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Resolução SELJ nº 12, de 04 de abril de 2018.
Tabela de Precificação
Anexo I – Educacional e Sócio Desportivo:

DESCRICAO_ITEM
Luminária embutida com corpo em aço tratado e pintado por processo eletrostático na cor
branco FOSCO; Visor em acrílico translúcido
Máscara para florete.

VR LIMITE
403,09
346,50

Carro aberto, desmontável com rodízios. Três prateleiras (base superior, base inferior e
prateleira intermediária); Em aço resistente; Acabamento em pintura; 4 Rodas de 3", 2 fixas e 2
giratórias; Capacidade: 75 Kg. Dimensões (CxLxA): 60x40x91 cm.
226,10
"Aparelho de correntes Russas, para uso em fisioterapia, ciclo de trabalho (10%, 30% e 50%),
opera nos modos contínuo, sincrônico, recíproco e sequencial e modulação em rampa on, off,
rise e decay, possibilita vários modos de estimulação, visor LCD, 04 canais de controles
independentes, 08 saídas com 16 eletrodos,alimentação:110/220v,Freqüência: 50/60 Hz
2013 TACX FLOW MULTIPLAYER -Rolo para bicicleta com controle e interação multiplayer
2014 COMPUTRAINER LAB 3D TRAINER WITH PUCK - Rolo com Sistema de avaliação potência
da pedalada
420 (barco a vela): barco completo (mastreação, casco, leme , cana do leme, quilha e demais
acessórios) em composito de fibra de carbono e fibra de vidro com lemes de fibra de vidro;
trapézio duplo. dimesões: 3.99m (comprimento do barco); 1.71m (altura da viga mestra); área
da vela mestra: 24.38m²; área da vela de proa: 28.96 m². peso:104.33 kg.
420 (barco a vela): capa para casco em poliester.
420 (barco a vela): capa para deck em poliester.
420 (barco a vela): mastro em aluminio.
440Kg de Peso para Halteres (aluguel). São aparatos com cargas fixas denominados como
implementos livres constituidas de uma pequena barra com peso nas extremidades. O valor de
440 kg é referente à um jogo de halteres, aos pares com diversos valores de carga.
Amplamente usado no treinamento neuromuscular e na reabilitação.
440Kg de Peso para Halteres. São aparatos com cargas fixas denominados como implementos
livres. Geralmente são constituidas de uma pequena barra com peso nas extremidades. O valor
de 440 kg é referente à um jogo de halteres, aos pares com diversos valores de carga.
Amplamente usado no treinamento neuromuscular e na reabilitação
470 (barco a vela): barco completo (mastreação, casco, leme , cana do leme, quilha e demais
acessórios) de competição com casco em fibra de vidro plástico reforçada; costela dos cascos
em espuma eva á vacuo; moitões de vela pincipal com mola, vela branca de
regata/competição, mordedor de retranca pré-instalado, cabos dynema de testa e esteria,
extensor de cana de 36", ajuste rápido da altura da retranca, amarras de velas de grumetes.
dimensões: 4.70 m (comprimento do casco); 1.70m (altura da viga mestra); área da vela
mestre:9.45 m²; área da vela de proa: 3.59m², área da vela balão:12.16 m². peso:120 kg.

1.071,00
4.027,70
6.034,19

33.432,23
976,03
1.000,89
3.325,56

162,21

3.149,96

48.781,07
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470 (barco a vela): bolina em fibra de vidro.
470 (barco a vela): capa do casco em poliester.
470 (barco a vela): capa do deck em poliester.
470 (barco a vela): carreta de encalhe em aluminío.
470 (barco a vela): casco em fibra de vidro.
470 (barco a vela): leme em fibra de vidro.
470 (barco a vela): retranca em fibra de carbono.
490 Mastro Feminino
49er (barco a vela): barco completo (mastreação, casco, leme , cana do leme, quilha e demais
acessórios) com casco em fibra de vidro de contrução (grp) e espuma sanduíche laminado com
fibra de carbono em áreas de alta carga; mastro em fibra de carbono; vela mestra e jib feita de
filme de mylar; vela balão feita de tecido a base de nylon; vela spinnakers assimétricas.
dimensões: 5,0 m (comprimento do barco); 2,9 m (largura do barco); 8,4m (comprimento do
mastro); área da vela mestra: 16,1 m²; área da vela de proa (jib): 5,1 m²; área da vela spinnaker
(balão): 38 m²; área da vela jib + mestra, (upwind): 21,2 m². peso: 70 kg (casco); 94 kg (total).
49er (barco a vela): cabo tipo adriça para vela balão (spinnaker halyard). material: dyneema.
com fio do cabo de 3mm de espessura.
49er (barco a vela): cabo tipo adriça para vela de proa (jib halyard). material: dynex. com fio do
cabo de 3mm de espessura.
49er (barco a vela): cabo tipo adriça para vela mestra (main halyard). material: dynex. com o fio
do cabo de 3mm de espessura.
49er (barco a vela): cabo tipo escota para vela de balão 49er (spinnaker sheet). material: dynex.
com fio do cabo de 6mm de espessura.
49er (barco a vela): cabo tipo escota para vela de proa (jib sheet). material: dynex. com fio da
corda de 6mm de espessura.
49er (barco a vela): cabo tipo escota para vela mestra (main sheet). material: dynex. com fio do
cabo de 6mm de espessura.
49er (barco a vela): capa inferior (undercover). material: nylon. proteger o casco do barco a
partir de batidas e arranhões.
49er (barco a vela): capa superior com abertura para mastro (top cover- mast up). material: pvc
polyester - 680gms. pode ser usado com o mastro para cima ou para baixo.
49er (barco a vela): capa superior sem abertura (top cover - trailing). material: pvc polyester 680gms capas superiores sem aberturas para mastros e mortalhas etc. estes reduzem
consideravelmente o arrasto do vento quando usado o reboque.
49er (barco a vela): casco. material do casco: fira de vidro de contrução (grp) e espuma
sanduíche laminado com fibra de carbono em áreas de alta carga. comprimento do barco 4.995
m. largura do barco 2,9 m. casco peso 70 kg.
49er (barco a vela): equipamento ajustador para mastro (tune ajuster). comprimento: 90mm.
pino: 6mm.
49er (barco a vela): extensão do leme (tiller extension). diametro interno: 16mm. diametro
externo 19,2mm. parede, espessura: 1,6mm. comprimento 2500mm. peso: 0,351kg. material:
fibras de carbono; combina as propriedades e aparência de fibras de carbono, fibras de
aramida e epóxi curado no calor. o comprimento refere-se ao comprimento do tubo, não
incluindo o equipamento. (ronstan universal acrescenta 40 mm). extensões do leme são
fornecidos com tampa e equpado com poliuretano universal. a camada final é feita de aramida
(kevlar).
49er (barco a vela): extensão do leme (tiller extension). diametro interno: 20mm. diametro
externo 22,6mm. parede, espessura: 1,3mm. comrpimento 2500mm. peso: 0,332kg. material:

2.065,05
606,00
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1.606,15
22.371,38
1.789,71
1.078,42
4.000,00

61.033,70
217,63
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195,37
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893,27

818,50

37.495,37
66,75

557,02
557,02
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fibras de carbono; combina as propriedades e aparência de fibras de carbono, fibras de
aramida e epóxi curado no calor. o comprimento refere-se ao comprimento do tubo, não
incluindo o equipamento. (ronstan universal acrescenta 40 mm). extensões do leme são
fornecidos com tampa e equpado com poliuretano universal. a camada final é feita de aramida
(kevlar).
49er (barco a vela): mastro 8,4m. fibra de carbono.
49er (barco a vela): tala (main batten) tamanhos: b1 1042mm, b2 1082mm, b3 1623mm, b4
2070mm, b5 2485mm, b6 2704mm.
49er (barco a vela): talas (main battens). conjunto com 6 ripas tamanhos: b1 1042mm, b2
1082mm, b3 1623mm, b4 2070mm, b5 2485mm, b6 2704mm.
49er (barco a vela): vela balão (spinnaker). spinnakers assimétricas, material: tecido a base de
nylon. area: 38 m2. cores: azul, azul claro, preto, branco, amarelo, verde, vermelho, roxo, cinza,
laranja.
49er (barco a vela): vela de proa (headsail, jib). material: filme de mylar. area: 5,1 m2.
49er (barco a vela): vela mestra (mainsail). material: filme de mylar. area: 16,1 m2.
49er (baro a vela): capa superior com abertura para mastro (top cover- mast up). material:
algodão polyester - 4200gms. pode ser usado com o mastro para cima ou para baixo.
49er fx (barco a vela): barco completo (mastreação, casco, leme , cana do leme, quilha e
demais acessórios) com casco em fibra de vidro de contrução (grp) e espuma sanduíche
laminado com fibra de carbono em áreas de alta carga; mastro em fibra de carbono; vela
mestra e jib feita de filme de mylar; vela balão feita de tecido a base de nylon; velas spinnakers
assimétricas. dimensões: 4.99 m (comprimento do barco); 2,9 m (largura do barco); 7,5m
(comprimento do mastro);
49er fx (barco a vela): mastro 7,4m. fibra de carbono.
49er fx (barco a vela): vela balão (spinnaker). spinnakers assimétricas, material: tecido a base
de nylon. area: 25,1 m2. cores: azul, azul claro, preto, branco, amarelo, verde, vermelho, roxo,
cinza, laranja.
49er fx (barco a vela): vela de proa (headsail, jib). material: filme de mylar. area: 5,8 m2.
49er fx (barco a vela): vela mestra (mainsail). material: filme de mylar. area: 13,8 m2.
520 Mastro Masculino
550Kg de Peso para Anilha (aluguel). São aparatos com cargas fixas, que permitem a
implementação da quilagem nos aparelhos que são necessários, principalmente nas barras. São
denominados como implementos livres. Em ferro fundido, pode ter revestimento de borracha,
permitindo maior conforto na manipulação. O valor de 550 kg é referente à um jogo de anilhas,
aos pares, com diversos valores de carga. Amplamente usado no treinamento neuromuscular e
na reabilitação
550Kg de Peso para Anilha. São aparatos com cargas fixas, que permitem a implementação da
quilagem nos aparelhos que são necessários, principalmente nas barras. São denominados
como implementos livres. Em ferro fundido, pode ter revestimento de borracha, permitindo
maior conforto na manipulação. O valor de 550 kg é referente à um jogo de anilhas, aos pares,
com diversos valores de carga. Amplamente usado no treinamento neuromuscular e na
reabilitação
AB Board com estrutura de aço estrutural oblongo 50 x 98 cm e espessura de 3 mm,
estofamento em ângulo de 20°, pegadas anatômicas em pvc, estofamento em espuma
ortopédica, impermeável,antialérgico. Dimensões (C x L x H ): 200 x 50 x 95 cm, Peso : 60Kg.
Abaixadores de língua, descartáveis, em madeira lisa, formato convencional de espátula, em
pacote com 100 unidades.

14.190,74
109,77
493,98

2.650,57
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3.123,51
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2.910,00
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Abdominal com estrutura tubular de 3 a 6 mm, chopas de aço com espessura de 3 a 8 mm,
tratamento de superficie com 8 banhos( desengraxante,decapante, ativador/refinador,fosfato
de zinco e passivador), pintura eletrostática a pó com espessura de 110 un. Cura feita em forno
de 2 estágios a 250 ° C ,solda TIG/MIG robotizada, assentos com espuma injetada de
poliuretano expandido com densidade controlada, revestimento em couro ecológico ( 1 mm de
espessura ) e costura reforçada, torre de carga composta por placas de pesos com 10 Kg e
sistema de carga adicional de 2.5 Kg , 5 Kg , 7.5 Kg ,barra em aço com revestimento antioxidante, guias de pesos em aço inox , cabos de aço com 6 mm de espessura que suporta até
1500 Kg , acabamento com proteção termoplástica em nylon 6,6 preto, carenagem traseira em
polietileno rotomoldado.,base de apoio para pés em aço com textura anti-derrapante,porta
anilhas em cromo duro.Dimensões ( C x L x A ) : 148 x 86 x 145,5 cm , Peso : 216 Kg, Carga 107,5
Kg.Abdutor com estrutura tubular de 3 a 6 mm, chopas de aço com espessura de 3 a 8 mm,
tratamento de superficie com 8 banhos (desengraxante,decapante, ativador/refinador,fosfato
de zinco e passivador), pintura eletrostática a pó com espessura de 110 un. Cura feita em forno
de 2 estágios a 250 ° C ,solda TIG/MIG robotizada, assentos com espuma injetada de
poliuretano expandido com densidade controlada, revestimento em couro ecológico ( 1 mm de
espessura ) e costura reforçada, torre de carga composta por placas de pesos com 10 Kg e
sistema de carga adicional de 2.5 Kg , 5 Kg , 7.5 Kg ,barra em aço com revestimento antioxidante, guias de pesos em aço inox , cabos de aço com 6 mm de espessura que suporta até
1500 Kg , acabamento com proteção termoplástica em nylon 6,6 preto, carenagem traseira em
polietileno rotomoldado.,base de apoio para pés em aço com textura anti-derrapante,porta
anilhas em cromo duro.Dimensões ( C x L x A ) : 153 x 75 x 145,5 cm , Peso: 240 Kg, Carga 127,5
Kg.
Abraçadeira (presilhas) em nylon na cor branca 150 mm (comp) x 3, 4 mm (larg) x 1, 2 mm
(espessura). Pacote com 100 unidades.
Abrigos de Equipe com banco de madeira de lei com 1 m de comprimento, estrutura de aço
galvanizado, cobertura de policarbonato translucido, piso de aço galvanizado coberto de
poliuretano, resistente a agua, resistência UV. Dimensões: 220 cm de altura x 126 cm de
profundidade. Capacidade: 2pessoas.
Abrigos de Equipe com banco de madeira de lei com 3 m de comprimento, estrutura de aço
galvanizado, cobertura de policarbonato translucido, piso de aço galvanizado coberto de
poliuretano, resistente a agua, resistência UV. Dimensões: 220 cm de altura x 126 cm de
profundidade. Capacidade: 6 pessoas.
Abrigos de Equipe com banco de madeira de lei com 4 m de comprimento, estrutura de aço
galvanizado, cobertura de policarbonato translucido, piso de aço galvanizado coberto de
poliuretano, resistente a agua, resistência UV. Dimensões: 220 cm de altura x 126 cm de
profundidade. Capacidade: 8 pessoas.
Abrigos móveis para atletas (proteção de chuva e sol) - estrutura metálica pintada, feita em
perfil de aço resistente, com 8 assentos de plástido com escosto (4 de cada lado), com 4 rodas
dobráveis para facilitar o transporte (2 em cada lateral), e, telhado revestido com nervuras e
altura regulável.
Abrilhantador com aloe vera. Protege, amacia, desembaraça e dá brilho à crina, cauda e
pelagem longa. Facilita a escovação, impede a aderência de poeira e serragem. A presença de
Aloe Vera fortalece a crina e a cauda, evita a quebra dos fios, torna a pelagem macia e auxilia
no seu crescimento. Embalagem de 5 litros.
Abrilhantador, com aplicador, para manter a crina e a cauda de equinos com brilho e
desembaraçadas. Galão de 5 litros.
Acabamento antivandalismo

9.234,00

8.964,00
8,74

7.800,00

10.360,00

11.940,00

8.128,70

186,88
150,70
87,68
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Acabamento de piso em concreto desempenado e nivelado, com acabamento polido à
máquina.
Acabamento misturador monocomando para chuveiro
Acabamento para registro de gaveta e pressão,
Acelerador Rápido para Moto Cross.
Acelerador Rápido para Moto Cross.
Acesso à Internet - banda 10MB
Acessório de rédea para Volteio. Faz a conexão entre a mão do cavaleiro e a boca do cavalo.
Torna o efeito da mão do cavaleiro mais suave na boca do cavalo.
Acessório para Retorno da Bola, ângulos ajustáveis, design dobrável para facilitar o
armazenamento e transporte, medidas da embalagem (AxLxC): (24,6 x 7,6 x 86,2) cm, para a
prática de arremesso e defesa.
Acessório para Treinamento de Alinhamento com Espelho -Practice Pod Pro - SKLZ: Altura:
10.00 cm. Largura: 6.00 cm. Profundidade: 92.00 cm. Peso: 350.00 g.
Acessório para Treinamento de Swing: Ajuda a sincronizar pernas, quadris e braços. O
deslocamento do peso de seu pé pode ser observado pelo click do equipamento. Altura: 26.00
cm. Largura: 6.00 cm. Profundidade: 15.00 cm. Peso: 100.00 g
Acessório para Treinamento de Swing: Altura: 15.00 cm. Largura: 13.00 cm. Profundidade:
61.00 cm. Peso: 1.08kg
Acessórios-dispositivo retorno, em ABS branco, com fluxo: 0,4m/s: 20m³/h - Máx.
0,5m/s:26m³/h, para piscina de competição - 50mx25mx3m.
Acetilcisteína sache c/16 (4cx)- 200mg.é indicado quando se tem dificuldade para expectorar e
há muita secreção densa e viscosa, tais como: bronquite crônica e suas exacerbações, enfisema
pulmonar, bronquite tabágica, bronquite aguda, broncopneumonia, abscessos pulmonares,
atelectasias pulmonares, mucoviscidose (doença hereditária que produz muco espesso,
também conhecida por fibrose cística) e outros. também é indicado como antídoto na
intoxicação acidental ou voluntária por paracetamol.
Acetilcisteína sache c/16 (4cx)- 600mg.é indicado quando se tem dificuldade para expectorar e
há muita secreção densa e viscosa, tais como: bronquite crônica e suas exacerbações, enfisema
pulmonar, bronquite tabágica, bronquite aguda, broncopneumonia, abscessos pulmonares,
atelectasias pulmonares, mucoviscidose (doença hereditária que produz muco espesso,
também conhecida por fibrose cística) e outros. também é indicado como antídoto na
intoxicação acidental ou voluntária por paracetamol.
Aciclovir 200mg com 25 comprimidos (4 cx) usado no tratamento de infecções pelo herpes
simplex na pele e mucosas, inclusive herpes genital inicial e recorrente. na prevenção e
supressão de recidivas de infecções recorrentes por herpes simplex em pacientes
imunocompetentes. profilaxia de infecções pelo herpes zoster.
Aciclovir 400 mg c/30 (4cx) usado no tratamento de infecções pelo herpes simplex na pele e
mucosas, inclusive herpes genital inicial e recorrente. na prevenção e supressão de recidivas de
infecções recorrentes por herpes simplex em pacientes imunocompetentes. profilaxia de
infecções pelo herpes zoster.
Ácido acetil salicílico adulto (30 cp) medicamento analgésico e antipirético
Ácido ascórbico 500mg c/20 (2cx) tratamento da carência de ácido ascórbico, denominada
de escorbuto que se manifesta através dos seguintessintomas: cansaço, sangramentos
mucosos e cutâneos, gengivites, perda de dentes, anemia, diminuição da resistência
às infecções, retardo no tempo de cicatrização das feridas, etc. vitamina c é ainda indicada para
o tratamento e profilaxia de gripes e resfriados e como suplemento nutricional na
gestação, lactação, atividades desportivas, doenças infecciosas e estados febris. vitamina c é

24,00
159,84
47,57
8,08
8,08
94,35
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136,54
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44,98
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101,22
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361,43
12,56

30,79
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também usada para o tratamento da metemoglobinemia idiopática

