vimos apresentar por intermédio desta, a nossa proposta para o fornecimento do(s)
equipamento(s)/material (is) esportivo(s):

ITEM

OBJETO

ESPECIFICAÇÃO

1

Mesa de salto
ErgojetRio
VAULTING
TABLE

Mesa de salto ErgojetRio: altura
ajustável suavemente de 100 a 140
cm, em incrementos de 5 cm. Reuther
original. O amortecimento especial na
frente oferece proteção ideal contra
impactos, ajustável de 100 a 140 cm

QUANTIDADE

1 unidade

UNITÁRI
O

GLOBAL

R$
R$
51.863,00 51.863,00

ERGOJET RIO

2

3

4

com âncora de piso. Sistema de
transporte incluído. Certificado pela
FIG. Ajuste de altura simples com
molas a gás, resiliência melhorada,
Mesa de Vaulting Rio de Janeiro 2016.
Estabilidade otimizada no meio e na
parte de trás da superfície. Marca
SPIETH Gymnastics.
Plataforma para paralelas
assimétricas: para paralelas
assimétricas, barra e fosso, 120x50
cm, dobra de volta assim que o
usuário pisa fora, ajuste de altura de
137 a 197 cm, por 10 cm, ancorado ao
Plataforma
chão. Não está ligado ao equipamento
para paralelas
e não influencia as características.
assimétricas Dobrando‐se automaticamente fora
do caminho. Plataforma ajustável em
altura com superfície antiderrapante.
Escadas podem ser montadas em 3
lados. Ancoragem robusta no piso e
também para uso acima de um poço
de pouso. Marca SPIETH Gymnastics.
Colchão na forma de tapete de
segurança suave com um alto nível de
absorção de choque,
feito de espuma de memória de alta
qualidade, reduz as forças no corpo e
articulações durante o pouso
cobertura elástica. Boa aderência de
Colchão
um lado e antiderrapante do outro
protetor de
lado. Cobertura elástica suave:
trave
sensação suave e boa aderência para
(MULTIMAT) aterragens. Excelente espuma macia
com alto nível de absorção de
impacto. Fundo antiderrapante para
bom posicionamento. Adapta‐se
facilmente ao aparelho em que está
posicionado. Também adequado para
muitos outros exercícios metódicos.
Marca SPIETH Gymnastics.
Colchão extra Estrutura básica igual a um fosso de
espuma, com vigas de espuma e
macio para
espaços vazios. Com anti‐derrapante

1 unidade

R$
R$
16.563,00 16.563,00

3 unidades

R$
2.363,00

1 unidade

R$
R$
49.988,00 49.988,00

R$
7.089,00

aterrissagens
(Extra Soft
Crash Mat).

5

6

no fundo e as laterais com aberturas
para saída de ar rápida. Na parte
superior coberto com tecido elástico
macio. Também conhecido por Fosso
Móvel. Medida 350x200x70cm. Marca
SPIETH Gymnastics.
As plataformas de segurança são
feitas de aço galvanizado de alta
qualidade e estabilidade,
exclusivamente fabricado para a
Plataformas e Eurotramp. Os materiais
colchões de cuidadosamente selecionados
garantem a longevidade do
segurança
equipamento. Os colchões adicionais
(Safety
de segurança são feitos de espumas
platforms and PE de alto padrão, assegurando o
safety mats ótimo amortecimento do atleta,
reduzindo o risco de ferimentos e
"Integral"
acidentes. Com acabamento em PVC
especial é resistente a rasgos. A
proteção é de fácil remoção para
facilitar a troca em outros aparelhos.
Marca: Eurotramp.
É um dos trampolins mais avançados
do mercado atual, por sua
estabilidade, segurança, durabilidade
e facilidade no manuseio. Testado
pelos melhores atletas do mundo e
com o apoio de Rebound Products
(Dave Ross), o Ultimate 4x4 é uma
evolução no ramo dos trampolins e de
seu esporte. Por isso foi escolhido
como o trampolim oficial do
Trampolim
Campeonato Mundial 2014 (World
Ultimate
Championships) em Daytona Beach
(Estados Unidos) e em 2015 em
Odense, Dinamarca.Construção dos
pés 200% mais rígida, dando maior
estabilidade no quadro. Peso e força
resultantes do salto são distribuídos
uniformemente por todo o
equipamento. Maior controle para o
atleta. Mais segurança pelo design do
quadro, feita com cortes a laser.

