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PREGÃO ELETRÔNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ/PA
 

Pregão Eletrônico   Nº 00008/2021 
 

RESULTADO POR FORNECEDOR

14.800.196/0001-03 - A S MIRANDA COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS DE TRANSPO

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de

Valor (*)
Valor

Unitário Valor Global

2 BARRA DE ACO COM SECAO
REDONDA

Unidade 1 R$ 2.129,0000 R$
2.129,0000

R$
2.129,0000

Marca: Ziober
Fabricante: Ziober
Modelo / Versão: Nacional
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alongador com três alturas Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4’ x 3
mm; 3’ ½ x 3,75 mm; 2’ x 2 mm; 1’x 1,50 mm; ¾ x 1,20 mm. Barras chatas de no mínimo 3/16’ x 1 ¼’. Chapas de aço carbono de
no mínimo 4,75 mm para ponto reforço da estrutura e 3 mm para fixação do conjunto do volante. Utilizar pinos maciços, 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’. Tampão embutido interno
em plástico injetado de no mínimo 3’ ½ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, parafusos zincados,
arruelas e porcas fixadoras. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de
utilização e dados da fabricante. Equipamento para a prática de até 3 usuários simultaneamente. Altura: 2676 mm Frente: 1590 mm
Lateral: 1590 mm Área: 12,89 m² Peso: 36 kg

3 APARELHO GINÁSTICA Unidade 2 R$ 9.286,6800 R$
4.642,3400

R$
9.284,6800

Marca: Ziober
Fabricante: Ziober
Modelo / Versão: Nacional
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Esqui duplo 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 de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da
fabricante. Altura: 1542 mm Frente: 1310 mm Lateral: 1250 mm Área: 10,76 m² Peso: 71 kg

4 APARELHO GINÁSTICA Unidade 1 R$ 3.450,3400 R$
3.450,0000

R$
3.450,0000

Marca: Ziober
Fabricante: Ziober
Modelo / Versão: Nacional
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Peitoral Duplo com Articulação Superior Fabricado com tubos de aço carbono de no
mínimo 3.�⁄�” × 3,75 mm; 2” × 2 mm; 2” × 3 mm;2”×5,5mm;1.�⁄�”×2mm;1.�⁄�”×1,50 mm; 1” × 1,50 mm. Articulação do
equipamento fabricada com tubo de diâmetro de no mínimo 114 mm com no mínimo 7 mm de espessura. Chapas de aço carbono
cortadas a laser com espessuras mínimas de 2 mm; �⁄�”, 3/16”; �⁄�”. Hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo �⁄�” com parafusos
de fixação zincados de no mínimo �⁄�” × 1.�⁄�” e arruela zincada de no mínimo �⁄�”. Utiliza-se 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, solda MIG, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão em embutido interno de plástico de 3.�⁄�” com
acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos
de fixação galvanizados a frio com capa de proteção. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação dos grupos
musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Altura: 1942 mm Frente: 717 mm Lateral: 1653 mm Área: 1,76 m² Peso:
70 kg

5 APARELHO GINÁSTICA Unidade 2 R$ 7.254,0000 R$
3.627,0000

R$
7.254,0000

Marca: Ziober
Fabricante: Ziober
Modelo / Versão: Nacional
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Simulador de Caminhada Duplo Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2’
�⁄� x 2 mm; 2’ x 2 mm; 1’ �⁄� 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 �⁄�’,
parafusos zincados; acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixação com
identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Altura: 1160 mm Frente: 1540 mm Lateral: 840
mm Área: 10,05 m² Peso: 62 kg