Ácido ascórbico efervecente1mg c/10 (2cx) tratamento da carência de ácido ascórbico,
denominada de escorbuto que se manifesta através dos seguintessintomas: cansaço,
sangramentos mucosos e cutâneos, gengivites, perda de dentes, anemia, diminuição da
resistência às infecções, retardo no tempo de cicatrização das feridas, etc. vitamina c é ainda
indicada para o tratamento e profilaxia de gripes e resfriados e como suplemento nutricional
na gestação, lactação, atividades desportivas, doenças infecciosas e estados febris. vitamina c é
também usada para o tratamento da metemoglobinemia idiopática
Acionador Manual de Alarme - Baixo consumo de corrente tipo rearmável isolador de curto
circuito incorporado. Tensão de operação: 17 a 28 VDC. Faixa de operação de temperatura: 10°C a + 50°C.
Acolchoamento de proteção para as barras paralelas assimétricas e barra fixa dos homens em
formato U com espuma de alta densidade; feito de bisonyl lavável, com pegas e fecho de
velcro. Dimensão (LxAxC): 13 cm x 16,5 cm x 140 cm.
Adaptador p/ Suporte de Caramanhola. Adaptador para fixar suporte de caramanhola no
guidão da bike. Feito em alumínio. 2 parafusos para fixação inclusos. Peso 40gr.
Adesivos 18 cm x 7 cm de baliza
Adestrin 1 litro com aplicador, para limpeza rápida de cavalos.
Adjustable Bench Press com estrutura de aço estrutural oblongo 50 x 98 cm e espessura de 3
mm, pegadas anatômicas em pvc, estofamento em espuma ortopédica,
impermeável,antialérgico. Dimensões (C x L x H ): 250 x 115 x 165 cm, Peso: 112 Kg.
Adsorvente de toxinas e venenos, presentes no trato gastrintestinal e auxiliar em diarreias e
gastroenterites. Cada 100 g contém: Carvão Ativado 40 g; Zeolita 40 g; Caolim 10 g; Pectina 10
g. Caixa com display contendo 10 sachês de 8 g cada.
Adutor com estrutura tubular de 3 a 6 mm, chopas de aço com espessura de 3 a 8 mm,
tratamento de superficie com 8 banhos (desengraxante,decapante, ativador/refinador,fosfato
de zinco e passivador), pintura eletrostática a pó com espessura de 110 un. Cura feita em forno
de 2 estágios a 250 C ,solda TIG/MIG robotizada, assentos com espuma injetada de poliuretano
expandido com densidade controlada, revestimento em couro ecológico (1 mm de espessura )
e costura reforçada, torre de carga composta por placas de pesos com 10 Kg e sistema de carga
adicional de 2.5 Kg, 5 Kg, 7.5 Kg, barra em aço com revestimento anti-oxidante, guias de pesos
em aço inox , cabos de aço com 6 mm de espessura que suporta até 1500 Kg, acabamento com
proteção termoplástica em nylon 6,6 preto, carenagem traseira em polietileno
rotomoldado,base de apoio para pés em aço com textura anti-derrapante, porta anilhas em
cromo duro.Dimensões (C x L x A): 153 x 75 x 145,5 cm, Peso: 240 Kg, Carga 127,5 Kg.
Advogado - Assessoria e Consultoria Jurídica - Serviços de advocacia inerentes ao projeto. A
contratação será por CLT ou específica para uma causa.
Advogado pleno (Unidade considerada: salário mês de 40h semanais)
Advogado sênior (Unidade considerada: salário mês de 40h semanais)
Aferidor para diâmetro, espessura, diâmetro interior, raio do anel de discos de 1,0 à 1,5 Kg.
Aferidor para diâmetro, espessura, diâmetro interior, raio do anel de discos de 1,75 à 2,0 Kg.
Agasalho - calça de moletom em cor, lisa. Modelo Feminino. Tamanho P a GG.
Agasalho - calça de moletom em cor, lisa. Modelo Masculino. Tamanho P a GG.
Agasalho - Feito de algodão da American Apparel combina o estilo clássico com um toque de
modernidade. Um dos maiores atrativos desse agasalho é o ziper que combina com o cordão.
Ele irá mantê-lo aquecido porque possui 100% de algodão extra macio. É arejado, mas contém
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camadas reforçadas para aquecer. Cor: Preto, branco, marrom, cinza, verde e vermelho.
Tamanho: P, M, G e GG.
Agasalho - jaqueta em moletom em cor com detalhe da bandeira impresso no tecido. Modelo
Feminino. Tamanho G
Agasalho - jaqueta em moletom em cor com detalhe da bandeira impresso no tecido. Modelo
Feminino. Tamanho GG
Agasalho - jaqueta em moletom em cor com detalhe da bandeira impresso no tecido. Modelo
Feminino. Tamanho M
Agasalho - jaqueta em moletom em cor com detalhe da bandeira impresso no tecido. Modelo
Feminino. Tamanho P
Agasalho - jaqueta em moletom em cor com detalhe da bandeira impresso no tecido. Modelo
Masculino. Tamanho G
Agasalho - jaqueta em moletom em cor com detalhe da bandeira impresso no tecido. Modelo
Masculino. Tamanho GG
Agasalho - jaqueta em moletom em cor com detalhe da bandeira impresso no tecido. Modelo
Masculino. Tamanho M
Agasalho - jaqueta em moletom em cor com detalhe da bandeira impresso no tecido. Modelo
Masculino. Tamanho P
Agasalho (Blusa e Calça) para Atletas Internacionais, em Microtel com Forro. Modelo
Feminino.
Agasalho (Blusa e Calça) para Atletas Internacionais, em Microtel com Forro. Estampa na Frente
e Costas, Mangas e Pernas. Modelo Masculino.
Agasalho com sheel de nylon, resistente ao vento, com forro de algodão, fecho completo e
cordão, bolsos com fecho lateral, ventilação nas costas. Tamanhos: XS, S, M, L, XL, 2XL.
Agasalho confccionado me 100% poliester composto de jaqueta com fechamento em zíper,
bolsos laterais com fechamento em zíper e calça com elástico ajustável, bolsos laterais com
fechamento em zíper na altura do bolso esquerdo. Modelo feminino, P,M,G.
Agasalho confccionado me 100% poliester composto de jaqueta com fechamento em zíper,
bolsos laterais com fechamento em zíper e calça com elástico ajustável, bolsos laterais com
fechamento em zíper na altura do bolso esquerdo. Modelo masculino, P,M,G.
Agasalho de Viagem, em tactel, 100% poliéster, em cor. Modelo forrado sem capuz. Tipo
Feminino. Tamanho P a GG.
Agasalho de Viagem, em tactel, 100% poliéster, em cor. Modelo forrado sem capuz. Tipo
Masculino. Tamanho P a GG.
Agasalho em poliester felpado pagmof da artestyl (chimpa), 210 g, com recortes na manga e no
corpo, com 02 bolsos, calça com frisos, bolsos laterais e traseiros com silkscreen. Tam M a GG.
Agasalho em poliester felpado pagmof da artestyl(chimpa), 210 g, com recortes na manga e no
corpo, com 02 bolsos, calça com frisos, bolsos laterais e traseiros com silkscreen.Tam P
Agasalhos - Moletom com capuz confortável e acolhedor. Moletom fabricado com 289g, 90/10
de algodão-poli combinado com cotton face. Ele possui mangas ajustáveis e costura reforçada
nas cavidades para aumentar a durabilidde. Tamanhos: P, M, G e GG. Cor: Cinza, preto, azul
claro, azul marinho e branco.
Agogô completo (Agogô E Baqueta), material: ferro cromado; Dimensões aproximadas:
10X15X35 cm
Air track "Superior" medindo 10x2x0,20m.Colchão inflavélcom superfície em PVC azul com
linha central amarela. 6 pegas e bolsa de transporte. Peso 62 kg.
Air track "Superior" medindo 15x2x0,20m.Colchão inflavélcom superfície em PVC azul com
linha central amarela. 6 pegas e bolsa de transporte.. Peso 62 kg.
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Alambrado com tela galvanizada com (411, 80m²), revestida em PVC verde, malha 2” fio 14,
amarrada a tubos de ferro galvanizados, travamento de corrimão e barramento superior e
inferior. Dimensões: altura 4,00 m x 43,99 m de comprimento.
Alambrado malha 2”x2” em fio 12, galvanizado e revestido de PVC, com tubos galvanizados de
2 ½”, para estrutura vertical, Dimensões: 4,00m de altura nos fundos e cantos, laterais em
trapézio de 4m para 1m, com 02 portões de 1,00x1,00m.
Albumina 80% (400g) - Suplemento alimentar composto exclusivamente de proteínas de alto
valor biológico, fornece um perfil completo de aminoácidos essências, aminoácidos de cadeia
ramificada (BCAA - leucina, isoleucina e valina) e ácido glutâmico. Embalagem com 400g
Alça de alumínio com revestimento higroscópico. Peso: 2 Kg
Alça de madeira. Feita de madeira compensada. Peso: 2 kg
Alças ajustáveis de Carbono e espuma de borracha com diâmetro de 31 mm.
Alças ajustáveis de Carbono e espuma de borracha com diâmetro de 34 mm.
Alças ajustáveis de Carbono e espuma de borracha com diâmetro de 35 mm.
Alças ajustáveis de Carbono e espuma de borracha com diâmetro de 39 mm.
Alças ajustáveis de Carbono em espuma de borracha com diâmetro externo de 42 mm e
diâmetro interno de 39 mm.
Alças ajustáveis de Carbono em espuma de borracha com diâmetro externo de 42 mm e
diâmetro interno de 42 mm.
Alças ajustáveis de Carbono em espuma de borracha com diâmetro externo de 45 mm e
diâmetro interno de 42 mm.
Alças ajustáveis de Carbono em madeira verniz com diâmetro externo de 42 mm e diâmetro
interno de 39 mm.
Alças ajustáveis de Carbono em madeira verniz com diâmetro externo de 42 mm e diâmetro
interno de 42 mm.
Alças ajustáveis de Carbono em madeira verniz com diâmetro externo de 45 mm e diâmetro
interno de 42 mm.
Alças de carbono com 31 miliímetros de diametros exterior. Tamanho: Pequeno (Rosa)
Alças de carbono com 34 miliímetros de diametros exterior. Tamanho: Intermediário (Amarelo)
Alças de carbono com 35 miliímetros de diametros exterior. Tamanho: Padrão (Azul)
Alças de carbono com 37 miliímetros de diametros exterior. Tamanho: Grande (Cinza)
Alças de carbono com 39 miliímetros de diametros exterior. Tamanho: Extra Grande (Verdde)
Almofada bumerangue de desempenho feita de poliuretano para vassoura de curling
Almofada circular de desempenho feita de poliuretano para vassoura de curling
Almofada de desempenho feita de poliuretano para vassoura de curling
Almofada de proteção de espada em feltro
Almofada de proteção para florete em feltro
Almofada de proteção para florete em plástico
Almofada oval de desempenho feita de poliuretano para vassoura de curling
Almofada retangular de desempenho feita de poliuretano para vassoura de curling
Almofadas de proteção dos postes
Alto falante de Corneta feito em alumínio, modelo circular com 355mm de diâmetro, potência
de 25W.
Alto falante de teto de 6w de potência, SPL 98db, com tensão de 70/100 V em armação de aço
e grade dianteira.
Aluguel de banheiro químico para atender os atletas, equipe de trabalho e público
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Aluguel de cadeira para atender a todas as áreas do evento
Aluguel de camarote coberto medindo 30m x 5m, para atendimento ao público
Aluguel de estrutura metálica para backdrop de largada e backdrop de premiação, medindo 4m
x 3m
Aluguel de mesa de plástico, branca, para atender a todas as áreas do evento
Aluguel de mesa retangular de plástico com seis lugares.
Aluguel de placas de largada e chegada, com treliça de 3m x 0,50m, confeccionadas em
madeira.
Aluguel de plataforma de largada, medindo 2m x 2m
Aluguel de telão em tecido de Vinil convencional 1.0 (Matte White), de 4m x 3m, onde serão
apresentadas imagens e resultados oficiais do evento
Aluguel de tenda de 5m x 5m, confeccionada em tecido sintético (laminado de PVC reforçado
com poliéster), com fechamento e tablado
Aluguel de Tenda Pantográfica Pirâmide 6X6
Aluguel de Van executiva de 15 lugares, nova (0 zero km), franquia de 150km/dia, Com
motorista.
Aluguel do Sistema de Iluminação. A) 1000 W por 0,5 m para a linha de pose, B) 500 W por 0,5
m para linha posterior a linha de poses, C) 12 lâmpadas de 500 W, voltadas metade para o lado
esquerdo e metade para o lado direito, D) Esta iluminação deve focar toda a área de pose do
palco fornecendo 5000 lux
Alvo "Vegas". Com 3 faces; Diâmetro: 40 cm, cada; Sinal de "mais" no centro; Com 3 cores: azul
(externa), vermelho (meio) e amarelo (centro), em cada; Peso: apenas do papel.
Alvo Eletrônico para AirSoft, 1 sensor, contador de pontos até 99, medidas de 32 X 25 X 10 cm.
Alvo eletrônico, extremamente preciso, utilizando 192 barreiras de laser, acompanha: quadro
de medição para Ar Comprimido e Carabina .22, computador, monitor, e coletor de chumbo
para 10m.
Alvo impresso com as cores amarela, vermelha e azul com diâmetro de 80 cm.
Alvo impresso com as cores amarela, vermelha, azul, branca e preta, com diâmetro de 122 cm.
Alvo impresso com as cores amarela, vermelha, azul, branca e preta, com diâmetro de 40 cm.
Alvo impresso com as cores amarela, vermelha, azul, branca e preta, com diâmetro de 60 cm.
Alvo impresso em Papel Cartão S/ Coating, com Gramatura de 250g; Alvo impresso em uma
Única Parte; Medidas: 104x103 cm
Alvo impresso em Papelão Paraná Nº 160 - S/ Coating; Medidas: 17x17 cm
Alvo impresso em Papelão Paraná Nº 160 - S/ Coating; Medidas: 20x20 cm
Alvo impresso em Papelão Paraná Nº 160 - S/ Coating; Medidas: 30x05 cm
Alvo impresso em Papelão Paraná Nº 160 - S/ Coating; Medidas: 55x55 cm
Alvo oficial de 122 cm de diâmetro. Alvo oficial feito com uma malha de fios entre duas folhas
de papel coladas. Impresso com as cores amarela, branca e preta.
Alvo oficialde 80 cm de diâmetro. Alvo oficial feito com uma malha de fios entre duas folhas de
papel coladas. Impresso com as cores amarela, branca e preta.
Alvos diâmetro: 122 cm; Alvo oficial feito com uma malha de fios entre duas folhas de papel
coladas.Impresso com as cores: branco, preto, azul, vermelho e amarelo.
Alvos diâmetro: 40 cm; Alvo oficial feito com uma malha de fios entre duas folhas de papel
coladas.Impresso com as cores: branco, preto, azul, vermelho e amarelo.
Alvos diâmetro: 80 cm; Alvo oficial feito com uma malha de fios entre duas folhas de papel
coladas.Impresso com as cores: branco, preto, azul, vermelho e amarelo.
Alvos em papelão (300 gr/m²); Impresso; Diâmetro: 60 cm; Cores: branco, preto, azul,
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vermelho e amarelo.
Amalgador utilizado em clínicas e consultórios odontológicos para vibração de amálgamas e
ionômetros em cápsulas pré-dosificadas. Sistema universal para todos os modelos de cápsulas;
Tampa transparente resistente a alto impacto; Dispositivo de segurança com micro-chave
/switch interrompendo o funcionamento com a abertura da tampa; Haste batedora com 4200
oscilações por minuto; Movimentos helicoidais, oferecendo homogeneização; Sistema de
amortecedores; Chave geral luminosa no painel; Programação de tempo com memória
automática ao final de cada operação; Temporizador eletrônico. Dimensões: (LxCxH):
18,5x21,5x14,8 cm; Peso: 3 kg. 220V/ 60 Hertz ou BIVOLT.
Ambulância, contendo os seguintes equipamentos: 1) Equipamento para vias aéreas: a)
máscaras com reservatório para não-reinalação, b) máscara facial para ventilação, c) cânulas de
Guedel tamanho 3 (x2) e 4 (x2), d) cânula naso-faríngea tamanho 7 (x2) e 8 (x2), e)
laringoscópio adulto, f) cânulas oro-traqueais tamanho 7, 5 (x2) e 8 (x2) com conectores
apropriados e seringa para insuflar o “cuff”, g) equipamento para suporte respiratório em casos
de vias aéreas difíceis (Combitube®, Fastrach®, etc.), h) equipamento para verificação da
correta intubação oro-traqueal: detetor esofágico, capnógrafo ou detetor de CO2, i) oxímetro
digital, 2) Ventilação: a) ventilador manual com reservatório de oxigênio, b) respirador
mecânico, c) aparelho de sucção portátil (300mmHg - vácuo), d) catéteres de aspiração e um
tubo rígido de sucção - Yankauer, e) torpedo de oxigênio com válvulas redutoras e conecções, f)
equipamento para descompressão torácica, 3) Suporte circulatório: a) torniquetes, b) material
para preparar acesso venoso, c) equipamento para infusões endo-venosas (x4), d) cânulas
endovenosas no. 14 (x3) e 16 (x3), e) suficiente volume de soluções salinas, f) desfibrilador
cardíaco com monitor, g) bomba de infusão de medicamentos, 4) Coluna cervical: a) colares
cervicais rígidos (x2), b) imobilizador de coluna (KED), c) prancha rígida longa, 5) Curativos: a)
seleção de material para curativos, incluindo bandagens, b) curativos para queimaduras (Water
Gel e cobertores isotérmicos), 6) Medicamentos: a) drogas para intubação (seqüência rápida),
b) drogas para problemas cardiovasculares, c) drogas para problemas respiratórios, d)
glucocorticóides, e) analgésicos, f) sedativos e anti-epiléticos, 7) Itens diversos: a) tesoura forte,
b) diversas talas para imobilizações.
Balança para cadeirantes com capacidade de 360 kg, com precisão de 0,1 kg. Opção de
conversão em quilogramas e libras. Confeccionada em alumínio. Possui função impressão para
impressoras de bilhetes.
Amoxacilina 500 mg c/15 (2cx) tratamento das infecções causadas por microrganismos
sensíveis à amoxicilina, como: infecções do trato respiratório e otorrinolaringológicas
(pneumonia, bronquite, otite média, faringite, amigdalite); infecções do trato geniturinário
(cistite, pielonefrite, uretrite); infecções da pele e do tecido
subcutâneo (erisipela, celulite, abscessos, piodermites, ferimentos infectados, linfangite,
furunculose, antraz); infecções do trato gastrointestinal (febre tifóidee
paratifóide); infecções pélvicas; peritonite; gonorréia (cepas não produtoras de penicilinase);
outras infecçõescomo ósseas e cirúrgicas; erradicação do helicobacter pylori em pacientes
com gastrite ou úlcera gastroduodenal. profilaxia da endocardite: amoxicilina pode ser usado
na prevenção de bacteremia associada a procedimentos como extração dentária, em pacientes
em risco de desenvolver endocardite
Amoxacilina 500 mg c/21 (2cx) tratamento das infecções causadas por microrganismos
sensíveis à amoxicilina, como: infecções do trato respiratório e otorrinolaringológicas
(pneumonia, bronquite, otite média, faringite, amigdalite); infecções do trato geniturinário
(cistite, pielonefrite, uretrite); infecções da pele e do tecido
subcutâneo (erisipela, celulite, abscessos, piodermites, ferimentos infectados, linfangite,
furunculose, antraz); infecções do trato gastrointestinal (febre tifóidee
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paratifóide); infecções pélvicas; peritonite; gonorréia (cepas não produtoras de penicilinase);
outras infecçõescomo ósseas e cirúrgicas; erradicação do helicobacter pylori em pacientes
com gastrite ou úlcera gastroduodenal. profilaxia da endocardite: amoxicilina pode ser usado
na prevenção de bacteremia associada a procedimentos como extração dentária, em pacientes
em risco de desenvolver endocardite
Amplificador 70V/100V com 8 canais, com transformador de linha para 70/100V, 250 W por
canal
Amplificador de 4 canais, 10.000 W com DSP interno, controle Lake, protocolo Dante,
Amplificador de 6000W (4 canais de 1500W),frequencia de 20 Hz - 20 kHz;03 conectores XLR
balanceados.
Amplificador de linha para Antena externa 20Db; Frequência 47 a 862MHz;Ganho (dB) 20 Cabo
Cabo de energia 1,45 M;Conector de Saída "F" Fêmea Tensão de Alimentação 110/220V AC
Figura de Ruído < 4dB Trap de FM SIM Número de Saídas 2 Consumo de Energia 2W