1 par

1 unidade

R$
R$
53.922,00 53.922,00

R$
103.286,00

R$
103.286,00

7

8

9

Colchão de
lançamento
125x175x14
cm ‐
COLCHÃO DE
SEGURANÇA
"SECURA"
SPIETH.
Barrotes para
paralelas
assimétricas
(FIBERGLASS
RAIL
FIBERFLEX)
Barrote para
paraleas
simétricas
(PAIR OF
RAILS
COMPETITIO
N PARALLEL
BARS).

Quadro de equilíbrio perfeito entre a
flexibilidade e a firmeza (aço
high&#8208;tech da melhor
qualidade). Montagem fácil com o
novo sistema
Easy&#8208;Lock&#8208;System.
Molas de tração Ultimate para
excelente dinâmica e durabilidade.
Borda de proteção de 32mm e 50mm,
dobrável. Barra de adaptação
Ultimate para modelos antigos da
plataforma de segurança. Projeto de
engenharia exclusivo, com rolamentos
de fricção que dão mais resistência ao
desgaste.
Marca: Eurotramp
Colchão de lançamento
125x175x14cm: Colchão de 7 Kg,
flexível com dimensões de
125x175x14cm. Forro especial de
espuma PE, acabamento em PVC de
alta qualidade, tendo um lado sensível
para a pele. Apresenta 4 alças para o
manuseio. Certificado FIG (Federação
Internacional de Ginástica). Marca
SPIETH Gymnastics.
Barrote reserva barras paralelas
assimétricas de competição. Barra
com núcleo e punhos em Carboflex®.
Novo verniz de fibra natural resistente
que fornece grande aderência.
Diâmetro 40 mm. Barra de fibra de
vidro com folheado de faia. Marca
SPIETH Gymnastics.
Barras de substituição para barras
paralelas de competição. Barras de
madeira coladas de alta frequência
para as barras paralelas de
competição máxima. Barras pré‐
perfuradas, pré‐tensionados, 3
núcleos de fibra de vidro. Só pode ser
substituído por par. Marca SPIETH
Gymnastics.

1 unidade

R$
5.863,00

R$
5.863,00

1 par

R$
R$
14.875,00 14.875,00

1 par

R$
R$
19.988,00 19.988,00

10

11

12

Aço de barra
a prova de
ruptura

Aço de barra a prova de ruptura:barra
com segurança a prova de ruptura
com cabo de aço embutido de acordo
com a prescrição da FIG. Cabo de aço
que permite à barra horizontal
permanecer com tensão
consistente.Tornou‐se um critério de
segurança para evitar acidentes
graves. Serve para afinar tensão do
aparelho, sendo fácil para soltar e
fixar graças ao deslize no mecanismo.
Marca SPIETH Gymnastics.

Telas para
Telas para trampolim. 426 x 213 cm
Trampolim
(Jumping bed) com 4x4 mm. Marca: Eurotramp.
Jogo de
Molas para
trampolim
(Steel spring
&#8208;
length 258
mm / Ø 29
mm)

Jogo de molas de aço para trampolim
Ultimate.
100 molas de comprimento 258 mm /
Ø 29 mm e 8 molas de comprimento
258 / Ø 39 mm. Marca: Eurotramp.

1 unidade

R$
R$
12.238,00 12.238,00

1 unidade

R$
R$
34.348,00 34.348,00

1 unidade

R$
9.632,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 379.655,00 (Trezentos e Setenta e Nove Mil e Seiscentos e
Cinquenta e Cinco Reais).
PROPOSTA FINANCEIRA:
•
•
•
•

Prazo de garantia: 2 anos
Prazo de validade da proposta: 90 dias.
Condição de pagamento: antecipado
Prazo de entrega: 30/09/2020.

Porto Alegre, 12 de Junho de 2020

Erlo Fischer ‐ Proprietário

R$
9.632,00