6 APARELHO GINÁSTICA Unidade 2 R$ 15.212,6800 R$
7.606,3400

R$
15.212,6800

Marca: Ziober
Fabricante: Ziober
Modelo / Versão: Nacional
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Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Multi Excitador com Seis Funções Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo
2.�⁄�” × 2 mm; 2” × 2 mm; 1.�⁄�” × 3 mm; 1.�⁄�” × 1,50 mm; 1” × 1,50 mm; �⁄� × 3,00; �⁄�” × 1,20; oblongo de no mínimo 20 mm ×
48 mm × 1,20 mm. Barra redonda �⁄�”. Chapas de aço carbono de no mínimo 9,52 mm; 6,35 mm; 4,75 mm; 3 mm; 1,90 mm. Barra
chata 3/16” × 1.�⁄�”; �⁄�” x �⁄�”. Tubo de aço carbono trefilado 2” × 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30 × 49,22). 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 (53 mm x 30 mm), solda
MIG, bucha acetal, chumbador parabolt de no mínimo �⁄�”, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão em embutido
externo de metal de 2.�⁄�” com acabamento esférico, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado e paralelo à parede
externa do tubo. Tubo único com redução de diâmetro, eliminando emendas de solda, na pegada de mão. Adesivo refletivo destrutivo
de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Estrutura principal fixa ao
chão feita com tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2 1/2” x 2,00 mm, 2” x 2,00 mm, 1 ½” x 1,50 mm; 1 1/4” x 3,00 mm,
cadeira cm acento e encosto de tubo oblongo de no mínimo 20 x 48 x 1,20 mm com largura mínima de 420mm para maior conforto
do usuário. Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35mm, 4,75mm e 1,90mm. Tubos com redução, evitando emendas e
proporcionando ergonomia na pegada. Utiliza-se pinos duplos injetados, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem).
Batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm). Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas
e porcas fixadoras zincadas. Bucha acetal. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e
dados da fabricante. Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película
protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Chumbador parabout de no mínimo 3/8” x 2 ½”. SOLDA: Tipo MIG.
FUNÇÕES: 1°) Flexor de Pernas; 2°) Extensor de Pernas; 3°) Supino reto Sentado; 4°) Desenvolvimento superior; 5°) Rotação
Vertical Individual; 6°) Puxada Alta; GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO:
150 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 4 FAIXA ETÁRIA: Acima de 12 anos.

7 APARELHO GINÁSTICA Unidade 2 R$ 6.056,6800 R$
3.028,3400

R$
6.056,6800

Marca: Ziober
Fabricante: Ziober
Modelo / Versão: Nacional
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pressão de Pernas Triplo Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4’ x 3 mm;
3’ �⁄� 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 �⁄�’ 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’ �⁄�’, ambos com acabamento esférico acompanhando a
dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixação com
identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Altura: 1540 mm Frente: 1870 mm Lateral: 1870
mm Área: 14,98 m² Peso: 63 kg

8 APARELHO GINÁSTICA Unidade 2 R$ 4.579,3400 R$
2.289,6700

R$
4.579,3400

Marca: Ziober
Fabricante: Ziober
Modelo / Versão: Nacional
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Surf Duplo Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3.½” × 3,75 mm; 2” × 2
mm; 1.½” × 1,50 mm; 1” × 1,50 mm. Tubo em aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (73 mm × 58,98 mm). Chapas de aço carbono
de no mínimo 4,75 mm para reforço da estrutura e 1,90 mm para apoio de pé. Utiliza 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, solda MIG, chumbador com flange de no mínimo 230 mm × 3/16”, corte a laser com parafusos de
fixação zincados de no mínimo ⅝” × 1.¼” e arruela zincada de no mínimo ⅝”, hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo ⅜”,
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 de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Altura: 1302 mm
Frente: 820 mm Lateral: 950 mm Área: 8,32 m² Peso: 34 kg

9 APARELHO GINÁSTICA Unidade 1 R$ 2.204,0000 R$
2.204,0000

R$
2.204,0000

Marca: Ziober
Fabricante: Ziober
Modelo / Versão: Nacional
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Simulador de Remada Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3.�⁄�” × 3,75
mm; 2” × 2 mm; 2” × 3 mm; 2” × 5,5 mm; 1.�⁄�” × 2 mm; 1.�⁄�” × 1,50 mm; 1” × 1,50 mm. Articulação do equipamento fabricada
com tubo de diâmetro de no mínimo 114 mm com no mínimo 7 mm de espessura. Chapas de aço carbono cortadas a laser com
espessuras mínimas de 2 mm; �⁄�”, 3/16”; �⁄�”. Hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo �⁄�” com parafusos de fixação zincados
de no mínimo �⁄�” × 1.�⁄�” e arruela zincada de no mínimo �⁄�”. Utiliza-se 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, solda MIG,
parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão em embutido interno de plástico de 3.�⁄�” com acabamento esférico
acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos de fixação
galvanizados a frio com capa de proteção. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares,
instruções de utilização e dados da fabricante. Altura: 830 mm Frente: 755 mm Lateral: 944 mm Área: 8,11 m² Peso: 24,5 kg