Amplificadores 600w + 600w / 70v
Analisador de Gases e consumo metabolico. Sistema Para Teste Cardiopulmonar; Sistemas: de
calibração automática, de impressão de gráficos e relatórios, para armazenamento de no
mínimo 100 resultados; Aptidão cardio respiratoria; Limiar anaeróbico; Controle automático de
esteiras e bicicletas; Avaliação nutricional, da aptidão e análise de risco; Composição corporal e
abrangente de gerenciamento de peso; Software para gerenciamento de dados, prescrição de
exercícios e treinamentos; Carro de transporte do equipamento e acessórios para todos os
usos. 220V/ 60 Hertz ou BIVOLT.
Analisador laboratorial para medição de parâmetros no sangue com sistema de calibração
automática; Amostras: mínimo de 125 l; Leitura de amostras de sangue total, soro e plasma;
Sistema de impressão de gráficos e relatórios; Sistema de aspiração; Interface com tecnologia
Touch Screen; Armazenamento de no mínimo 100 resultados; Sensor para detecção e
posicionamento de amostras e reagentes; Realizar no mínimo a medição dos seguintes
parâmetros: pH, pCO2, pO2 e pressão barométrica; Sistema de Controle de Qualidade.
Dimensões (AxLxP): 47x36x41 cm; Peso: 17 Kg. 220V/ 60 Hertz ou BIVOLT.
Analisador metabólico compacto para troca gasosa pulmonar com teste ergométrico cardio
pulmonar; avaliação nutricional; testes respiratórios, cardiológico e reabilitação cárdiaca;
análise de gases O2 (tipo paramagnético, faixa de 0-100%, T90 <120 ms, precisão de +0.01%,elevação de temperatura 0min); ánalise de CO2 ( tipo NDIR, 0-10%,<120ms, +- 0,01%,
5min);caudalímetro VO2max (tipo digital bidirecional, diâmetro de 28mm, fluxo de variação de
0.03-20L/sec, +- 2% de precisão, resistência de <0.7cmH2Os/L@12L/s, ventilação de 5-300
L/m); Sensores ambientais de (temperatura de 0-50°C (32-122F°), barômetro: 400-800 mmHG,
umidade de 0-100%), portas de comunicação USBA-B,RS-232,HR-TTL2,SPO); Voltagem: 100-240
V +- 10% ; frequência de 50/60 Hz; Dimensões: 33x41x16 cm; gravidade 6kg.
Analisador semiautomático para testes clínicos e bioquímicos de sangue e outros fluídos
corporais; Sistema de acompanhamento em tempo real da reação e impressora embutida para
impressão de gráficos e relatórios; Faixa de Leitura de 0.000 a 3.000 ABS; Cubeta de fluxo com
volume de medida de 30 µL; Com 5 filtros no mínimo; Sistema de aspiração; Interface para
conexão com computador para transferência de dados e edição de relatórios; Modo de
Operação: leituras de absorbância monocromáticas ou bicromáticas; Sistema de calibração
linear ou não linear: fator, padrão ou múltiplos padrões; modo do teste; unidade de medida;
temperatura; filtro; filtro de referência; branco do reagente ou amostra; valores de
normalidade; delay time (tempo de espera); tempo de teste; casas decimais; volume de
aspiração; configuração do padrão; configuração do controle; Possuir controle de temperatura;
Alimentação: bivolt automático. Tipos de Análise: Bioquímica, Proteínas Especiais, Drogas de
Abuso e Terapêuticas, Proteínas Especiais, Eletrólitos, Turbidimetria (padrão, fator, curva de
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padrões), Imunologia (Imunoensaios em tubos, hormônios e proteínas); Com 1000 fitas;
Marcadores e enzimas para 1000 testes; Parâmetros: Amilase, Amilase Pancreática, Bilirrubina,
Colesterol, CK, Creatinina, Fosfatase Alcalina, Gama GT, Glicose, TGO, TGP, HDL Colesterol,
Hemoglobina, Potássio, Triglicerídeo, Uréia, Ácido úrico. Dimensões (AxLxP): 32x29x37 cm;
Peso: 10 Kg.
Âncora arado 9kg. fabricada em aço inox 316. ideal para locais de águas agitadas e fundo de
lodo ou areia
Âncora bruce 2,5kg. feita em aço inox 316ss fundido em único molde, garantindo mais
segurança e qualidade para ser usada em fundo de lama, areia ou cascalho.
Âncora tipo bruce 15kg. feita em ferro nular g-60 galvanizado e fundido em único molde; para
emarcações de até 40pés.
Âncora tipo bruce 20kg. feita em aço inox 316 polida. peso: 20kg
Âncora tipo bruce em aço inox 316 polida. peso: 10,0 kg
Âncora tipo bruce em ferro nodular g-60 galvanizado a fogo e fundido. peso: 10,0 kg
Âncora tipo bruce em ferro nodular g-60 galvanizado a fogo e fundido. peso: 5,0 kg
Âncora tipo bruce em ferro nodular g-60 galvanizado a fogo e fundido. peso: 7,5 kg
Âncora tipo danforth 1.8kg. feita em aço galvanizado. peso: 1,8kg
Âncora tipo danforth 14,5 kg. feita em alumínio. peso: 14,5 kg
Âncora tipo danforth 2,7 kg. feita em aço inox. peso: 2,7 kg
Âncora tipo danforth 21,4 kg. feita em alumínio. peso: 21,4 kg
Âncora tipo danforth 31 kg. feita em alumínio. peso: 31 kg
Âncora tipo danforth 5,5 kg. feita em aço inox. peso: 5,5 kg
Âncora tipo danforth 9,0 kg. feita em aço galvanizado. peso: 9,0 kg
Âncora tipo danforth 9,0 kg. feita em aço inox. peso: 9,0 kg
Anéis Elásticos para fortalecimento muscular. Conjunto de três faixas elásticas em forma de
anel com intensidades diferentes; Intensidade: Forte, médio e fraco; Cores de acordo com as
intensidades. Dimensões: 13,5x12,3x3,1 cm; Peso: 0,065 kg.
Anel de Pescoço para Volteio. Ajuda o cavalo a relaxar o pescoço, alongar os passos e melhorar
o equilíbrio. Auxilia o cavaleiro a aprender a andar sem rédeas. Usar a fita para o pescoço
apenas num picadeiro pequeno coberto ou num paddock. Feito de corda, laço de plástico
revestido, que é ajustável a qualquer tamanho. Material: 100% Nylon Tamanho: Ø 36-48
centímetros.
Anel de Segmento para Moto Cross.
Anemômetro Digital Super Super com as seguintes características: alarme de áudio para limite
de vento de 0,1 - 99,9 m/s, -escala de indicação 00.0 - 99.2 m/s,.-impressão automática vento
ao longo de 3 m com 90 graus, mudando de direção, -imprimir automaticamente para
resultados de jumper, -temporizador automático para ventos no conjunto principal a mais
como o limite de 30 segundos sob 9 m/s e 5 min mais de 9m/s, -Pontuação de reimpressão
automática quando ''10 segundo as regras de vento'', -contagem regressiva de segundos no
display, -interface para marcador de placar de precisão, -Conecte-se com 20 m de cabo para
gravador de vento, -registrador de velocidade/direção do vento profissional, -software de
sistema operacional e resultados impressos, -liga de mastro 6m, -construído em 4 pedaços, saco para mastro, -caixa de madeira para transporte de 75 x 38 x 16 cm.
Anemômetro eletrônico digital, atendendo regras da IAAF.
Anilha de 25 kg, em ferro fundido, vazada, com alças laterais e revestida em PVC.
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Anilha de 3 kg, em ferro fundido, vazada, com alças laterais e revestida em PVC.
Anilha de 5 kg, em ferro fundido, vazada, com alças laterais e revestida em PVC.
Anilha de ferro 28 mm 1, 25 kg. Pesos diferenciados para utilizar em barras para levantamento
de peso.
Anilha de ferro 28 mm 10 kg. Pesos diferenciados para utilizar em barras para levantamento de
peso.
Anilha de ferro 28 mm 2, 5 kg. Pesos diferenciados para utilizar em barras para levantamento
de peso.
Anilha de ferro 28 mm 5 kg. Pesos diferenciados para utilizar em barras para levantamento de
peso.
Anilha de ferro de 28 mm 20 kg. Pesos diferenciados para utilizar em barras para levantamento
de peso.
Anilha em formato de disco de 28 mm e 1,25 kg: Diâmetro 450 mm; Diâmetro Central 28 mm;
Cor preta.
Anilha em formato de disco de 28 mm e 2,5 kg: Diâmetro 450 mm; Diâmetro Central 28 mm;
Cor preta.
Anilha em Formato de Disco e Diâmetro Central de 28mm e 05 Kg. Anilha em formato de disco
de 28 mm e 05 kg; Diâmetro 450 mm; Diâmetro Central 28 mm; Cor preta.
Anilha em Formato de Disco e Diâmetro Central de 28mm e 10 Kg. Anilha em formato de disco
de 28 mm e 10 kg; Diâmetro 450 mm; Diâmetro Central 28 mm; Cor preta.
Anilha em Formato de Disco e Diâmetro Central de 28mm e 20 Kg. Anilha em formato de disco
de 28 mm e 10 kg; Diâmetro 450 mm; Diâmetro Central 28 mm; Cor preta.
Anilha Olímpica Emborrachada de ferro fundido, 1 kg, revestida de PVC, vazada, com alças
laterais.
Anilha Olímpica Emborrachada de ferro fundido, 10 kg, revestida de PVC, vazada, com alças
laterais.
Anilha Olímpica Emborrachada de ferro fundido, 15 kg, revestida de PVC, vazada, com alças
laterais.
Anilha Olímpica Emborrachada de ferro fundido, 2 kg, revestida de PVC, vazada, com alças
laterais.
Anilha Olímpica Emborrachada de ferro fundido, 20 kg, revestida de PVC, vazada, com alças
laterais.
Anilha Olímpica Emborrachada de ferro fundido, 25 kg, revestida de PVC, vazada, com alças
laterais.
Anilha Olímpica Emborrachada de ferro fundido, 3 kg, revestida de PVC, vazada, com alças
laterais.
Anilha Olímpica Emborrachada de ferro fundido, 4 kg, revestida de PVC, vazada, com alças
laterais.
Anilha Olímpica Emborrachada de ferro fundido, 5 kg, revestida de PVC, vazada, com alças
laterais.
Anilha Olímpica Pintada de ferro fundido, de 1 kg, pintada na cor preto, vazada, com alças
laterais.
Anilha Olímpica Pintada de ferro fundido, de 10 kg, pintada na cor preto, vazada, com alças
laterais.
Anilha Olímpica Pintada de ferro fundido, de 15 kg, pintada na cor preto, vazada, com alças
laterais.
Anilha Olímpica Pintada de ferro fundido, de 2 kg, pintada na cor preto, vazada, com alças
laterais.
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Anilha Olímpica Pintada de ferro fundido, de 20 kg, pintada na cor preto, vazada, com alças
laterais.
Anilha Olímpica Pintada de ferro fundido, de 25 kg, pintada na cor preto, vazada, com alças
laterais.
Anilha Olímpica Pintada de ferro fundido, de 3 kg, pintada na cor preto, vazada, com alças
laterais.
Anilha Olímpica Pintada de ferro fundido, de 4 kg, pintada na cor preto, vazada, com alças
laterais.
Anilha Olímpica Pintada de ferro fundido, de 5 kg, pintada na cor preto, vazada, com alças
laterais.
Anilheiro - Olympic Weight Tree, com 6 pinos peso e capacidade de 9 a 20 kg de placas de peso,
com identificação para armazenamento das placas, peso do Equipamento de 43 kg, dimensões
de 59 cm de comprimento x 69 cm de largura x 94 cm de altura.
Antena de rede de Voleibol oficial
Antena direcional passiva com 10m de cabo coaxial para montagem, padrão conector TNC EV.
Para montagem de microfones stands, paredes, treliças e outras.
Anteparo para o setor da prova de arremesso de peso; Confeccionado em alumínio; Atende
IAAF, NCAA, USATF e regras NHSF.
Anteparo para piso de gaiola de Arremesso de Peso - Atendendo especificações da IAAF.
Anti-derrapante de Manta. Composição: EVA
Antimicrobiano a base de Clorexidina, solução de 500 ml, indicados para cães e gatos na
profilaxia e tratamento das infecções bacterianas e fúngicas da pele e mucosas, órgãos genitais,
piodermites, foliculites, pododermatites e micoses. Níveis de garantia para cada 100ml/g:
Digluconato de Clorexidina 0,7 g; Excipientes q.s.p.100 ml/g.
Antitóxico 100 ml, protetor hepático. Indicado para uso em grandes e pequenos animais. Para
cada 100 ml: Aspartato de L-Ornitina 2,0 g; Cloridrato de L-Arginina 7,5 g; L-Citrulina 0,5 g;
Acetil Metionina 1,0 g; Cloridrato de Colina 1,0 g; Levulose 10,0 g; Água Bidestilada qsp 100 ml.
Antivibrador para raquete de tênis.
Antropômetro grande para medição de ombro, comprimento de ossos longos e profundidade
peitoral; Em alumínio anodizado; Faixa de medição de 0 à 60 cm; Incrementos de 0,1 cm; Com
base deslizante em forma de C para fornecer medida exata e precisa e buchas para fixação em
parede.
Antropômetro pequeno para medicação de cotovelo, pulso, joelho, tornozelo, bem como
medir massas musculares menores como bíceps e panturrilha; Em alumínio anodizado; Faixa de
medição de 0 à 30 cm; Incrementos de 0,1 cm; Com base deslizante em forma de C para
fornecer medida exata e precisa.
Anzóis MS Maruseigo c/100 - 6/8/10/12/14: Deve ser utilizado para pesca na escola de crianças
e deficientes físicos.
Aparador de Chute - PAO - FBr: Confeccionada em couro ecológico de alta resistência. Alças e
costuras reforçadas. Afivelamento em velcro. Este produto é mais firme e duro que a maioria
dos aparadores e é mais indicado para treinamento de adultos. Dimensões: 35cm x 18 cm x
9cm. Peso Unitário: 1.355 Kg
Aparador de Chute: Feitos de lona sintética de dupla camada de alta resistência e durabilidade.
3 alças traseiras, sendo uma para pega e 2 reguláveis por correias e velcro, 2 respiradores
laterais para permitir a saída de ar durante os impactos. Peso: 1, 2 Kg (unidade). Dimensões:
45cm x 27cm x 12 cm
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Aparador de Chute: Feitos de couro sintético de alta resistência e durabilidade. 3 alças
traseiras, sendo uma fixa e 2 reguláveis com regulagem e velcro. Costuras reforçadas, A alça de
pegada além das costuras possui reforço interno anti-rasgo. A lateral é toda reforçada com fita
de nylon e costurada com fio de nylon de grosso calibre. Formato côncavo anatômico. Possui
Logo Toriuk silkada na parte frontal. Possui placas internas para absorção dos impactos e
espumas de amortecimento na frente e atrás do produto. Isso propicia melhor absorção sem
causar lesões aos braços, cotovelos e ombros de quem segura o aparador. Peso: 390 gramas.
Dimensões: 38 x 21 x 9 cm.
Aparador de chute com revestimento externo em couro sintético de alta resistência, costuras
em poliéster e enchimento em espuma, dimensões de 60 x 45 x 10,5cm, peso líquido de 5,5kg,
Aparador de chute, altura aprox. 47 cm, largura aprox. 25 cm, comprimento aprox. 14 cm, peso
aprox. 980 g; Material couro sintético; Composição poliamida, etil vinil acetato e poliuretano.
Aparador de soco curto; Altura aprox. 24 cm; Largura aprox.19 cm; Comprimento aprox. 5 cm;
Peso aprox. 600 g; Material couro sintético; Composição poliamida, etil vinil acetato e
poliuretano.
Aparador de soco longo; Altura aprox. 52 cm; Largura aprox. 25 cm; Comprimento aprox. 9 cm;
Peso aprox. 670 g; Material couro sintético; Composição poliamida, etil vinil acetato e
poliuretano.
Aparador de soco/Luva de foco Jugui - Material externo: couro sintético, Dimensões
aproximadas: (L x A x C): 22 x 33 x 15 cm. Composição: Poliamida, Etil vinil acetato, Poliuretano.
Aparador para flechas, esteira para alvo ou almofada para anteparo de flechas (Target Mat)
com suporte de metal. Almofada de EVA com densidade especial própria para absorver os tiros
sem danificar as flechas Peso aproximado de 3 kilos. Acompanha um alvo oficial (gravado em
um papel grosso com 45x45cm) e 4 pinos para fixação do mesmo. Medidas: 60x60x5 Cm.
Aparador para flechas, esteira para alvo ou almofada para anteparo de flechas (Target Mat).
Confecionada em PLASTIPHON* na cor branca, desenvolvida para tiros com arco ou bestas, a
prova d'agua. Acompanha 1 alvo papel e 4 grampos fixação. Medidas: 65X65X4 Cm.
Aparador para flechas, esteira para alvo ou almofada para anteparo de flechas (Target Mat).
Confecionada em PLASTIPHON* na cor branca, desenvolvida para tiros com arco ou bestas, a
prova d'agua. Suporta tiros com arcos de até 80 libras ou de bestas de até 200 libras.
Acompanha 1 alvo papel e 4 grampos fixação. Medidas: 65X65X8 Cm.
Aparador para flechas, esteira para alvo ou almofada para anteparo de flechas (Target Mat).
Tecido resistente feito fibras de grama de arrroz, acabamento ecterno costurado com polimero
azul. Medidas: 127 x 127 x 10 cm.
Aparador para flechas, esteira para alvo ou almofada para anteparo de flechas (Target Mat).
Tecido resistente feito fibras de grama de arrroz, acabamento ecterno costurado com polimero
azul. Medidas: 90 x 90 x 5 cm.
Aparador para flechas, esteira para alvo ou almofada para anteparo de flechas (Target
Mat).Material: espuma de alta densidade. Medidas: 52x52x13 Cm.
Aparelho Abdominal com tubos de aço e com apoio para cabeça.
Aparelho cadeira extensora, com anilhas, para treinamento da parte anterior dos membros
inferiores, construído em aço, pintura eletrostática, estofado antisuor.
Aparelho cadeira flexora, construído com tubos oblongos de aço, pintura eletrostática,
estofado anti-suor. Medidas aproximadas de 1,50 x 1,00 x 1,80 m, peso aproximado de 200 kg,
placas de pesagem entre 5 kg e 100 kg, ajuste do assento, dispositivos de segurança para a
coluna de peso e cabo, e válvula ferromagnética para ajustar coluna de pesos.
Aparelho Cross Over (Aparelho multifuncional - com pulley) (aluguel). Permite inúmeras
variações de movimenos, uni ou bilateriais, podendo utilizar polias baixas, meia altura e altas.
Muito importante para o treinamento de força onde há necessidade da simulação do gesto
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esportivo. Máquina amplamennte utilizada para treinamento neuromusucular e para
reabilitação. O sistema de resistência funciona com cabos sincronizados com polias fixas ao
aparato, onde o atleta deverá vencer ou resistir a carga exposta por placas de ferro.
Aparelho de Abdominal Vertical (aluguel). Aparalho uniarticular, para a contração dos grupos
musculares abdmoninais ou lombares. Equipamento voltado para o treinamento
neuromuscular e reabilitação. Construido em metal, podendo ser implementado com cargas
adicionais para aumenar a resistência.
Aparelho de bem-estar Fixmate com analisador de oxigênio tipo GFC (célula combustível
galvânico); margem de medida de 0-22%; precisão de +/- 0.02 %; fluxômetro-RMR (turbina
digital bidirecional 18 mm); margem de fluxo de 0.03-18 l/s;margem de ventilação de 10-300
l/min; resistência fluxo de <0.7 cmH2O/l/s@12l/s; precisão fluxo/volume +/- 2%
Aparelho de Bioimpedância Tetrapolar. Armazenamento de dados; 8 análises de impedância
Bioelectrical; Display de led; Impressora; Sistema com eletrodos para fixação na pele;
Calibrável; Bateria recarregável; Interface com computador; Maleta para guarda dos
acessórios; Cabos; Capacidade: 200 kg; Conexão USB em plataforma Windows (até Windows 8);
Indicadores apontados pelo equipamento: Massa Magra e Massa Gorda, Percentual de Massa
Magra e Gorda, IMC (Índice de Massa Copórea), Taxa Metabólica de Repouso, Volume de Água
Intra e Extracelular, Volume de Água Corporal Total, Percentual de Água Intra e Extracelular,
Percentual Total de Água, Peso Seco, Massa Celular Corporal, Massa Extracelular, Massa
Protéica, Massa Mineral, Massa Muscular, Massa de Glicogênio, Densidade Corporal, Massa de
Cálcio Corporal Total, Taxa de Filtragem Glomerular, Volume Corporal, Percentual de Gordura;
Com 100 eletrodos, cabo tetrapolar e calibrador. 220V/ 60 Hertz ou BIVOLT.
Aparelho de Bioimpedância, funciona com bateria interna recarregável, dispensa o uso da
tomada, pesa menos de 1 Kg, emite corrente elétrica sub-limiar (800 µA, 50 kHz - frequência
