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HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO

PROCESSO Nº 373/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2018

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE EQUIPAMENTO DE ACADEMIA AO AR
LIVRE CONFORME ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

Nos termos do artigo 4º, inciso XXII da LF nº 10.520/02 e conforme
ADJUDICAÇÃO da proposta em anexo aos autos, HOMOLOGO a licitação em epígrafe,
conforme segue:

EMPRESA: STRONGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI
CNPJ: 15.203.120/0001-63

DESCRIÇÃO

02 UNIDADES - ESQUI DUPLO - Alonga as articulações dos membros superiores, cintura
escapular, tronco e cintura pélvica. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2’ ½ x 2
mm; 1’ ½ x 3 mm; 1’ ½ x 1.50 mm; 1’ x 2,00 mm. Tubo de aço carbono trefilado 2’ x 5,50 mm
SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Metalão de no mínimo 30 mm x 50 mm x 2 mm, Chapa de aço
carbono de no mínimo 4.75 mm para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de
apoio de pé. Barra chata de no mínimo 3/16’ x 1 ¼’. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados
(rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de
poliester termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes
redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, bucha acetal, chumbador parabout de
no mínimo 3/8’ x 2’ ½, parafusos zincados e porcas fixadoras; Tampão embutido interno em
plástico injetado de no mínimo 2’ ½ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa
do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M
com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante. Marca:MobileBras

02 UNIDADES - PRESSÃO DE PERNAS DUPLO - Fortalece a musculatura das coxas e quadris
Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4’ x 3 mm; 3’ ½ x 3,75; 2’ x 2 mm; 2’ x 3 mm;
Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para reforço de estrutura do equipamento e 2 mm
para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas
arredondadas. Tubo de aço carbono trefilado 2’ x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22
mm). Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície
a base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido com sistema
de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda
mig. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16’, corte a laser com parafusos de fixação
zincados de no mínimo 5/8’ x 1 ¼’ e arruela zincada de no mínimo 5/8’, hastes de ferro maciço
trefilado de no mínimo 3/8’, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão embutido
externo em metal de 2’, Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3’ ½’, ambos
com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico
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injetado e/ou emborrachado.Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos
musculares com logomarca da fabricante. Marca:MobileBras

02 UNIDADES - SURF DUPLO - Melhora a flexibilidade e agilidade dos membros inferiores,
quadris e região lombar. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3’ ½ x 3,75 mm; 2’
x 2 mm; 1’ ½ x 1,50 mm; 1’ x 1,50 mm . Tubo em aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (73 mm x
58,98 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para reforço da estrutura e 1,90 mm
para apoio de pé. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de
superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido
com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador com flange de no mínimo
230 mm x 3/16’, corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8’ x 1 ¼’ e
arruela zincada de no mínimo 5/8’, hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8’, parafusos
zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido interno em plástico injetado de no
mínimo 3’ ½’ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo.
Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com
identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante. Marca:MobileBras

02 UNIDADES - SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL - Fortalece os grupos musculares e
articulares dos braços e costas. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2’ x 2 mm; 1’
½ x 3 mm. Barra chata 3/16’ x 1 ¼’. Tubo de aço carbono trefilado 2’ x 5,50 mm SCHEDULE 80
(60,30x49,22). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para ponto de fixação do
equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados
com bordas arredondadas. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos),
tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-
endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de
borracha flexível(53mm x 30mm), solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8’ x 2 ½’,
parafusos zincados, bucha acetal, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido interno em
plástico injetado de no mínimo 2’ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa
do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Tubo único com redução de
diâmetro, eliminando emendas de solda, na pegada de mão. Adesivo refletivo destrutivo 3M com
identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante. Marca:MobileBras

02 UNIDADES - SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO - Aumenta a mobilidade dos membros
inferiores e desenvolve a coordenação motora e capacidade cardiorrespiratória. Fabricado com
tubos de aço carbono de no mínimo 2’ ½ x 2 mm; 2’ x 2 mm; 1’ ½ x 1.50 mm. Chapas de aço
carbono de no mínimo 4,75 para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio
de pé. Tubo em aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (73 mm x 58,98 mm). Utilizar pinos maciços,
todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película
protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó
eletrostático, solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8’ x 2 ½’, parafusos zincados;
acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com
identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante. Marca:MobileBras

VALOR TOTAL GLOBAL R$  13.200,00
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Local de entrega: Os equipamentos devem ser entregues na Garagem Municipal de Piracaia,
localizada na Rua Sete de Setembro, S/N, Centro, Piracaia-SP. A instalação dos equipamentos será
realizada pelo quadro de funcionários do Município.

Prazo de pagamento: O pagamento será efetuado mensalmente em 10 (dez) dias após a execução
do serviço e apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pela Unidade Requisitante.

Piracaia, 25 de abril de 2018.

JOSÉ SILVINO CINTRA
Prefeito Municipal