10 APARELHO GINÁSTICA Unidade 1 R$ 1.539,8400 R$
1.539,8400

R$
1.539,8400

Marca: Ziober
Fabricante: Ziober
Modelo / Versão: Nacional
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Rotação Vertical Dupla Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3’ ½ x 2
mm; 2’ x 2 mm; 1’ x 1,50 mm; ¾ x 1,20 mm. Tubo trefilado redondo DIN (55 mm x 44 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo;
3 mm para reforço de estrutura. 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 externo em metal de 2’ ¼ e tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3’ ½’, ambos
com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado.
Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da
fabricante. Altura: 1858 mm Frente: 800 mm Lateral: 388 mm Área: 6,69 m² Peso: 18 kg

11 PLACA IDENTIFICAÇÃO Unidade 1 R$ 2.388,0000 R$
2.388,0000

R$
2.388,0000
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Marca: ZIOBER 
Fabricante: ZIOBER 
Modelo / Versão: Nacional
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Placa Orientativa Fabricada com tubo de aço carbono de no mínimo 3’ x 1,50; 2’ x 1,50
mm, Chapa de aço carbono de no mínimo 0,90 mm; 4,75 mm. Utiliza-se 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, parafusos zincados e
arruelas fixadoras, orifícios para a fixação do equipamento de no mínimo 37 cm abaixo do concreto; Tampão embutido externo em
metal de 3’. Adesivada frente e verso e a logo da empresa. Altura: 3181 mm Frente: 2182 mm Lateral: 107 mm Área: 8,81 m² Peso:
42 Kg

12 APARELHO GINÁSTICA Unidade 1 R$ 2.405,3400 R$
2.405,3400

R$
2.405,3400

Marca: ZIOBER 
Fabricante: ZIOBER 
Modelo / Versão: Nacional
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espaldar Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3’ ½ x 3,75 mm; 2’ x 2
mm; 1’ ½ x 3mm; 1’ ½ x 1,50 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 4,75mm. 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. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3’ ½ com acabamento esférico.
Utiliza-se 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. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixação com identificação dos grupos musculares,
instruções de utilização e dados da fabricante. Altura: 2285 mm Frente: 928 mm Lateral: 478 mm Área: 7,26 m² Peso: 32,5 kg

13 APARELHO GINÁSTICA Unidade 2 R$ 5.666,6800 R$
2.833,3400

R$
5.666,6800

Marca: ZIOBER 
Fabricante: ZIOBER 
Modelo / Versão: Nacional
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Abdominal Duplo 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 Oblongo de no mínimo 20 mm x 48 mm x.1,20 mm. Chapas de aço carbono com no
mínimo 4,75mm. Barra chata de no mínimo 2’ ½ x ¼’ . 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". Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3’ ½ com acabamento esférico. Utiliza-se 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, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachados. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixação com
identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Altura: 651 mm Frente: 1404 mm Lateral: 1688
mm Área: 12,75 m² Peso: 43,5 kg

Total do Fornecedor: R$
62.170,2400

 
20.200.321/0001-47 - K M BATISTA CARDOSO EIRELI

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de

Valor (*)
Valor

Unitário Valor Global

1 SIMULADOR Unidade 2 R$ 11.820,0000 R$
4.215,0000

R$
8.430,0000

Marca: FLEX EXCLUSIVE
Fabricante: FLEX EXCLUSIVE
Modelo / Versão: FLEX EXCLUSIVE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2’ �⁄� x 2 mm; 2’ x 2 mm; 1’ �⁄� x 3
mm; 1’ �⁄� x 1,50 mm; 1’ x 1.50 mm; Barra chata de no mínimo 2’ �⁄� x �⁄�’; 3/16’ x 1 �⁄�’. Tubo de aço carbono trefilado 2’ x 5,50 mm
SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para ponto de fixação do equipamento e 2
mm para banco estampado com bordas arredondadas. 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 parabout de no mínimo 3/8’ x 2’ �⁄�,
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. Adesivo
refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante.

Total do Fornecedor: R$
8.430,0000

 
 

Valor Global da Ata: R$
70.600,2400

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.
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