única), cabo sensor, bobina para impressora térmica, 100 eletrodos descartáveis pré-gel,
recarregador Bi Volt da bateria, manual de instrução em Português com lista de referências
bibliográficas, Software Fat Checker e maleta exclusiva para transporte e conservação.
Aparelho de CD player de mesa, com visor de LCD (Profissional)
Aparelho de corrente elétrica terapêutica alternada com frequência na faixa de KHz,
estimulação sensorial de 4000Hz e Bursts de 4ms, com frequência variável de 1 a 120Hz com
frequência variável de 1 a 120Hz 4 canais de saída com controles independentes de
intensidade.
Aparelho de Desenvolvimento Ombro (aluguel) que permite exceutar o movimento de
elevação do braços (movimento denominado como desenvolvimento). Aparelho utilizado para
treinamento neuromuscular e reabilitação. O sistema funciona com implementação de cargas
de acordo com o treinamento, através de anilhas).
Aparelho de diatermia por ondas curtas, banda de ondas de radiofrequência de 27,12 MHz e
comprimento de onda de 11 metros equipamento com voltagem (110 / 220 V) modo contínuo
e pulsado (20 a 200 Hz em steps de 20 em 20). Dimensões de 440 mm de largura x 425 mm
profundidade x 440 mm de altura e peso aproximado de 27 Kg.
Aparelho de Eletroterapia. Equipamento de terapias combinadas, Painel Colorido,
Eletromiografia, Ultrassom de 1 e 3Mhz, Eletroterapia com mais de 25 correntes, Interferencial
- 2 polos Pré-modulados, TENS - Bifásica Assimétrica e Simétrica, Russa, VMS - Continua,
Temporização de Ciclos, Rajada, High Volt, Microcorrente, Diadinâmica, Monofásica, Galvânica,
Trabert, 2 Canais Independentes, 200 Protocolos Clinicos e 100 Memórias para protocolo do
usuário, Biblioteca com Anatomia e Patologias, Gravação em Cartões de Memória para PC,
Botão de interrupção de tratamento do Doente, Curva IT elétrodiagnóstico, Estimulação
sequencial.
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Aparelho de Eletroterapia. Equipamento de terapias combinadas, Ultrassom de 1 e 3Mhz,
Eletroterapia com mais de 25 correntes, Interferencial - 2 polos Pré-modulados, TENS - Bifásica
Assimétrica e Simétrica, Russa, VMS - Continua, Temporização de Ciclos, Rajada, High Volt,
Microcorrente, Diadinamica, Monofásica, Galvânica, Trabert, 2 Canais Independentes, 200
Protocolos Clínicos e 100 Memórias para protocolo do usuário, Biblioteca com Anatomia e
Patologias, Gravação em Cartões de Memória para PC, Botão de interrupção de tratamento do
Doente, Curva IT elétrodiagnóstico.
Aparelho de Extensão / Flexão Conjugada (aluguel) para realizar movimentos de extensão e
flexão dos joelhos, unilateral e/ou simultaneamente. Aparelho utilizado para reabilitação e
treinamento neuromuscular específico para esses membros. O sistema funciona com cabos e
contrapesos articulados por eixos.
Aparelho de ginástica - Cadeira Solear, com estrutura é de 0,3 cm (0,12 pol.) com tubos de pista
de aço de solda eletrônica de 2 x 10 cm (2 x 4 pol.). Os braços de movimento são feitos de
tubos arredondados de aço com solda eletrônica. O pré-acabamento com jateamento abrasivo
é seguido por um revestimento em pó com tratamento térmico e aplicação eletrostática.
Dimensões: 168 X 76 X 150 cm.
Aparelho de ginástica - Cross Over Cables, com tubulação principal de 4' parede 3 a 5mm, tubos
oblongos de 40 x 115mm, tubos curvados em peça única sem deformação, base em tubo
oblongo (opcional) ou reto para facilitar limpeza e diminuir acumulo de sujeira, guias de peso e
de ajustes em aço inox, ajuste do ponto de início de movimento e carenagem de proteção dos
pesos frontal e posterior. Dimensões: 4,20 X 1,00 X 2,40 m.
Aparelho de ginástica - Flat Bench, com duas plataformas de pés para utilizadores mais baixos,
equipado com um sistema de bloqueio magnético e molas, plataforma para uma assistência
segura e eficaz e ganchos de fixação para o treino sem supervisão. Dimensões: 64 X 49 X 53
mm.
Aparelho de ginástica, com tubulação oval, estofamento seguro e confortável. Estruturas
revestidas com pintura à base de uretano que protege o equipamento de arranhões ou
rachaduras na pintura e reduz ruídos. Dimensões: 114 x 127 x 233 cm.
Aparelho de ginástica - Rowing Torso, com banco ajustável convertível, repousa pés ajustável
em altura, encosto ajustável e possibilidade de dobrar o banco para poupar espaço.
Dimensões: 160 X 45 X 120 cm.
Aparelho de ginástica - Standing Gluteus, com plataforma de apoio para borracha
antideslizante para pés, punhos em borracha não absorvente e antideslizante e cabo de aço
coberto de 5mm de espessura de alta resistência. Dimensões: 107 X 105 X 148,5 cm.
Aparelho de Ginástica Modelo D com braço de monitor ajustável, monotrilho de alumínio com
aço inoxidável, alavanca espiral que controla a entrada de ar para o ventilador. Dimensões:
Comprimento: 237,9 cm, Largura: 61,0 cm, altura do assento: 35,5 cm, peso: 25,650 kg, área
necessária de uso: 2,7 mx 1,2 m.
Aparelho de Ginastica Modelo E. com acabamento em cinza metálico com suaves frisos azulacinzentado. Dimensões: comprimento: 237,9 cm, largura: 61,0 cm, altura do assento: 50,8 cm,
peso: 29,250 kg, área necessária de uso: 2,7 mx 1,2 m
Aparelho de Ginástica Remoergômetro com Dimensões: comprimento: 193 cm, largura: 61,5
cm, altura do carrinho: 53,3 cm, Peso da máquina: 42 kg, Peso máximo do utilizador: 227 kg
Aparelho de ginástica tipo agachamento com dupla eletroestática epóxi com acabamento em
verniz. Dimensões: 2300 x 1400 x 2500 mm.
Aparelho de Ginástica, Modelo Multifuncional Cross Over, confeccionado em aço, dimensões
aproximadas: 4,20 X 1,00 X 2,40 m.
Aparelho de ginástica, tipo abdominal Board com alinhamento otimizado do corpo com
espumas de apoio muito espessas (20 cm). Concepção específica permitindo o crunch em
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rotação. Sistema auto bloqueador. Rodas de deslocamento na parte dianteira. Dimensões:142
x 49 x 15 cm.
Aparelho de ginástica, tipo abdominal Crunch com prancha para abdominal, controle e testes
rigorosos de biomecânica, base em metalon, chapas de 1/4 e 3/16 desenhadas em corte laser,
tubo da torre de 3, pintura eletrostática com tratamento de superfície, para maior resistência a
corrosão e durabilidade e pés niveladores emborrachados. Tamanho: 30 x 110 x 178 cm.
Aparelho de ginástica, tipo abdominal Machine, fabricado com tubos de aço contínuo, com
parede de 3 mm, pintura dupla epóxi e acabamento em verniz, sem soldas e com dobras
especiais. Possui coluna de peso com carga de 100 kg em bloco projetado, pintado e usinado
com buchas de PVC, e polia ergonômica de ajustes musculares. Apresenta roldanas grandes
que aumentam a resistência e durabilidade e conta com regulagem pneumática de assento e
encosto. Dimensões: 1.300 x 1.100 x 1.500 mm.
Aparelho de ginástica, tipo abductor com estofamento e espuma de alta densidade, pintura
eletrostática a pó. Dimensões: 105 x 122 x 151 cm.
Aparelho de ginástica, tipo abductor de estrutura tubular, com 76 mm de diâmetro e 3 mm de
espessura. Pintura eletrostática a pó e estofamento com espuma de alta densidade e
revestimento de couro. Possui vários tipos de ajustes para se adequar a cada tipo de pessoa,
com pinos e ajustes coloridos. Dimensões 180cm x 78cm x 151cm.
Aparelho de ginástica, tipo agachamento articulado, com dupla eletroestática epóxi com
acabamento em verniz. Dimensões: 2320 x 1470 x 2340 mm.
Aparelho de ginástica, tipo Agachamento Barra, com dupla eletroestática epóxi com
acabamento em verniz. Tubo redondo e trava de segurança laterais. Dimensões: 1100 x 1270 x
2350 mm.
Aparelho de ginástica, tipo ajustable bench, é um banco reclinável multiuso dotado de um
assento com encosto regulável. Dimensões: 1187X 688X 1300 mm.
Aparelho de ginástica, tipo arm curl, específico para o treino da força dos músculos bíceps e
dos braços. Dimensões: 54 X 51 X 34 mm.
Aparelho de ginástica, tipo arm extension, específico para o treino da força dos músculos
bíceps e dos braços. Dimensões: 58 X 57 X 40 mm.
Aparelho de ginástica, tipo Assisted Dip/Chin; Perfil robusto e com estofamentos anatômicos e
carenagem sobre a torre e pilhas de peso. Estrutura de Aço de 2,3 mm de espessura e pintura
eletrostática a pó. Dimensões: 134 x 170 x 225 cm.
Aparelho de ginástica, tipo Back Extension, com o estofado com espuma moldada de uretano
3D. Estrutura de 0,3 cm (0,12 pol.) com tubos de pista de aço de solda eletrônica de 2 x 10 cm
(2 x 4 pol.). Braços de movimento feitos de tubos arredondados de aço com solda eletrônica. O
pré-acabamento com jateamento abrasivo é seguido por um revestimento em pó com
tratamento térmico e aplicação eletrostática. Dimensões: 198 x 130 x 51 cm.
Aparelho de ginástica, tipo Banco Scott, que possui hastes de guia flutuantes de aço cromado
de 1 pol. (25,4 mm) de diâmetro com extremidades de borracha. Dimensões: 132 x 61 x 40,6
cm.
Aparelho de ginástica, tipo barra multifuncional com tubos de aço arqueados soldados
eletronicamente de 2 pol. X 4 pol. bitola 11 (0,120'') e 7 (0,188''). Mínimo de 3 abas de parafuso
padrão nas unidades apropriadas. Pré-acabamento de brita abrasiva seguido por revestimento
em pó curado por calor, aplicado eletrostaticamente. Dimensões: 30 x 30 x 94 cm.
Aparelho de ginástica, tipo Bench Press, com barra lateral ergonômica, barra reta cromada de
18'', alça de tornozelo, alça para abdominal/tríceps e placas de instrução detalhada de
exercícios de parede. Dimensões: 125 x 132 x 175 cm.
Aparelho de ginástica, tipo Bicep Curl/Standing Tricep Pressdown, moldura de tubos de aço.
Revestimento em pó e estrutura de aço revestido. Dimensões: 127 X 55,8 X 22,8 cm.
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Aparelho de ginástica, tipo Bíceps Curl, sua estrutura é de 0,3 cm (0,12 pol.) com tubos de pista
de aço de solda eletrônica de 2 x 10 cm (2 x 4 pol.). Os braços de movimento são feitos de
tubos arredondados de aço com solda eletrônica. Pré-acabamento com jateamento abrasivo e
revestimento em pó com tratamento térmico e aplicação eletrostática. Dimensões: 119 X 112 X
150 cm.
Aparelho de ginástica, tipo Bicicleta Horizontal, projetada para montagem fácil, com uma altura
de passagem baixa. Dimensões: 170 X 57 X 80 cm.
Aparelho de ginástica, tipo Bicicleta Vertical, com design de selim ergonômico com ranhuras
para conforto. Largura de 10,5 pol. (27 cm). Com canote universal para facilitar a instalação de
tipos de selim diferentes. Dimensões: 122 X53 X 143 cm.
Aparelho de ginástica, tipo Bicicleta, possui um design de pedais (14 pol / 36 cm de largura)
com uma altura extremamente baixa (4 pol / 10 cm). Dimensões: 190 X 71 X 145 cm.
Aparelho de ginástica, tipo Bike XT, com monitoramento de frequência cardíaca, regulagem
manual do banco, suporte pega mão com pintura enrugada, sapatas auto ajustáveis ao nível do
piso, painel computadorizado: em LCD (velocidade, tempo, distância, caloria e pulsação).
Dimensões: 94 x 50 x 130 cm.
Aparelho de ginástica, tipo Cable Colum, com duas pilhas de pesos ligados aos cabos superior e
inferior das colunas. Estes cabos podem ser conectados a vários acessórios e alças (fornecido).
Dimensões: 95 X 128 X 26 mm.
Aparelho de ginástica, tipo Cable Jungle, equipamento multifuncional, com quatro pesos
ligados aos cabos, que permitem fixar os vários acessórios e as pegas fornecidas. Dimensões:
90 X 66 X 76 mm.
Aparelho de ginástica, tipo Cadeira Abdominal, possui tubos arqueados de aço soldados
eletronicamente de 2 pol. X 4 pol. (50 x 100 mm) bitola 11 (2,75 mm). O acabamento é um
revestimento curado por calor, aplicado eletrostaticamente, para durabilidade superior. A
estrutura em Titânio Experience (prata metálica). Dimensões: 192 X 122 X 81 cm.
Aparelho de ginástica, tipo Cadeira de Alongamento, feita de aço com pintura eletrostática a
pó. O processo de pintura eletrostática a pó de duas etapas aplica uma camada interna
resistente à ferrugem e uma camada externa cosmética à estrutura de aço com um tubo de 50
mm (1,9 pol.) de diâmetro e 2 mm de espessura. Dimensões: 132 X 71 X 91 cm.
Aparelho de ginástica, tipo Cadeira Extensora, construído com tubulação arredondada de
60mm, base de apoio solo em tubo oblongo de 40 x 115mm, pés emborrachados, bateria de
pesos com pino e fio de segurança, barras guia em aço inox, estofamentos injetados com
controle de densidade e carenagem em acrílico com instruções de uso e músculos exercitados.
Dimensões: 1,34 X 0,97 X 1,90 m.
Aparelho de ginástica, tipo Calf Pure Strength, 4x2 polegadas, quadros são 11 e 8-gauge aço e
soldada em todos os domínios de carácter estrutural. Frames pó revestido. Dimensões: 150 X
76 X 151 cm.
Aparelho de ginástica, tipo Chest Incline, 4x2 polegadas, quadros são 11 e 8-gauge aço e
soldada em todos os domínios de carácter estrutural. Dimensões: 110 X 169,5 X 175,5 cm.
Aparelho de ginástica, tipo Chest press, 4x2 polegadas, quadros são 11 e 8-gauge aço e soldada
em todos os domínios de carácter estrutural. Dimensões: 112 X 172 X 162 cm.
Aparelho de ginástica, tipo Crossover, com tubulação arredondada de 60mm, base de apoio
solo em tubo oblongo de 40 x 115mm, pés emborrachados, bateria de pesos com pino e fio de
segurança, barras guia em aço inox, carenagens de proteção de pesos e acompanha barra reta,
puxador e cinta velcro. Dimensões: 1,80 X 0,77 X 2,38 m.
Aparelho de ginástica, tipo Crunch Bench, com 2 polegadas moldura de tubos de aço.
Revestimento em pó e acabamento cosmético para a estrutura de aço revestido para maior
durabilidade. Dimensões: 127 X 55,8 X 22,8 cm.
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Aparelho de ginástica, tipo Crunch Rom, com 2 polegadas moldura de tubos de aço.
Revestimento em pó e acabamento cosmético para a estrutura de aço revestido para maior
durabilidade. Dimensões: 120 X 51,2 X 22 cm.
Aparelho de ginástica, tipo Crunch, com aço com pintura eletrostática a pó. Tubos de aço
arqueados soldados eletronicamente de 2 pol. X 4 pol. bitola 11 (0,120') e 7 (0,188'). Mínimo de
3 abas de parafuso padrão nas unidades apropriadas. Dimensões: 127 X 71 X 160 cm.
Aparelho de ginástica, tipo Decline Chest Press, com arco de convergência para proporcionar
treinamento semelhante com halteres. Dimensões: 64 X 33 X 55 mm.
Aparelho de ginástica, tipo Decline Press, com pegas ajustáveis para a gama desejada de
movimento a partir da posição de utilizador sentado. Dimensões: 71 X 43 X 81 mm.
Aparelho de ginástica, tipo Delts Machine, resistência conferida por um conjunto de pesos que
permite gerir cargas adequadas. Dimensões: 58 X 46 X 47 mm.
Aparelho de ginástica, tipo desenvolvimento ombro, sua estrutura é de tubos circulares de aço
soldados eletronicamente de 2 X 4'' bitola 11 (0,120 pol.). Os braços de movimento são feitos
de tubos arredondados de aço soldados eletronicamente. O pré-acabamento de brita abrasiva
é seguido por um revestimento em pó curado por calor, aplicado eletrostaticamente.
Dimensões: 165 X 132 X 170 cm.
Aparelho de ginástica, tipo Dual Pulley Pulldown, com movimento de cabo para maximizar a
resistência, a força e a velocidade dos movimentos. Dimensões: 57 X 47 X 91 mm.
Aparelho de ginástica, tipo Elíptico, com duas rodas de poliuretano com eixo de tamanho
grande e rolamentos selados com deslizamento de selos em trilhos de alumínio extrudado de
precisão para distribuir o peso do usuário e alcançar eficiência. Dimensões: 229 X 53 X 84 cm.
Aparelho de ginástica, tipo Ercolina Reha, com resistência é conferida por um conjunto de
pesos ligado ao cabo regulável em altura, ao qual é possível fixar os vários acessórios e as pegas
fornecidas. Dimensões: 97 X 27 X 25 mm.
Aparelho de ginástica, tipo Ercolina, sua resistência é conferida por um conjunto de pesos
ligado ao cabo com saída dupla em cima e em baixo, ao qual é possível fixar os vários
acessórios e as pegas fornecidas. Dimensões: 95 X 27 X 26 mm.
Aparelho de ginástica, tipo Ergométrica Manual, guiador ajusta-se em altura e ângulo, selim de
gel com um dispositivo de ajuste rápido da altura. Com sistema de travão por indução que
proporciona uma amplia gama de tensões por watts que vão desde os 25w até aos 400w
regulados em saltos de 5w. Dimensões: 100 X 53 X 128 cm.
Aparelho de ginástica, tipo Esteira, com estrutura de alicerce polido de 1 pol. composta de 52
lb de placa de fibra de alta densidade na parte interna com laminado fenólico soldado nos dois
lados. Com dobradiças na parte de trás da estrutura e amortecimento dianteiro. Possui tiras de
centragem moldadas por injeção com enchimento de borracha texturizada. Lona de poliéster
especial com vários pontos E8 Seigling com lubrificante seco integrado ao material. Dimensões:
229 X 97 X 58 cm.
Aparelho de ginástica, tipo Extensão de Coluna, com quadro em Alumínio. Extremamente
resistente, leve e portátil, garantindo uma aparência permanente. Sistema de travão
magnético. Livre de manutenção. Pedalar silencioso e suave através de um leque vasto de
tensões. Recosto traseiro ajustável. Dimensões: 154 X 64 X 92 cm.
Aparelho de ginástica, tipo Flat Bench (supino), com duas plataformas de pés para utilizadores
mais baixos, equipado com um sistema de bloqueio magnético e molas, plataforma para uma
assistência segura e eficaz e ganchos de fixação para o treino sem supervisão. Dimensões: 73 X
45 X 51 mm.
Aparelho de ginástica, tipo Flexability Anterior, equipada com um sistema de travagem para a
estabilidade total do equipamento. O sistema de freios também permite ao usuário alternar
entre os modos, progredindo gradualmente a partir do estático para o modo dinâmico.
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Dimensões: 48 X 22 X 76 mm.
Aparelho de ginástica, tipo Four Way Neck, incluem materiais de primeira qualidade,
extrapesados anéis D e corrente de aço. Totalmente acolchoada com neoprene de alta
densidade para absorver impactos e evitar cortes atrito e abrasão. Peso placas opcionais.
Aparelho de ginástica, tipo Glute, com resistência é conferida por um conjunto de pesos que
permite gerir cargas adequadas consoante a constituição física do indivíduo. Dimensões: 72 X
52 X 44 mm.
Aparelho de ginástica, tipo Graviton, o suporte de joelho confortável, punhos de tração
giratórios e punhos de extensão com várias. O suporte de joelho vira para cima para exercícios
não assistidos. Mecanismo de rolamento linear para garantir suavidade e durabilidade. Peso:
68 kg.
Aparelho de ginástica, tipo Hack 45º, com tubos de aço arqueados soldados eletronicamente
de 2 pol. X 4 pol. bitola 11 (0,120'') e 7 (0,188''). Pré-acabamento de brita abrasiva com
revestimento em pó curado por calor, aplicado eletrostaticamente. Dimensões:234 X 163 X 127
cm.
Aparelho de ginástica, tipo Hack Machine, com base de apoio solo em tubo oblongo de 40 x
115mm, estrutura guia do carrinho em viga 'U' de 50 x 100mm, pés emborrachados e
estofamentos injetados com controle de densidade. Dimensões: 1,55 X 0,90 X 1,80 m.
Aparelho de ginástica, tipo Hack Squat, de tubulação principal de 4' parede 3 a 5mm, pés
emborrachados e niveladores, plataforma de apoio com revestimento em chapa de alumínio
corrugada e fita antiderrapante, guias em aço inox polido e estofamentos injetados.
Dimensões: 2,45 X 1,00 X 1,46 m.
Aparelho de ginástica, tipo Hip Adduction, com diâmetro moldura tubular, mede 76 milímetros
e é de 2,5 mm de espessura. Dimensões:56 X 31 X 55 mm.
Aparelho de ginástica, tipo Incline Chest Press, superdimensionada 4x2 polegadas, quadros são
11 e 8-gauge aço e soldada em todos os domínios de carácter estrutural. Dimensões: 110 X 168
X 177 cm.
Aparelho de ginástica, tipo Incline Crunch Bench, com plataforma de pés para dar estabilidade
ao utilizador durante o exercício, ganchos de fixação para o treino sem supervisão. Dimensões:
49 X 73 X 63 mm.
Aparelho de ginástica, tipo Incline Press, superdimensionada 4x2 polegadas quadros são 11 e 8gauge aço e soldada em todos os domínios de carácter estrutural. Dimensões: 110 X 199 X 179
cm.
Aparelho de ginástica, tipo Indoor Cycle, com um sistema patenteado, é possível ajustar o selim
e o guiador em menos de 75% do tempo e começar imediatamente a pedalar.Não é necessária
qualquer instalação ou conexão preliminar: graças às rodas integradas que não riscam o
pavimento, é possível mover o equipamento de forma simples e rápida. Dimensões: 46 X 23 X
47 mm.
Aparelho de ginástica, tipo Iso Behind The Neck Pulldown, sua resistência é conferida por um
conjunto de pesos que permite gerir cargas adequadas consoante a constituição física do
indivíduo. Dimensões: 74 X 51 X 37 mm.
Aparelho de ginástica, tipo Iso Incline Press, com pegas que converge durante o movimento. A
estrutura da máquina integra uma corda para aquecimento e alongamentos, disponibilizando
um ponto de alongamento prático para os músculo treinados na máquina. Dimensões: 61 X 40
X 66 mm.
Aparelho de ginástica, tipo Iso Low Row, com pega central, com braços que permitam ao
usuário encontrar a posição ideal para o exercício ajustando o assento e o apoio do peito.
Dimensões: 56 X 32 X 49 mm.
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Aparelho de ginástica, tipo Iso Row, com estrutura de aço anodizado interior e exterior.
Resistência magnética, com roda de inércia, rolamentos de fila dupla de bolas sobre barras de
aço e regulação de resistência manual de 8 níveis. Dimensões: 210 x 56 x 90 cm.
Aparelho de ginástica, tipo Isolateral Chest Press/Lat Pulldown, sua resistência é conferida por
um conjunto de pesos colocado na lateral e permite gerir diferentes cargas consoante a
constituição física do indivíduo. Dimensões: 71 X 47 X 81 mm.
Aparelho de ginástica, tipo Isolateral Decline Press, com banco de apoio na parte posterior,
ajuste mecânico dos assentos com indicação numérica da posição do assento, estrutura
elevada 50mm do chão e pés de apoio revestidos a borracha, estrutura de 4 milímetros de
espessura em aço de qualidade e tratamento de pintura de três camadas anticorrosão.
Dimensões: 163 X 165 X 137 cm.
Aparelho de ginástica, tipo Isolateral Horizontal Bench Press, com assento e encosto ajustáveis
com seletor, tudo coberto com Durafirm extra grosso e de grande conforto. Construído em aço
comercial de calibre 12 e com soldaduras especialmente reforçadas em todas as partes.
Dimensões: 195 x 109 x 117 cm.
Aparelho de ginástica, tipo Kettler Delta, com banco horizontal com inclinação ajustável,
acolchoado, ajuste do encosto até 85º, suporte de pesos ajustável em altura, torre de tração
latissimus, dispositivo de extensão de pernas variável e trações de cabo de aço especial com
capa antidesgaste. Dimensões: 230 x 100 x 200 cm.
Aparelho de ginástica, tipo Kinesis Alpha, máquina com pega média, é constituído por quatro
módulos de máquinas com finos cabos metálicos. Os braços de liga de alumínio, altamente
polido, que suportam os cabos. Dimensões: 2100 X 1700 X 1150 mm.
Aparelho de ginástica, tipo Kinesis Beta, máquina com pega superior, é constituído por quatro
módulos de máquinas com finos cabos metálicos. Os braços de liga de alumínio, altamente
polido, que suportam os cabos. Dimensões: 2100 X 1700 X 1150 mm.
Aparelho de ginástica, tipo Kinesis Gamma, máquina com rolo, é constituído por quatro
módulos de máquinas com finos cabos metálicos. Os braços de liga de alumínio, altamente
polido, que suportam os cabos. Dimensões: 2100 X 1700 X 1150 mm.
Aparelho de ginástica, tipo Lat Machine, sua resistência é conferida por um conjunto de pesos e
permite gerir diferentes cargas consoante a constituição física do indivíduo. Dimensões: 58 X
41 X 51 mm. Capa de pintura eletroestática de aplicação em pó para proteger a estrutura
contra riscos e fecho de segurança duplo. Dimensões: Medidas: 114 x 193 x 203 cm.
Aparelho de ginástica, tipo Lat Pull Machine, com estrutura em aço pesado 5 x 5 cm com
soldadura nos quatro lados preparada para suportar a máxima tensão. Dimensões: 205 X 143 X
108 cm.
Aparelho de ginástica, tipo Lateral Raise, com resistência mediante bombas hidráulicas
imitando a resistência da água, ajuste da resistência mediante pistons com 12 posições que
permitem visualizar o esforço. Dimensões: 130 x 85 x 41 cm.
Aparelho de ginástica, tipo Leg com Anilhas, confeccionado em aço tubular de 50 x 50 mm e
espessura de 2,0 mm, pintura eletrostática, estofados com proteção plástica antisuor, carrinho
com 12 rolamentos que proporcionam muito conforto durante o exercício e regulagem de
inclinação do encosto. Dimensões: 92 X 48 X 56 mm.
Aparelho de ginástica, tipo Leg Curl, com resistência conferida por um conjunto de pesos e
permite gerir diferentes cargas consoante a constituição física do indivíduo. Dimensões: 58 X
41 X 51 mm.
Aparelho de ginástica, tipo Leg Press 45, com base de apoio solo em tubo oblongo de 40 x
115mm, estrutura guia do carrinho em viga 'U' de 50 x 100mm, pés emborrachados e
estofamentos injetados com controle de densidade. Dimensões: 2,08 X 0,80 X 1,33 m.
Aparelho de ginástica, tipo Leg Press Horizontal, construído com tubulação arredondada de
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60mm, base de apoio solo em tubo oblongo de 40 x 115mm, pés emborrachados, bateria de
pesos com pino e fio de segurança e barras guia em aço inox. Dimensões: 1,80 X 0,90 X 2,27 m.
Aparelho de ginástica, tipo Leg Press Horizontal/Seated (Motorised), possui regulagem de
altura do banco, assento e encosto. Dimensões: 55 X 42 X 50 mm.
Aparelho de ginástica, tipo Leg Press Pure, construído com tubulação arredondada de 60mm,
base de apoio solo em tubo oblongo de 40 x 115mm, estrutura guia do carrinho em viga 'U' de
50 x 100mm, pés emborrachados e carenagens de proteção de pesos. Dimensões: 1,85 X 0,97 X
2,27 m.
Aparelho de ginástica, tipo Leg Press, com roldanas com rolamentos reforçados, Cabo de aço
tratado com revestimento em PVC e sua estrutura com superfície tratada além do acabamento
em couro. Solda TIG / MIG robotizada. Dimensões 179,5 x 102,5 x 145,5 cm.
Aparelho de ginástica, tipo Linear Hack Press, o assento é ajustável em 3 posições e o seu
encosto é regulável em 9 posições. Dimensões: 215 x 162 x 140 cm.
Aparelho de ginástica, tipo Low Pull, com estrutura de aço reforçada, espuma de alta densidade
e de tamanho grande nos joelhos, sistema de deslizamento por rolamentos de bolas
patenteado Dimensões: 112 x 60,5 x 201 cm.
Aparelho de ginástica, tipo Low Row, braços com movimento independente que possibilitam a
variação do treino e pega central fixa. Dimensões: 1320 X 1250 X 1620 mm.
Aparelho de ginástica, tipo Lower Back Bench, com banco multiusos para o treino específico
dos músculos lombares, dos glúteos e dos músculos posteriores das coxas com o peso corporal.
Com regulação da altura das almofadas. Dimensões: 1069 X 757 X 769 mm.
Aparelho de ginástica, tipo Lower Back Rom, específico para o treino dos músculos lombares e
das costas. Com resistência conferida por um conjunto de pesos que permite gerir cargas
adequadas consoante a constituição física do indivíduo. Dimensões: 1420 X 950 X 1200 mm.
Aparelho de ginástica, tipo Lower Back, específico para o treino dos músculos lombares e das
costas. Com resistência conferida por um conjunto de pesos que permite gerir cargas
adequadas consoante a constituição física do indivíduo. Dimensões: 1485 X 1030 X 1210 mm.
Aparelho de ginástica, tipo MTS Abdominais. Dimensões: 112 x 99 X 142 cm.
Aparelho de ginástica, tipo MTS Decline Press, com assento lombar angulado e duas pilhas de
peso que permitam o ajuste ideal de resistência para cada membro. Transmissão direta da
resistência através de um sistema de acionamento por correia, garantindo desempenho e
durabilidade superior. Dimensões: 99 x 163 x 168 cm.
Aparelho de ginástica, tipo MTS Front Pulldown, superdimensionada 4x2 polegadas quadros
são 11 e 8-gauge aço e soldada em todos os domínios de carácter estrutural. Dimensões: 168 X
130 X 194 cm.
Aparelho de ginástica, tipo MTS High Row, com ângulo de movimento para estimular a parte
superior das costas e o músculo deltoide posterior. Transmissão direta da resistência através
de um sistema de acionamento por correia. Dimensões:119 X 183 X 193 cm.
Aparelho de ginástica, tipo MTS Incline Press, com assento lombar angulado. Transmissão
direta da resistência através de um sistema de acionamento por correia. Dimensões:102 X 173
X 196 cm.
Aparelho de ginástica, tipo MTS Row, com punhos anatômicos, estofamentos inferior e peitoral
ligeiramente angulados, punho extra. Dimensões: 130 X 158 X 208 cm.
Aparelho de ginástica, tipo MTS Shoulder Press. Transmissão direta da resistência através de
um sistema de acionamento por correia. Dimensões:114 X 158 X 137 cm.
Aparelho de ginástica, tipo Multi-Hip, com resistência conferida por um conjunto de pesos e
permite gerir diferentes cargas consoante a constituição física do indivíduo. Dimensões:60 X 44
X 48 mm.
Aparelho de ginástica, tipo Multipower (Base Version), sua barra desloca-se sobre dois carris
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perpendiculares ao solo. Na mesma são colocadas as anilhas que conferem a resistência ao
exercício. Dimensões: 92 X 88 X 54 mm.
Aparelho de ginástica, tipo Overhead Press, com movimentos de impulso sem qualquer
interferência entre os cabos e as mãos. Não é necessário regular a saída dos cabos, basta
mover os punhos horizontalmente para ficar na posição de partida mais adequada para sua
mobilidade articular. Dimensões: 1400 X 1190 X 1450 mm.
Aparelho de ginástica, tipo Paralela Multifuncional, com pega selecionada nas barras paralelas
fixas à estrutura. A resistência é regulada por uma plataforma de contrapesos, na qual se
colocam os pés e que permite reduzir a influência do peso corporal com base no tipo de
exercício escolhido. Dimensões: 2682 X 1426 X 1680 mm.
Aparelho de ginástica, tipo Paralela, estrutura principal tubular de 3' e 5mm de espessura, base
de apoio solo em tubo oblongo de 40 x 115mm, pés de apoio emborrachados, estofamentos
injetados, pintura eletrostática a pó e apoio para os pés com revestimento antiderrapante em
alumínio. Dimensões: 115 X 85 X 180 cm.
Aparelho de ginástica, tipo Pectoral Fly, com pivô das hastes, acomodam usuários de diferentes
tamanhos, barra dos pés embutida proporciona maior estabilidade para o usuário e mecanismo
ajustável em cinco posições de acordo com a preferência de amplitude de movimento.
Dimensões: 124 X 142 X 180 cm.
Aparelho de ginástica, tipo Pectoral Fly/Rear Deltoid, com hastes que rotacionam para
acomodar os diferentes comprimentos dos braços, acomoda usuários de diversas estaturas
sem necessidade de ajustes, hastes independentes otimizam uma variedade de exercícios.
Dimensões: 155 X 152 X 145 cm.
Aparelho de ginástica, tipo Pectoral Machine, com cotoveleiras. Rotação externa do braço é
minimizada, a fim de reduzir o stress da articulação do ombro. Gama de regulação do
movimento é feito facilmente a partir da posição sentada. Dimensões: 56 X 32 X 59 mm.
Aparelho de ginástica, tipo Pectoral, incorpora dois diferentes exercícios em um único
equipamento, pivô da haste do equipamento acomoda o comprimento do antebraço em toda a
amplitude do movimento, posição das hastes são otimizadas para evitar reajuste do assento
entre um treino e outro. Dimensões: 125 X 132 X 159 cm.
Aparelho de ginástica, tipo Plate Loaded Hack Squat, com grande plataforma para os pés
acomoda usuários de diferentes estaturas e mecanismo resistente do cilindro que proporciona
um movimento suave e silencioso. Dimensões: 203 X 157 X 124 cm.
Aparelho de ginástica, tipo Plate Loaded Leg Press, com biomecânica ideal para treinamento
individual de cada perna, assento com ângulo de 35°, com variação de ajuste de amplitude em
meia polegada, plataforma desenvolvida para manter o tornozelo em 90° durante todo o
movimento, minimizando esforços desnecessários e suportes de anilha padrão. Dimensões:
175 X 130 X 145 cm.
Aparelho de ginástica, tipo Plate Loaded Squat Press, possui uma linha vertical de movimento
para treino independente dos membros superiores, enquanto segue a curva natural de
movimento mantendo o punho em posição neutra. Dimensões: 157 X 145 X 86 cm.
Aparelho de ginástica, tipo Prancha Abdominal, estrutura principal 50x50mm, peças de
regulagem em aço inox e base de apoio oblonga de 40x115mm com pés emborrachados.
Dimensões:1,90 X 0,42 X 0,90 m.
Aparelho de ginástica, tipo Pulldown, com resistência conferida por um conjunto de pesos que
permite gerir cargas adequadas consoante a constituição física do indivíduo. Dimensões: 74 X
51 X 37 mm.
Aparelho de ginástica, tipo Pulley, com resistência conferida pelo conjunto de pesos que
permite gerir cargas adequadas consoante a constituição física do indivíduo. Dimensões: 71 X
54 X 71 mm.
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Aparelho de ginástica, tipo Pullover Machine, com resistência conferida por um conjunto de
pesos que permite gerir cargas adequadas consoante a constituição física do indivíduo.
Dimensões: 1860 X 1315 X 1500 mm.
Aparelho de ginástica, tipo Pullover, assento com inclinação de 30°, cinto de segurança,
contrapeso nos braços. Dimensões: 137 X 130 X 1501 cm.
Aparelho de ginástica, tipo Rear Kick Pure, com estrutura de 0,3 cm (0,12 pol.) com tubos de
pista de aço de solda eletrônica de 2 x 10 cm (2 x 4 pol.). Os braços de movimento são feitos de
tubos arredondados de aço com solda eletrônica. O pré-acabamento com jateamento abrasivo
é seguido por um revestimento em pó com tratamento térmico e aplicação eletrostática.
Dimensões: 137 X 142 X 213 cm.
Aparelho de ginástica, tipo Recline XT. Dimensões: 160 x 60 x 129 cm.
Aparelho de ginástica, tipo Reha-Ercolina, com cabo de aço coberto de 5mm de espessura de
alta resistência, seletores de placas magnetizados. Dimensões: 138,5 X 89,1 X 224,7 cm.
Aparelho de ginástica, tipo Remada, construído com tubulação arredondada de 60mm, base de
apoio solo em tubo oblongo de 40 x 115mm, barras guia em aço inox, estofamentos injetados
com controle de densidade e carenagem em acrílico com instruções de uso e músculos
exercitados. Dimensões:1,55 X 0,95 X 2,28 m.
Aparelho de ginástica, tipo Rotary Calf, com estrutura de tubos circulares de aço soldados
eletronicamente de 2 X 4'' bitola 11 (0,120 pol.). Os braços de movimento são feitos de tubos
arredondados de aço soldados eletronicamente. O pré-acabamento de brita abrasiva é seguido
por um revestimento em pó curado por calor, aplicado eletrostaticamente. Dimensões: 117 X
142 X 160 cm.
Aparelho de ginástica, tipo Rotary Chest, com resistência conferida por um conjunto de pesos
que permite gerir cargas adequadas consoante a constituição física do indivíduo. Dimensões:
1485 X 980 X 1380 mm.
Aparelho de ginástica, tipo Rotary Torso, com estrutura de 0,3 cm (0,12 pol.) com tubos de
pista de aço de solda eletrônica de 2 x 10 cm (2 x 4 pol.). Os braços de movimento são feitos de
tubos arredondados de aço com solda eletrônica. O pré-acabamento com jateamento abrasivo
é seguido por um revestimento em pó com tratamento térmico e aplicação eletrostática.
Dimensões: 127 X 137 X 150 cm.
Aparelho de ginástica, tipo Rotary Upper Back, com resistência conferida pelo conjunto de
pesos e permite gerir cargas adequadas consoante a constituição física do indivíduo.
Dimensões: 1485 X 1145 X 1190 mm.
Aparelho de ginástica, tipo Row Pure, com pega central fixa, melhora a estabilidade quando se
realiza exercícios unilaterais. Dimensões: 52 X 42 X 64 mm.
Aparelho de ginástica, tipo Rowing Back, sua estrutura é de 0,3 cm (0,12 pol.) com tubos de
pista de aço de solda eletrônica de 2 x 10 cm (2 x 4 pol.). Os braços de movimento são feitos de
tubos arredondados de aço com solda eletrônica. O pré-acabamento com jateamento abrasivo
é seguido por um revestimento em pó com tratamento térmico e aplicação eletrostática.
Dimensões: 122 X 109 X 150 cm.
Aparelho de ginástica, tipo Scott Bench, com ajuste mecânico dos assentos com indicação
numérica da posição do assento e com núcleo de injeção, tratamento de pintura de três
camadas. Dimensões: 101 X 81 X 88 cm.
Aparelho de ginástica, tipo Seated Calf, com suportes que permitem que as anilhas sejam
armazenadas no próprio equipamento, otimizando o espaço. Pés de borracha antiderrapantes
protegem a base da estrutura e previnem contra deslocamentos durante o treino. Dimensões:
127 x 76 x 140 cm.
Aparelho de ginástica, tipo Seated Leg Curl, com estrutura de 0,3 cm (0,12 pol.) com tubos de
pista de aço de solda eletrônica de 2 x 10 cm (2 x 4 pol.). Os braços de movimento são feitos de
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tubos arredondados de aço com solda eletrônica. O pré-acabamento com jateamento abrasivo
é seguido por um revestimento em pó com tratamento térmico e aplicação eletrostática.
Dimensões: 155 X 125 X 150 cm.
Aparelho de ginástica, tipo Shoulder Press Pure, com componentes de alta qualidade e
desenho estético, estrutura de aço reforçada, suportes para armazenamento de discos, assento
almofadado e cilindros estofados. Dimensões: 208 X 103 X 171 cm.
Aparelho de ginástica, tipo Shoulder Press, com estrutura de 0,3 cm (0,12 pol.) com tubos de
pista de aço de solda eletrônica de 2 x 10 cm (2 x 4 pol.). Os braços de movimento são feitos de
tubos arredondados de aço com solda eletrônica. O pré-acabamento com jateamento abrasivo
é seguido por um revestimento em pó com tratamento térmico e aplicação eletrostática.
Dimensões: 170 X 132 X 150 cm.
Aparelho de ginástica, tipo Sitting Leg Curl, com assento e encosto almofado e ajustável. O
botão de ajuste da faixa de liberação polegar ajusta o ângulo de partida. Entrada rolo duplo.
Dimensões: 56 X 41 X 501 mm.
Aparelho de ginástica, tipo Smith Press, com ajustamento por caule metálico. Banco ajustável
até 90°. Os apoios para barra deslizam e bloqueiam-se com gancho na posição adaptada para
cada utilizador. Dimensões: 211 X 218 X 234 cm.
Aparelho de ginástica, tipo Standing Calf Machine. Com resistência conferida por um conjunto
de pesos que permite gerir cargas adequadas consoante a constituição física do indivíduo.
Dimensões: 58 X 39 X 54 mm.
Aparelho de ginástica, tipo Standing Calf, superdimensionada 4x2 polegadas quadros são 11 e
8-gauge aço e soldada em todos os domínios de carácter estrutural. Frames pó revestido.
Dimensões: 150 X 76 X 101 cm.
Aparelho de ginástica, tipo Standing Leg Curl, com estrutura de 0,3 cm (0,12 pol.) com tubos de
pista de aço de solda eletrônica de 2 x 10 cm (2 x 4 pol.). Os braços de movimento são feitos de
tubos arredondados de aço com solda eletrônica. O pré-acabamento com jateamento abrasivo
é seguido por um revestimento em pó com tratamento térmico e aplicação eletrostática.
Dimensões: 155 X 125 X 150 cm.
Aparelho de ginástica, tipo Step com o pedal que pode ser regulado a diversas alturas partindo
da posição totalmente horizontal para realizar o agachamento até um máximo de 45 cm para
os exercícios tipo Step com dificuldade progressiva. Os dois cabos horizontais, ao lado da
plataforma, transferem a carga de trabalho selecionada para o treino. Dimensões: 50 X 65 X 67
mm.
Aparelho de ginástica, tipo Supino 45, estrutura tubular de 60mm, base de apoio em tubo
oblongo, pés de apoio solo emborrachados, estofamentos injetados e revestidos, guia de ajuste
em aço inox e plataforma de apoio para ajuda com revestimento alumínio corrugado.
Dimensões: 1,96 X 1,15 X 1,45 m.
Aparelho de ginástica, tipo Supino Reto, com estrutura principal pintura eletrostática a pó,
suporte para barra emborrachado com 3 níveis de altura e ponteiras externas nas bases tampas
de acabamento nos parafusos. Dimensões: 60 x 40 x 2,00 mm.
Aparelho de ginástica, tipo Torso Rotation, a estrutura e os braços do movimento são de tubos
circulares de aço soldados eletronicamente de 2 X 4'' bitola 11 (0,120 pol.). O pré-acabamento
de brita abrasiva é seguido por um revestimento em pó curado por calor, aplicado
eletrostaticamente. Dimensões: 117 X 142 X 170 cm.
Aparelho de ginástica, tipo Total Abdominal, específico para o treino dos abdominais e dos
flexores da anca. Dimensões: 1491 X 998 X 1237 mm.
Aparelho de ginástica, tipo Total Shoulder, os braços de movimento são feitos de tubos
arredondados de aço com solda eletrônica. O pré-acabamento com jateamento abrasivo é
seguido por um revestimento em pó com tratamento térmico e aplicação eletrostática.
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Dimensões: 170 X 132 X 150 cm.
Aparelho de ginástica, tipo Tríceps Press, acabado com pós termo endurecíveis e equipado com
estofo coberto com materiais finos. Dimensões: 2070 X 2070 X 1600
Aparelho de ginástica, tipo Tríceps Station, com estrutura de 0,3 cm (0,12 pol.) com tubos de
pista de aço de solda eletrônica de 2 x 10 cm (2 x 4 pol.). Os braços de movimento são feitos de
tubos arredondados de aço com solda eletrônica. O pré-acabamento com jateamento abrasivo
é seguido por um revestimento em pó com tratamento térmico e aplicação eletrostática.
Dimensões: 119 X 112 X 150 cm.
Aparelho de ginástica, tipo Upper Back, com estrutura de 0,3 cm (0,12 pol.) com tubos de pista
de aço de solda eletrônica de 2 x 10 cm (2 x 4 pol.). Os braços de movimento são feitos de
tubos arredondados de aço com solda eletrônica. O pré-acabamento com jateamento abrasivo
é seguido por um revestimento em pó com tratamento térmico e aplicação eletrostática.
Dimensões: 122 X 109 X 150 cm.
Aparelho de ginástica, tipo Vertical Row, superdimensionada 4x2 polegadas quadros são 11 e 8gauge aço e soldada em todos os domínios de carácter estrutural. Dimensões: 155 X 128 X 171
cm.
Aparelho de ginástica, tipo Vertical Traction, com estruturas de tamanho grande, com 4x2
polegadas são 11 e 8 chapas de aço e soldadas em todas as áreas estruturais. Estruturas
cobertas com pó. Dimensões: 65 X 75 X 120 cm.
Aparelho de ginástica, tipo V-Squat, reproduz os movimentos de flexão e extensão dos
membros inferiores na posição vertical, numa cadeia cinética fechada. Dimensões: 1300 X 780
X 1800 mm.
Aparelho de ginástica, tipo Wide Chest Press Pure, permite aos utilizadores realizar um
movimento semelhante ao levantamento de halteres no banco declinado, ativando os
músculos da parte inferior do tórax. Dimensões: 57 46 X 68 mm.
Aparelho de glúteo quatro apoios profissional, com carenagem de proteção em toda a bateria
de peso, estofado com espuma injetada de alta densidade, tijolinhos faceados (usinados ao
redor), sistema de amortecimento de impacto na bateria de pesos, guias de aço inox e pinos de
graduação para regulagem.
Aparelho de Leg Press 45o (aluguel) (máquina com sistema de articulação mecânica, sem
cabos). Permite que o atleta execute de forma ideal o movimento de extensão dos joelhos uni
ou bilateral, em um angulo de 45 graus, ainda podendo fazer a variação para flexão plantar.
Aparelho utilizado para treinamento neuromuscular e reabilitação. O sistema de trabalho
contra a resistência funciona através da implementação de cargas (anilhas).
Aparelho de pressão infantil, com manômetro mecânico, tipo Aneróide Hospitalar; Manômetro
com escala graduada de 0 a 300 mmHg e ponteiro visível; Visor em termoplástico; Pedestal em
aço com pintura eletrostática e rodízios; Partes em aço com tratamento anticorrosivo; Suporte
/ cesto para guarda de braçadeira e acessórios; Braçadeira em tecido resistente (Nylon), com
fecho em metal Tamanho Pediátrico; Manguito e tubos conectores na cor preta; Pera
insufladora de ar na cor preta, com válvula de controle. Acompanha: 01 braçadeira pediátrica
(com circunferência de 12 cm a 16,5 cm), 01 Manguito, 01 Pera e válvulas de controle; Altura
do pedestal: 98 cm.
Aparelho de pressão para adulto, com manômetro mecânico, tipo Aneróide Hospitalar;
Manômetro com escala graduada de 0 a 300 mmHg e ponteiro visível; Visor em termoplástico;
Pedestal em aço com pintura eletrostática e rodízios; Partes em aço com tratamento
anticorrosivo; Suporte / cesto para guardar braçadeira e acessórios; Braçadeira em tecido
resistente (Nylon), com fecho em metal; Manguito e tubos conectores na cor preta; Pera
insufladora de ar na cor preta, com válvula de controle. Acompanha: 01 braçadeira adulta
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(circunferência de 18 cm a 36 cm), 01 Braçadeira Obeso (circunferência de 32 cm a 42 cm), 01
Manguito, 01 Pera e válvulas de controle; . Altura do pedestal: 98 cm.
Aparelho de Remada com Apoio Peito (aluguel). Máquina voltada para a puxada baixa, com
apoio no peito auxiliando na postura do gesto. Equipamento construído em metal resistente.
Sistema mecanico entre cabos e polias sincronizadas. Equipamento muito importante para o
treinamento neuromuscular bem como para a reabilitação.
Aparelho de Sucção Portatil com regulagem de vácuo de 0 até 23 hg, recipiente de 1,3L,
Silencioso, Baixo Consumo de Energia, Protetor
Aparelho de teste - Para testar o peso do florete, da espada e o curso
Aparelho de teste com som. Desligamento automático: após 5 minutos de inatividade.
Reativação automática: ao primeiro evento registrado. Bateria padrão, incluído: 12V tipo A23.
Dimensões: 7, 6 x 4, 8 x 1,6 cm. Peso: 60g. Modelo Favero FT-T1 ou similar. Para o Centro de
Treinamento. Modalidade de Esgrima.
Aparelho de treinamento de parada de mãos, confeccionado em aço carbono e alumínio, 3
barrotes em fibra de vidro de vidro recoberto em laminado de madeira, proteção em rolo de
40x25cm espuma D26 recoberta em lona vinilica KP100, fechamento em velcro. Altura
ajustável de 1,00 a 1,50m, comprimento da barra inferior de 1,66cm, com pés modelo trilho
para ajuste da largura. Sapatas de proteção emborrachadas e travas com sistema de engate
rápido.
Aparelho de ultra som para uso em fisioterapia, com emissão em modo contínuo, e pulsado de
diversas frequências, painel com teclado suave, e display gráfico de cristal liquido com
iluminação, peso aproximado de 2 kg, e dimensões aproximadas de 30x11x20cm
(LxAxP),freqüência de operação: 1 MHz,Bivolt 110/220 V, 50/60 Hz.
Aparelho desenvolvimento articulado, que permite trabalhar músculos superiores
independentes. Construído com tubulação reforçada, base de apoio solo e coluna em tubo
oblongo, braços articulados em tubo, pinos para anilhas, ajuste do ponto de início do
movimento, pés emborrachados, estofamentos injetados com controle de densidade,
revestimento em courvin náutico, com instruções de uso e músculos exercitados.
Aparelho DVD para vídeo ou áudio, compatível com todos os formatos de DVD e CD
Aparelho elíptico magnético; Dimensões aproximadas: 161,5 x 60 x 124,5 cm (A x L x P), Peso
aproximado: 40,4 kg, Peso aproximado da roda de inércia: 4,5 kg
Aparelho Ergômetro com eixo ajustável utilizado para treinamento e avaliação física. Modelo
Canoa. Simula esforço físico e a resposta dada pelo atleta ao esforço produzido. Composição
em aço. Peso 30 Kg. Montado Dimensões 292 centímetros (l)x51 centímetros (w) x74cm (h)
Aparelho Ergômetro com eixo ajustável utilizado para treinamento e avaliação física. Modelo
kayak. Simula esforço físico e a resposta dada pelo atleta ao esforço produzido. Composição em
aço. Peso 30 Kg. Montado Dimensões 292 centímetros (l)x51 centímetros (w) x74cm (h)
Aparelho FIE 3 armas completo - (score, cronômetro, controle remoto, etc.)
Aparelho FIE 3 armas completo (formato de painel para competições) - 52493/05
Aparelho FIE 3 armas simples de mesa
Aparelho FIE 3 armas simples de parede
Aparelho Leg press, com tubos oblongos em aço contínuo, sem soldas e com dobras especiais
que aumentam a resistência do material, estofamento composto por encosto e assentos com
estofamento injetado de alta resistência, com costura dupla e acabamento e estética
adequada, guias de peso em aço inoxidável.
Aparelho mesa flexora, para treino da parte posterior dos membros inferiores, construído em
aço, pintura eletrostática e estofado antisuor.
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Aparelho Multiforça robusto e versátil, desmontável, com pegadas emborrachadas, suporte
para anilhas, barra cromada e estrutura reforçada, com tubulação principal e parede de
aproximadamente 3' e 5mm, respectivamente, base de apoio com o solo em tubo oblongo com
cerca de 40 x 120mm, pés emborrachados, barra cromada, movimento da barra independente
do peso e guias cromadas. O aparelho possui aproximadamente 2,2m de comprimento, 1,3m
de largura, 2,3 de altura, peso aproximado de 140kg.
Aparelho para cronometragem de tempo, totalmente automático, com sistema eletrônico,
contendo 01/02 câmeras CCD linear colorida, com gravação de imagem de linha de até 1400
por segundo, armazenadas em memória HUBB, cabos para captura de imagens, cabo de partida
para acionamento do dispositivo de cronometragem eletrônica, sensor eletrônico para
acoplamento ao cabo de partida, 08 auto falantes para tiro de partida, indicação de tempos,
identificação dos atletas e agremiações, números de raias, velocidade do vento e demais
informações necessárias de fácil inserção no programa.
Aparelho para gravação e reprodução de DVD (DVD recorder)
Aparelho para treino e teste com som para treinamento ou jogo
Aparelho Peitoral (Peck Deck) (aluguel) para realizar movimentos de extensão simultânea dos
cotovelos. Aparelho utilizado para reabilitação e treinamento neuromuscular específico para
esses membros. O sistema funciona com sistemas com aumento da resistência, através da
implementação de cargas, colocando anilhas.
Aparelho simulador de remo
Aparelho Smith, com barra de aço fixa, chassi robusto com acabamento reforçado revestido
com pintura eletrostática, dimensões aproximadas de 130 cm 260 cm x 240 cm, carga máxima
aproximada de 250 kg.
Aparelho Voador/Voador Inverso, com puxada de frente e puxada de costas, com regulagem de
altura para pessoas de diferentes tamanhos, carga de 80 kg, com estofamento de material
sintético, sistema de cabos reforçados, estrutura em aço tubular, polias silenciosas e
lubrificadas, de bronze escovado com óleo. Dimensões aproximadas de 1200x1400x1630 mm.
Aparelhos de Geoposicionamento por satélite (GPS) para uso náutico, com as seguintes
especificações: Receptor GPS de alta sensibilidade para um desempenho formidável em
qualquer ambiente, compatível com WAAS para uma recepção de satélites ainda melhor, Mapa
base interno com capacidade de calculo de rota automático, entrada USB para download de
mapas a alta velocidade, ranhura para cartões MicroSD para software opcional MapSource,
Cartões Micro D pré programados compatíveis com cartografia terrestre City Navigator,
cartografia marítima Bluechart ou até para incluir mapas Topográficos, registro de trajetos
automático com possibilidade de armazenar 20 percursos, 1000 pontos e 50 rotas, indicações
de mudança de direção com um kit de navegação opcional, alarme de beep audível com toques
configuráveis, peso: 156g com baterias, dimensões: 10. 7x5. 6x3. 0 cm, vida da bateria: até 25
horas com 2 pilhas alcalinas tipo AA, TFT de alta resolução, anti-reflexo de 176x220 pixéis, 3, 3 x
4, 3 cm à prova de água
Aparelhos de medição e controle - Manômetro modelo industrial, em ferro fundido, diâmetro
nominal de 100 mm, faixa de escala de 0 a 15,0 kgf/cm², extremidade roscada, diâmetro 1/2.
Aparelhos de medição e controle - Medidor de vazão direto (rotâmetro), em aço carbono,
extremidades flangeadas, modelo 410, diâmetro 6'.
Apito com aviso muito alto, de 108 decibéis, Fabricado em plástico não tóxico.
Apito de metal oficial.
Aplicador de laser com grupo de diodos. Terapia laser de baixa intensidade; operação contínua
e pulsada; visualização da potencia e seu ajuste; óculos; carrinho e bolsa de transporte;
baterias; aplicador: Grupo de 13 díodos - variando 250mW - 750mW total.
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Aplicador de laser com grupo de diodos. Terapia laser de baixa intensidade; Operação contínua
e pulsada; Visualização da potencia e seu ajuste; Óculos; Carrinho e bolsa de transporte;
Baterias; Aplicador: Grupo de 19 díodos - 325mW total.
Aplicador de laser com grupo de diodos. Terapia laser de baixa intensidade; Operação contínua
e pulsada; Visualização da potencia e seu ajuste; Óculos; Carrinho e bolsa de transporte;
Baterias; Aplicador: Grupo de 33 díodos - variando 250mW - 750mW total.
Aplicador de laser com grupo de diodos. Terapia laser de baixa intensidade; Operação contínua
e pulsada; Visualização da potencia e seu ajuste; Óculos; Carrinho e bolsa de transporte;
Baterias; Aplicador: Grupo de 9 díodos - variando 280mW - 1110mW total.
Aplicador de laser com grupo de diodos. Terapia laser de baixa intensidade; operação contínua
e pulsada; visualização da potencia e seu ajuste; óculos; carrinho e bolsa de transporte;
baterias; aplicador: Grupo single de díodos - 40mW - 300mW total.
Apontador Laser e Passador de Slides. Wireless. Rádio Frequencia 2. 4 Ghz, 5 Modos de
Apresentação. Laser Pointer Integrado.
Aquecimento AHP1200, operando com temp. até 5°C, 3 módulos com: Tensão: 92,6KW/mod.,
Vazão: 50m3/h/mod., dim.: 3.000mm, 2.400mm, 2.300mm/mod., para piscina de competição 50mx25mx3m.
Arandela - Luminária de uso externo, corpo e aro em aluminio fosfocromatizado pintado de
preto, reflector em alumínio especular e difusor em vidro temperado fosco prensado sobre
guarnição de silicone. Fixação: sobrepor na alvenaria. IP 65Dimensões (mm) - 388x120, Lâmp.
Fluor. Compacta - Potência(W): 26.0/ Quant. Por Lum.: 2.0/ Fluxo Luminoso(lm): 1800.00/
Temp. de Cor (k): 4000.0/ IRC: 82.0/ Vida Útil(h): 10000.0/ Base: GX24Q-3/ Corrente: 0.0/
Eficiência Lum.(lm/w): 69.0. Reator Eletrônico Dimerizável - DALI - Tensão(V): 220.0/
Quant./Lum. Simples 0.0/ Quant./Lum Duplo: 1.0/ Dimerizado: SIM/ Frequência (Hz): 50-60/
Perdas Wp/ 1 lamp.: 2.0/ Fator de fluxo%: 0.01-1/ Fato de potência (AF) 0.95/ Corrente (A):
0.25/ Distorção Harmônica: 0.10/ Capacitor: 0.00/ Partida: Rápida.
Arandela - Luminária de uso externo, corpo e aro em alumínio fosfocromatizado pintado de
preto, reflector em alumínio especular e difusor em vidro temperado fosco prensado sobre
guarnição de silicone. Fixação: sobrepor na alvenaria. IP: 65Dimensões (mm) - 388x120Lamp.
Fluor. Compacta - Potência(W): 26.0/ Quant. Por Lumin.: 2.0/ Tensão(V): 0.0/ Fluxo
Luminoso(lm): 1800.0/ Temp. de Cor(K): 4000.0/ IRC: 82.0/ Vida Útil(h): 10000.0/ Base: GX24Q3/ Corrente: 0.0/ Eficiência Lum. (lm/w): 69.0Reator Eletrônico - Tensão(V): 100 a 227/ Quant./
Lum. Simples: 0.0/ Quant./ Lum. Duplo: 1.0/ Dimerizado: Não/ Frequencia(Hz): 50-60/ Perdas
W p/ 1 lamp.: 3.0/ Fator de Potência (AF): 0.99/ Corrente (A): 0.21/ Capacitor: 0.0/ Partida: 0.0/
Partida: Instantânea
Arandela em alumínio fundido. Vidro de proteção. Fixação: Na parede. Lâmpadas: LED 3000K 1920lm. Acessórios: Driver DALI em 220V. Consumo total: 24W.
Arbalete: Arma para captura de peixes feita de alumínio anti-corrosão. Sua empunhadura e
cabeçote foram criados a partir de uma nova geração de termoplásticos. Setas para reposição e
carretel para cabo que liga a seta e arma do mergulhador.
Arco Bambolê, 75cm de diâmetro. Confeccionado em PVC resistente com acabamento de
soldagem por emborrachamento.
Arco com sistema zero let-off com peso de empate ajustável de 10 a 20 libras. Altura: 35-1/2"
eixo-a-eixo, tamanho do braço: 7-5/8" cinta; guarda cabo de carbono. Peso: 1.59 kg. Lado
direito.
Arco com sistema zero let-off com peso de empate ajustável de 10 a 20 libras. Altura: 35-1/2"
eixo-a-eixo, tamanho do braço: 7-5/8" cinta; guarda cabo de carbono; aljava tubo cinto corcoordenados; 5 setas de alumínio. Peso: 1.59 kg. Lado Direito. Cor: preto, azul, verde, laranja,
vermelho, rosa, amarelo.

3.412,37

7.884,28

7.226,96

979,00
303,35

383.842,25

441,52

441,52
7.947,70

409,99
46,46

556,70

689,99

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Arco com sistema zero let-off com peso de empate ajustável de 10 a 20 libras; guarda cabo de
carbono;al tubo cinto cor-coordenados e ajustável guarda braço, 5 setas de alumínio. Altura:
35-1/2" eixo-a-eixo, tamanho do braço: 7-5/8" cinta. Peso: 1.59 kg.Lado esquerdo. Cor: preto,
azul, verde, laranja, vermelho, rosa, amarelo. Lado esquerdo.
Arco com sistema zero let-off; guarda cabo de carbono; aljava em tubo cinto cor-coordenados;
5 setas de alumínio; peso de empate ajustável de 10 a 20 libras; altura: 35-1/2" de eixo-a-eixo;
tamanho do braço 7-5/8" cinta. Peso: 1.45 kg. Lado Direito.
Arco com sistema zero let-off; peso de empate ajustável de 10 a 20 libras. Tamanho: 35-1/2"
eixo-a-eixo; tamanho do braço: 7-5/8" cinta; guarda de carbono. Peso: 1.59 kg. Lado direito.
Cor: preto, azul, verde, laranja, vermelho, rosa, amarelo.
Arco com sistema zero let-off; peso de empate ajustável de 10 a 20 libras; guarda cabo de
carbono.Altura: 35-1/2" eixo-a-eixo, tamanho do braço:7-5/8" cinta. Peso: 3,5 libras. aljava
tubo cinto cor-coordenados e ajustável guarda braço, 5 setas de alumínio, Manual do
proprietário informativo. Lado esquerdo.
Arco confeccionado em material plástico, com diâmetro interno de 80 à 90 cm, tubo de 20 mm
e parede de 1,20 mm com peso de 300gr, em cor.
Arco de plástico (Bambolê); material: plástico PVC, com 63 cm de diâmetro. Cores diversas.
Arco Oficial com sistema zero let-off; peso de empate ajustável de 10 a 20 libras. Tamanho: 351/2" eixo-a-eixo, tamanho do braço:7-5/8" cinta; guarda cabo de carbono. Peso: 1.59 kg. Lado
esquerdo. Cor: preto, azul, verde, laranja, vermelho, rosa, amarelo.
Arco para Ginástica Ritmica: sintéticos, perfil arredondado, 87cm de diâmetro, Certificado pela
FIG, versão de competição.
Arco para ginástica, fabricado em plástico. O diâmetro interior do aro deve ser 60-90
centímetros. Peso mínimo de 150-300 gramas para cima. Seção transversal circular. O arco
pode ser liso ou rugoso.
Arco recurvo (punho), construção em madeira, comprimento de 24 polegadas para arco
potência 20 libras.
Arco recurvo (punho), construção em madeira, comprimento de 24 polegadas para arco
potência 22 libras.
Arco recurvo (punho), construção em madeira, comprimento de 24 polegadas, para potência
de 20 libras.
Arco recurvo (punho), construção em madeira, comprimento de 24 polegadas, para potência
de 20 libras. Lado Esquerdo.
Arco recurvo (punho), construção em madeira, comprimento de 24 polegadas, para potência
de 22 libras.
Arco recurvo (punho), construção em madeira, comprimento de 24 polegadas, para potência
de 24 libras.
Arco recurvo (punho), construção em madeira, comprimento de 24 polegadas.
Arco recurvo (punho), construção em madeira, comprimento de 24 polegadas. Destro
Arco Recurvo de evolução curta dos membros (20#) confeccionado em fibra de madeira.
Arco recurvo longo em madeira. Lado direito.
Arco recurvo longo em madeira. Lado esquerdo.
Arco recurvo, em material de alumínio, comprimento de 25 e peso de 2,3 lbs, para potência de
34 libras.
Arco recurvo, em material de alumínio, comprimento de 25 e peso de 2,3 lbs.
Arena em PVC - Dimensões (largura x altura): 20 m x 60 m.
Arena em PVC. 20 m x 40 m.
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Argola de madeira colado múltiplas vezes, 28 mm; Argola de ginástica de multiplex; Diâmetro
Inside 18 cm.
Argolas de madeira com alça para pendurar nas barras da barra para homens; As alças podem
ser ajustadas em altura; Providas com verdadeiras argolas de competição; É possível ajustar as
alças em altura.
Argolas de reposição par conjuntos de argolas em múltiplas camadas de madeira multiplex com
28 mm de espessura. Diâmetro interno: 18 cm
Argolas de reposição para conjunto de argolas de competição feito de madeira compensada
colada em múltiplas camadas; cabos de aço revestidos de plástico; com cinto e cabo; somente
para conjunto de argolas barcelona.
Argolas Modelo Olímpico, certificado pela FIG, com sistema interno de absorção de impactos e
sistemas de molas especial, com. moldura de segurança feitas em aço quadrado em módulos
individuais com um comprimento máximo de 2m para fácil transporte. Altura ajustável em
espaços de 5cm de 540 a 570cm. Os cabos das argolas tem encapamento plástico e possuem
um sistema de fixação que permite ajustes finos de altura. Sistema de duplo tensionamento
dos cabos e licenciado sistema de ajuste de tensão.
Argolas, com pórtico em medidas oficiais.
ARKE Expositor de Chão, A x L x P (Altura x Largura x Profundidade) 150 x 100 x 88 cm
Arke Kit - Conjunto de Medicinebol, Kettlebel, waterball, disco de estabilidade, rolo
Arma especial com lâmina muda (sem fio e ponta para conexão eletrônica) para lição.
Armadura de Proteção. Proteção em espuma de alta densidade e nylon. Ombros, Úmero do
ombro, Externo do Peito, Pernas, Cervical, Rins, Virilha. Dimensões: 80 cm de largura e 54 cm
de altura. Dupla Face na cor azul e vermelho. Adulto. Tamanho único. Para Treino.
Armário aberto com estrutura em madeira maciça de reflorestamento tingida com acabamento
em verniz poliuretano, composto de 1 prateleira ripada e cabideiro revestido com PVC.
Medidas: l= 81 cm, h=147,7 cm e p=55 cm. Peso: 8,5 kg. Carga máxima suportável:
10kg/prateleira e 8kg/cabideiro, distribuídos uniformemente.
Armário alto com prateleira, com 1 prateleira central fixa e 2 móveis, 2 portas frontais,
fechadura com chave, pés de apoio metálicos com regulagem de altura; tampo e base
fabricados em madeira aglomerada de 25 mm de espessura; portas, laterais e prateleiras
fabricados em madeira aglomerada de 18 mm de espessura; fundo fabricado em madeira
aglomerada de 18 mm de espessura (sem revestimento); revestimento em laminado
melamínico de baixa pressão; dimensões aproximadas (mm): (L) 920 x (P) 490 x (H) 1.600
Armário baixo com prateleira, com 1 prateleira, 2 portas frontais, fechadura com chave, pés de
apoio metálicos com regulagem de altura; tampo e fundo fabricados em madeira aglomerada
de 25 mm de espessura; portas, laterais e prateleiras fabricados em madeira aglomerada de 18
mm de espessura; fundo fabricado em madeira aglomerada de 18 mm de espessura (sem
revestimento); revestimento em laminado melamínico de baixa pressão; dimensões
aproximadas (mm): (L) 920 x (P) 490 x (H) 750
Armário balcão, com 1 prateleira fixa, 4 portas frontais, fechaduras com chaves, pés de apoio
metálicos com regulagem de altura; tampo e fundo fabricados em madeira aglomerada de 25
mm de espessura; portas, laterais e prateleiras fabricados em madeira aglomerada de 18 mm
de espessura; fundo fabricado em aglomerado de madeira com 18 mm de espessura (sem
revestimento); revestimento em laminado melamínico de baixa pressão; dimensões
aproximadas (mm): (L) 1.800 x (P) 600 x (H) 750
Armário de aço com 2 portas de abrir, 4 prateleiras reguláveis, com chave e maçaneta; armário
fabricado com chapa metálica # 22 MSG (ABNT 1010/1020); prateleiras fabricadas com chapa
metálica 24 MSG (ABNT 1010/1020); dimensões externas aproximadas (mm): (H) 1.980 x (L)
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900 x (P) 400
Armário de aço com 2 portas de abrir, 4 prateleiras reguláveis, com chaves e maçaneta;
armário fabricado com chapa metálica # 22 MSG (ABNT 1010/1020); prateleiras fabricadas com
chapa metálica 24 MSG (ABNT 1010/1020); dimensões externas aproximadas (mm): (H) 1.980 x
(L) 1.200 x (P) 450
Armário de aço com 2 portas de abrir, fabricado com chapa metálica # 22 MSG (ABNT
1010/1020), 1 prateleira fixa, fabricada com chapa metálica 24 MSG (ABNT 1010/1020), com
fechadura e sem maçaneta. Dimensões externas aproximadas da prateleira (mm): (H) 800 x (L)
700 x (P) 330
Armário de aço com portas de abrir, com chaves, prateleiras tipo escaninhos para pasta AZ-35;
armário fabricado com chapa metálica # 22 MSG (ABNT 1010/1020); prateleiras fabricadas com
chapa metálica 24 MSG (ABNT 1010/1020); dimensões externas aproximadas (mm): (H) 1.980 x
(L) 900 x (P) 320
Armário de aço com quatro prateleiras e 2 portas com chave, chapa 26 - 900 x 400 x 2000.
Armário misto, com 1 prateleira central fixa e 1 móvel, 2 portas frontais, fechadura com chave,
pés de apoio metálicos com regulagem de altura; tampo e base fabricados em madeira
aglomerada de 25 mm de espessura; portas, laterais e prateleiras fabricados em madeira
aglomerada de 18 mm de espessura; fundo fabricado em madeira aglomerada de 18 mm de
espessura (sem revestimento); revestimento em laminado melamínico de baixa pressão;
dimensões aproximadas (mm): (L) 920 x (P) 400 x (H) 1.600
Aro de basquete 180° aro de basquete 180°. anel multidirecional tipo breakaway; padrão para
o super sam, sam 325 e sam 245; padrão de competição de alta classe fiba e ncaa (eua);
`mecanismo de travação positivo ajustável; o aro rompe tanto na frente como lateralmente;
sem ganchos para fixar a rede.
Aro de basquete 180°. anel multidirecional tipo breakaway; padrão para o super sam, sam 325
e sam 245; padrão de competição de alta classe fiba e ncaa (eua); `mecanismo de travação
positivo ajustável; o aro rompe tanto na frente como lateralmente; sem ganchos para fixar a
rede.
Aro Dianteiro para Moto Cross , Tamanho : Aro 10
Aro Dianteiro para Moto Cross , Tamanho : Aro 10
Aro Dianteiro para Moto Cross , Tamanho : Aro 14
Aro Dianteiro para Moto Cross , Tamanho : Aro 14
Aro Traseiro para Moto Cross , Tamanho : Aro 10
Aro Traseiro para Moto Cross , Tamanho : Aro 10
Aro Traseiro para Moto Cross , Tamanho : Aro 12
Aro Traseiro para Moto Cross , Tamanho : Aro 12
Aro Traseiro para Moto Cross , Tamanho : Aro 14
Aro Traseiro para Moto Cross , Tamanho : Aro 14
Arquivo de aço com 4 gavetas, na cor cinza para 30 a 40 pastas e 25 Kg.
Arquivo de aço com fechadura, 2 chaves, 2 gavetas, sistema de deslizamento das gavetas com
patins de nylon, com capacidade para 18 kg por gaveta; gabinete e gavetas fabricados com
chapa metálica # 22 MSG (ABNT 1010/1020); dimensões externas aproximadas (mm): (H) 700 x
(L) 470 x (P) 550
Arquivo de aço com fechadura, 2 chaves, 3 gavetas, sistema de deslizamento das gavetas com
patins de nylon, com capacidade para 18 kg por gaveta; gabinete e gavetas fabricados com
chapa metálica # 22 MSG (ABNT 1010/1020); dimensões externas aproximadas (mm): (H) 1010
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x (L) 470 x (P) 550
Arquivo de aço com fechadura, 2 chaves, 4 gavetas, sistema de deslizamento das gavetas com
patins de nylon, com capacidade para 18 kg por gaveta; gabinete e gavetas fabricados com
chapa metálica # 22 MSG (ABNT 1010/1020); dimensões externas aproximadas (mm): (H) 1330
x (L) 470 x (P) 550
Arquivo organizador aramado em metal pintado para 6 pastas
Arrebitadeira de bancada para lona de freio de automóveis
Arruela da Embreagem para Moto Cross.
Arruela da Embreagem para Moto Cross.
Arruela de Calço da Embreagem para Moto Cross.
Arruela de Calço da Embreagem para Moto Cross.
Arruela de Trava da Embreagem para Moto Cross.
Árvore de Comando para Moto Cross.
Aspirador de pó e água com potência: 1.200 - 1.400 W; Capacidade de armazenamento: 4,5 14 litros para líquidos; 7 - 10 litros para sólidos.
Aspirador de secreções. Capacidade do recipiente: 1,3 litros. Aspiração regulável de 0 a 23'Hg,
regulagem através de um botão de alta sensibilidade, Uso clínico, odontológico, veterinário e
cirúrgico, Fácil limpeza e higienização, Portátil, silencioso, econômico e de fácil manuseio, Baixo
consumo de energia, Garantia: 1 Ano, Sem necessidade de manutenção e lubrificantes. Tensão
de operação: Bivolt - 110/220 (VCA), Frequência: 60Hz, Consumo: 70W, Sistema: Diafragma.
Vácuo: de 0 a 23 Hg (regulável), Válvula automática de nível, Dimensões da embalagem: C =
35,0cm, L = 17,0cm, A = 22,0cm, Peso total com embalagem: 2,6kg.
Assento antivandalismo IG-01, fixado no espelho da arquibancada com sistema de trilho
embutido, com assento rebatível. Estrutura metálica: tubular com galvanização a fogo contra
corrosão. Dobradiças: mecanismo rebatível por gravidade. Assentos: Plástico tipo PA,
resistentes a ação dos raios UV e ao fogo conforme estabelece as normas brasileiras. Encosto:
Plástico tipo PA, resistentes a ação dos raios UV e ao fogo conforme estabelece as normas
brasileiras. Numeração do assento: fabricada em plástico colorido fixado na parte posterior do
encosto com cola e rebite. Cores: conforme definido pela arquitetura. Dimensões: Largura
assento: 450 mm, Largura encosto: 450mm, Profundidade assento: 532 mm, Profundidade
fechada: 249mm, Altura total: 876mm, Entre Eixo Mínimo: 500 mm, Garantia mínima de 5
anos.
Assento anti-vandalismo IG-03, fixado no espelho da arquibancada com sistema de trilho
embutido, com assento rebatível e apoios de braços. Estrutura metálica: tubular com
galvanização a fogo contra corrosão. Dobradiças: mecanismo rebatível por gravidade. Assentos:
Plástico tipo PA, resistentes a ação dos raios UV e ao fogo conforme estabelece as normas
brasileiras. Encosto: Plástico tipo PA, resistentes a ação dos raios UV e ao fogo conforme
estabelece as normas brasileiras. Numeração do assento: fabricada em plástico colorido fixado
na parte posterior do encosto com cola e rebite ou na parte inferior do assento, visível com o
assento recolhido. Dimensões: Largura assento: 450 mm, Largura encosto: 450mm, Largura
total com braços: 560mm, Profundidade assento: 532 mm, Profundidade fechada: 347mm,
Altura total: 876mm, Entre-Eixo Mínimo: 580 mm. Garantia mínima de 5 anos.
Assento com abertura forntal.
Assento Desportivo rebatível para obesos, em polipropileno com estrutura em aço, resistentes
a carga vertical de 500Kg/m2, Dimensões: altura 19cm x 89 cm de largura x 50 cm de
profundidade
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Assento Desportivo rebatível, em polipropileno com estrutura em aço, resistentes a carga
vertical de 500Kg/m2, Dimensões: altura 19cm x 39 cmde largura x 50 cm de profundidade
Assento Desportivo sem encosto para obesos, confeccionado em polipropileno copolímero.
resistentes a carga vertical de 500Kg/m2, em cores variadas, medidas de 90 cm de altura, 45
cm de largura e 50 cm de profundidade
Assento Desportivo sem encosto, confeccionado em polipropileno copolímero, resistentes a
carga vertical de 500Kg/m2, em cores variadas, medidas de 15 cm de altura, 45 cm de largura e
35 cm de profundidade
Assento em plástico.
Assento em poliester com slowclose.
Assento esportivo, para espectadores obesos, antivandalismo, fixados no piso, com encosto
rebatível, espaçados a cada 100cm, deve suportar carga mínima de 250kg.
Assento para acompanhantes de portador de cadeira-de-rodas, fixados a tubo de aço
galvanizado de seção retangular vertical, sendo este fixado ao concreto por meio de uma placa
de aço galvanizado 1) Entre eixo mínimo de 500mm, 2) O assento deve ser removível.
Assento para acompanhantes de portador de cadeira-de-rodas, fixados a tubo de aço
galvanizado de seção retangular vertical, sendo este fixado ao concreto por meio de uma placa
de aço galvanizado: 1) Entre eixo mínimo de 500mm. 2) O assento deve ser removível.
Assento para espectadores obesos antivandalismo, fixados no piso, com encosto rebatível,
espaçados a cada 100cm, 1) Deve suportar carga mínima de 250kg.
Assento para estádio, encosto alto com parede dupla, com braço, fabricado em poliolefinas
estabilizadas contra raios UV, com seis pontos de fixação e com dispositivo para numeração
Assento para estádio, encosto alto com parede dupla, sem braço, fabricado em poliolefinas
estabilizadas contra raios UV, com seis pontos de fixação e com dispositivo para numeração
Assento para estádio, encosto baixo com parede dupla, com braço, fabricado em poliolefinas
estabilizadas contra raios UV, com seis pontos de fixação e com dispositivo para numeração
Assento para estádio, encosto baixo com parede dupla, sem braço, fabricado em poliolefinas
estabilizadas contra raios UV, com seis pontos de fixação e com dispositivo para numeração
Assento para estádio, sem encosto, fabricado em poliolefinas estabilizadas contra raios UV,
com seis pontos de fixação e com dispositivo para numeração, com braço.
Assento para estádio, sem encosto, fabricado em poliolefinas estabilizadas contra raios UV,
com seis pontos de fixação e com dispositivo para numeração, sem braço.
Assento sanitário com abertura frontal, Dimensão: altura 44cm, altura máxima com o assento
de 46cm, conforme NBR9050.
Assento sanitário em poliéster
Assentos para arquibancada (convencionais) com dimensões aproximadas de 8,4(h) x 44(l) x
44(p) cm com encosto fabricados em polipropileno copolímero, com pelo menos três pontos de
apoio e dispositivo para numeração do assento
Assessoria contábil - Profissional de nível superior, responsável por fazer a contabilidade
mensal.
Assistente Administrativo. Regime CLT - Jornada de trabalho de 220 horas mensais (Segunda a
Sexta: das 08:00 às 18:00 - Sábado: das 08:00 às 12:00). Preferencialmente com experiência na
área.
Atabaque completo (atabaque e pé/suporte) de couro de boi e afinação em corda. Tamanho:
90 cm (Atabaque). Completo (agogô e baqueta). Dimensões aproximadas: 10X15X35 cm
Atadura elástica auto-adesiva. cor bege; dimensões: 5cmx5m - 200 unidades
Atadura elástica e compressiva; Alta compressão e elasticidade nos dois sentidos; Adaptam-se
a qualquer parte da anatomia; Presilhas metálicas permitem fixação. Dimensões: 15 cm x 1,30
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m.
Atadura rígida. feita em algodão; cor branca; dimensões: largura 4cm; comprimento 13m - 800
unds
Ataduras para joelhos, fabricada em neoprene especial. Tamanho único.
Atenuadores acústicos, metálicos, pré-fabricados com atenuação mínima de 30 dB.
Áudio de rede amplificador de 8 canais com 2 controles de entradas 2 controles de saída e 2
saídas de referência.
Áudio Rack digital com 8 canais de entrada e 4 canais de saída.
Audionate Dante Network Module - GLD-Dante Card Module
porta-flechas com três divisórias em estruturas tubulares e alça, comprimento: 18'',
confeccionado em nylon de grande duração. Disponível para o lado direito ou lado esquerdo,
nas cores vermelho, azul ou preto.
Autoclave odontológica para instrumentais soltos, materiais embalados, em caixas ou líquidos,
com temperatura de esterilização de 121ºC a 134ºC; Horizontal; Capacidade de 20 litros;
Equipamento microprocessado, com geração própria de vapor por meio de aquecimento
elétrico por resistência; Câmara interna em aço inoxidável; Estrutura do gabinete com
tratamento anticorrosivo; Pés de borracha; Ciclo de secagem; Painel indicador de estágios do
ciclo de esterilização e apresentação das falhas; Informar tempo de ciclo de esterilização;
Alarme audiovisual; Trava de segurança na porta (em caso de câmara pressurizada); Válvula e
termostato de segurança; Acessórios: bandejas internas, copo graduado, amostra de
mangueira e outros necessários ao funcionamento do equipamento. Dimensão da câmara
(ØxP): 25x47 cm; Medidas Externas (AxLxP): 38x40x60 cm; Peso: 30 Kg. 220V/ 60 Hertz ou
BIVOLT.
Autoclave. Para esterilização à vapor; Digital; Com 6 programas de esterilização.
Auxiliar administrativo - Contratação de profissional temporário por RPA (suborninado ao
gerente administrativo).
Auxiliar de contabilidade - Profissional de nível médio, responsável por auxiliar o responsável
pela contabilidade mensal .
Auxiliar de enfermagem - Será contratado de acordo com a legislação vigente. Deverá ter curso
técnico na área.
Auxiliar técnico, Profissional que tem como principal função ajudar o treinador a escolher o
melhor esquema tático para aquela ocasião, auxiliando-o com sugestões táticas e estratégicas
para alcançar o melhor resultado conforme a situação. Requisito: Nível médio completo.
Auxiliar técnico, Profissional que tem como principal função ajudar o treinador a escolher o
melhor esquema tático para aquela ocasião, auxiliando-o com sugestões táticas e estratégicas
para alcançar o melhor resultado conforme a situação. Requisito: Nível médio completo.
Azitromicina 500 mg c/3 (3cx) a azitromicina é indicada em infecções causadas por organismos
suscetíveis, em infecções do trato respiratório inferior incluindo bronquite e pneumonia,
infecções da pele e tecidos moles, em otite média e infecções do trato respiratório superior
incluindo sinusite e faringite/tonsilite. nas doenças sexualmente transmissíveis no homem e na
mulher, a azitromicina é indicada no tratamento de infecções genitais não complicadas devido
a chlamydia trachomatis. é também indicado no tratamento de cancro devido a haemophilus
ducreyi, e em infecções genitais não complicadas devido a neisseria gonorrhoeae sem
resistência múltipla.
Azitromicina 500 mg c/5 (3cx) a azitromicina é indicada em infecções causadas por organismos
suscetíveis, em infecções do trato respiratório inferior incluindo bronquite e pneumonia,
infecções da pele e tecidos moles, em otite média e infecções do trato respiratório superior
incluindo sinusite e faringite/tonsilite. nas doenças sexualmente transmissíveis no homem e na
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mulher, a azitromicina é indicada no tratamento de infecções genitais não complicadas devido
a chlamydia trachomatis. é também indicado no tratamento de cancro devido a haemophilus
ducreyi, e em infecções genitais não complicadas devido a neisseria gonorrhoeae sem
resistência múltipla.
Bacia com caixa acoplada botão com duplo acionamento.
Bacia convencional linha conforto com abertura frontal .
Bacia sanitária convencial com sifão oculto.
Bacia sanitária convencialcom abertura frontal.
Bacia sanitária convencional com sifao oculto.
Bacia sanitária convencional com sifão oculto.
Bacia sanitária para caixa acoplada
Bacia sanitária Standard Antivandalismo para público com volume de descarga reduzido VDR
(6litros), auto-aspirante, de cerâmica esmaltada, na cor branca,em conformidade com as
normas da ABNT. Caixa embutida e válvula de Descarga 1.1/2".
Back Drop - Impressão digital 4 cores em lona Avery 440g/m2 com ilhoses instalada em
estrutura metálica tipo boxtruss. Dimensões médias: 4,0m x 2,5m. Cor: branca.
Back Drop 6x3m, em lona front e acabamento em ilhoses - sinalização.
Backdrop da premiação - Cartaz confeccionado em lona plástica com ilhós de 20 em 20
centímetros na medida de 3, 90 x 3, 90 metros.
Backdrop em 100% poliuretano para a Liga Nacional. Dimensões: 5 m x 5 m
Backdrop, em lona, 4 cores, medindo 4m x 3m, com impressão de logomarcas
Baia medindo 3x3 metros, 2,00 metros de altura
Estrutura de aço com acabamento especial,
Revestida com madeira de 16mm.
Acomoda as raças, Quarto de Milha, Manga Larga e outros - Locação
Baias fechadas, desmontáveis, intercambiáveis, interligadas, e equipadas com sistema de
engates rápidos. Confeccionadas em chapas de Madeirit reforçadas com perfis em chapa de
aço; pintada na cor grafite cinza e com telhado em telhas galvanizadas trapezoidais. Dimensões
telhado (Eixo X / Eixo Y, Eixo Z): 3,60 x2,60 x 0,30 Dimensões da frente (altura x largura): 2,30 x
2,60 Dimensões da lateral (altura x largura): 2,00 x 3,00 Dimensões do fundo (altura x largura):
2,20 x 2,60 Locação
Baias para equinos, modelo semifechadas, confeccionadas em placas de Madeirit fenólicos
reforçadas com perfis de chapa de aço especial e grade de ferro redondo, na frente e ao fundo.
São desmontáveis, interligadas, intercambiáveis. Pintadas na cor grafite cinza. Telhado em
telhas galvanizadas trapezoidais. Dimensões telhado (Eixo X / Eixo Y, Eixo Z): 3,60 x2,60 x 0,30
Dimensões da frente (altura x largura): 2,30 x 2,60 Dimensões da lateral (altura x largura): 2,00
x 3,00 Dimensões do fundo (altura x largura): 2,20 x 2,60 Locação
Baias para equinos, modelo semifechadas, padrão FEI (Federação Equestre Internacional),
desmontáveis, intercambiáveis, interligadas e equipadas com sistema de engates rápidos.
Confeccionadas em Madeirit reforçadas com perfis em chapas de aço especial e grade de ferro
redondo, na frente e ao fundo. Pintadas na cor grafite cinza. Telhado em telhas galvanizadas
trapezoidais. Dimensões telhado (Eixo X / Eixo Y, Eixo Z): 3,60 x3,00 x 0,30 Dimensões da frente
(altura x largura): 2,30 x 3,00 Dimensões da lateral (altura x largura): 2,00 x 3,00 Dimensões do
fundo (altura x largura): 2,20 x 3,00 Locação
Balança antropométrica eletrônica com capacidade 180 kg com divisões de 50 g, régua
antropométrica até 2,00 m em alumínio anodizado, com divisão de 0,5 cm, fonte externa 90 a
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240 VAC c/ chaveamento automático, BI VOLT (110V/220V) AUTOMATICA (regula a voltagem
sozinha, basta ligar na tomada). Display LCD de 6 dígitos de 15 mm de altura e 6,5 mm de
largura com backlight (iluminação do display após o equipamento atingir a carga mínima).
Balança antropométrica eletrônica infantil com capacidade 15 kg; display lcd de 15 mm de
altura; atende à norma eb-2082 de 1987 da associação brasileira dos fabricantes de brinquedos
e norma européia en71-3 de 1988 sobre migração de elementos químicos em brinquedos;
permite descontar o peso de travesseiros, fraldas, cobertores, além de facilitar o cálculo de
peso do bebê antes e depois da amamentação; alimentação de energia por adaptador ajustável
110 vca / 220 vca. dimensões: prato: 580 mm (l) x 108 mm (a) x 315 mm (p); balança: 370 mm
(l) x 100 mm (a) x 360 mm (p).
Balança com capacidade de 300 kg, plataforma de aproximadamente 50X50 cm
Balança de piso elétrica para pesagem de pacientes em cadeira de rodas; Estrutura em chapa
de aço carbono com pintura eletrostática; Plataforma revestida com material sintético
antiderrapante com mini rampas de acesso; Pés reguláveis de borracha; Sistema basculante
que permite o recolhimento e abertura da plataforma; Capacidade de pesagem de 250 Kg, com
divisão mínima de 50g; Display de cristal líquido com 06 dígitos; Função Tara. Dimensões
(AxLxP): 112x92x115 cm. Peso 38 Kg. 220V/ 60 Hertz ou BIVOLT.
Balança mecânica com régua 150kg com divisãoe em 100 g; carga mínima 2kg; estrutura em
chapa de aço carbono 1020. (Espessura da chapa: Corpo 2mm. Base 1/8”.);cursores aço
inoxidável polido; proteção a oxidação; sistema de régua lisa para as menores divisões.
construção em perfil de alumínio com escalas de alumínio embutidas em ambos os lados;
sistema de régua dentada para as maiores divisões em latão polido com dureza e durabilidade
elevada; pintura em poliuretano (PU alifático) na cor branco, com tratamento anti-ferruginoso;
piso de borracha antiderrapante; pés antiderrapantes e reguláveis para nivelamento em
borracha sintética; régua antropométrica para medir altura construído em tubo de aço
carbono; régua antropométrica retrátil em alumínio anodizado, medindo até 2,00 m com
graduação de 0,5 cm; cabeçote da régua antropométrica em plástico ABS injetado;trava de
impacto evitando sobrecarga mecânica quando a balança não estiver em uso. Peso: 19 kg;
dimensões: 28,5 x 37 cm.
Balança para adultos com escala antropométrica, capacidade de 150Kg, fração de 100 gramas,
e com tapetes e pés em borracha sintética.
Balança para apoio facial invertido em argolas de diâmetro de 72cm com formato ergonômico;
move em uma direção. Dimensão (LxA): 60 cm x 36 cm.
Balança para Moto Cross.
Balança para Moto Cross.
Balança para pesagem atletas. Visor em cristal líquido; capacidade máxima de 150Kg; 4
sensores de precisão de peso de 100g; vidro temperado; alimentação à bateria de lítio e
liga/desliga automaticamente.
Balanceador iônico para Cavalos. Contém mais de 1,000 íons negativos. Muitas vezes o
equilíbrio natural de íons positivos e negativos é perturbado por influências ambientais.
Balancim para Moto Cross
Balancim. Indicado como apoio para a realização de treino estático e dinâmico. Composição:
Armação em pintura eletrostática (branco azulado) com pés pretos, madeira tipo compensado
15mm com borracha preta antiderrapante (proteção fixada na lateral da madeira para que não
ocorra colisão da mesma com a armação) correntes zincadas. Dimensões C x L x A: 60cm x
40cm x 20cm. Capacidade: 120 kg.
Balancin. Equipamento para treino estático e dinâmico em fisioterapia. Aço Inox / Aço Carbono;
Pintura eletrostática / epóxi; Base emborrachada; Correntes zincadas; Capacidade: 130 kg
dinâmicos. Dimensões (AxLxC): 30x50x70 cm.
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Balcão de aço tipo expositor, frente de vidro (5 mm) e tampo de chapa, prateleira de
armazenagem regulável e com reforço de fundo; fabricado com chapa metálica # 22 MSG
(ABNT 1010/1020); dimensões externas aproximadas (mm): (H) 980 x (L) 925 x (P) 420
Balcão de aço tipo expositor, frente e tampo de vidro (5 mm), prateleira de armazenagem
regulável e com reforço de fundo; fabricado com chapa metálica # 22 MSG (ABNT 1010/1020);
dimensões externas aproximadas (mm): (H) 980 x (L) 925 x (P) 420
Balcão de aço tipo expositor, frente e tampo em chapa, prateleira de armazenagem regulável e
com reforço de fundo; fabricado com chapa metálica # 22 MSG (ABNT 1010/1020); dimensões
externas aproximadas (mm): (H) 980 x (L) 925 x (P) 420
Balcão de recepção curvo, com 2 tampos, estrutura em madeira, calha plástica inferior para
passagem de fiação, painéis frontais (superior e inferior) em madeira compensada de 5 mm de
espessura, revestimento em laminado melamínico de alta pressão, raio de curvatura 90°, pés
metálicos com regulagem de altura; tampos fabricados em madeira aglomerada de 25 mm de
espessura; frente, laterais e prateleiras fabricados em madeira aglomerada de 15mm de
espessura; revestimento em laminado melamínico de baixa pressão; dimensões aproximadas
(mm): (L) 1750 x (P) 700 x (H) 1100
Balcão de recepção reto com 1 tampo; estrutura em madeira; pés metálicos com regulagem de
altura; tampo fabricado em madeira aglomerada de 25 mm de espessura; frente, laterais e
prateleiras fabricados em madeira aglomerada de 15 mm de espessura; revestimento em
laminado melamínico de baixa pressão; dimensões aproximadas (mm): (L) 1400 x (P) 700 x (H)
750
Balcão de recepção semi curvo, 1 tampo reto, em laminado, base de apoio metálica com
regulagem de altura; tampo fabricado em madeira aglomerada de 25 mm de espessura; frente,
laterais e prateleiras fabricados em madeira aglomerada de 15 mm de espessura; revestimento
em laminado melamínico de baixa pressão; dimensões aproximadas (mm): (L) 1400 x (P) 700 x
(H) 750
Balizador assimétrico embutido com corpo em polímero, lente e vidro protetor. Fixação:
Embutido na parede (dry-wall ou alvenaria). Lâmpadas: LED 3000K - 480lm. Acessórios: Nicho
para embutimento. Driver em 220V. Consumo total: 6W.
Balizador embutido com corpo em alumínio fundido. Lente softec e vidro de segurança de
6mm. LEDs RBG com sistema colormix controlados por sistema DALI. Grau de proteção IP 67.
Fixação: Embutido no piso ou na parede. Lâmpadas: LEDs Vermelhos, Verdes e Azuis
(controlados por sistema DALI). Acessórios: Nicho para embutimento. Driver DALI. Consumo
total: 3,3W.
Ball Spinner. Equipamento utilizado para condicionamento da superfície das bolas de boliche,
composto por cuba plástica para rotação da bola e motor de 1/2HP, com duas velocidades.
Ball Spinner. Equipamento utilizado para condicionamento da superfície das bolas de boliche,
composto por cuba plástica para rotação da bola e motor de 1/2HP, com uma velocidade.
Bancada desmontável com tampo de compensado Naval envernizado 50mm. - Comp. 1600mm
- Larg. 730mm - Alt. 850mm.
Bancada em granito polido e=2,0 cm, cinza andorinha (3,21 x 0,60m) copa - aresta reta, com
frontispício no mesmo acabamento 8x2cm e testeira 5x2cm
Bancada molhada em acrílico polimérico e trihidrato de alumina l=60cm, e=2cm, frontispício
(h=10cm), anteparo ( h=20cm) e cuba de embutir do mesmo material.
Bancada seca em acrílico polimérico e trihidrato de alumina l=70cm, e=2cm, frontispício
(h=10cm), anteparo ( h=20cm) e cuba de embutir do mesmo material.
Banco Ajustável Para Exercícios. Estrutura em aço; Revestimento que não absorvam suor e
resistência à desgaste; Pintura Eletrostática em pó; Estofamento em espuma de alta densidade;
Dispositivos de segurança; Posições: Plano, inclinado e declínio; 8 posições angulares de
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encosto: -8°, 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 85°; 3 ângulos de ajuste do assento: 0°, 15°, 30°; Encosto
de lombar; Comprimento: 1.328 M; Largura: 0.51 M; Altura: 1.318m.
Banco construído com tampo em aglomerado 18 mm, revestido em laminado melamínico de
alta pressão 0,6 mm e face cor branca, fixado na estrutura por parafusos. Bordas frontal e
posterior arredondada pelo sistema “post forming” (180º) com próprio laminado. Laterais com
fita em poliestireno de 2 mm, colada pelo processo “hot melt”. Estrutura tubular em cor
platina. Dimensões (L x P x A): 180x40x60 cm.
Banco de madeira, sem encosto, madeira maciça aparelhada; assento e pés fabricados em
madeira natural 25 mm; dimensões aproximadas (mm): (C) 1.800 x (P) 450 x (H) 400
Banco de madeira, sem encosto, madeira maciça aparelhada; assento e pés fabricados em
madeira natural 25 mm; dimensões aproximadas (mm): (C) 3.000 x (P) 450 x (H) 400
Banco de supino paraolímpico; Sancionado pelo IPC. Comprimento: 2110 mm; Largura: 1220
mm; Prancha de apoio: 470 mm.
Banco de supino plano / inclinados livres: banco horizontal construído em aço tubular, pintura
eletrostática, estofado antisuor, com 90mm de espessura, comprimento 130 cm, largura de
160 cm e altura de 150 cm.
Banco Fixo confeccionado em aço carbono resistente, com 16 regulagens de altura do suporte
da barra, com capacidade para suportar até 50 kg de anilhas, dimensões aproximadas de: 33
cm de largura x110 cm de altura x 70 cm de profundidade, peso líquido aproximado: 12 kg e
peso suportado pelo aparelho de até 120 kg.
Banco giratório tipo mocho com assento e encostos estofados. Revestido em courvin, em
cores; Altura regulável por amortecedor/pistão a gás; Apoio para os pés; Pés com rodízios de
mínimo 2 de diâmetro; Partes em aço com tratamento anticorrosivo. Diâmetro do assento: 32
37 cm; Altura regulável: 48 65 cm.
Banco Inclinado. Estrutura em aço; Revestimento que não absorvam suor e resistência à
desgaste; Pintura Eletrostática em pó; Estofamento em espuma de alta densidade; Dispositivos
de segurança; Encosto de lombar; Inclinação do banco de 30 a 45 grau. Comprimento: 1.896 M;
Largura: 1.267 M; Altura: 1.528 M.
Banco independente em alumínio com argolas e carrinho almofadado. Dimensões (L x A): 105
cm x 110-150 cm
Banco Multifuncional Para Exercícios; Pintura eletrostática em pó; Estofamento em espuma de
alta densidade; Dispositivos de segurança; Encosto de lombar; Sistema de pistão à gás para
ajuste; Com manípulos para ajuste enquanto sentado ajustes em três posições; Movimento
horizontal através de sistema de rolamento de blocos; Posições angulares traseiras são 0, 20 ,
35, 45 , 50, 60, 65 e 82 graus; Banco da frente com ajuste em cincos posições, de 0 à 35 graus.
Banco para extensão lombar: aparelho que possibilita o desenvolvimento sobretudo do
conjunto de músculos eretores da espinha (iliocostal, longuíssimo, espinal do tórax, esplênio,
semi-espinal da cabeça), e, num menor grau, os glúteos máximos e os posteriores da coxa
(exceto a cabeça curta do bíceps femoral).
Banco Para Levantamento De Peso Indicado Para Atletas Com Limitações Físicas. Estrutura em
aço; Capacidade de suporte da barra de 140 Kg; Diâmetro Standar (28mm). Comprimento: 150
Cm; Diâmetro: 28 Mm.
Banco Para Levantamento De Peso Indicado Para Atletas Com Limitações Físicas. Estrutura em
aço; Capacidade de suporte da barra de 170 Kg; Diâmetro Standar (28mm). Comprimento: 200
Cm; Diâmetro: 28 Mm.
Banco Para Levantamento De Peso Indicado Para Atletas Com Limitações Físicas. Estrutura em
aço; Pintura Eletrostática em pó; Revestimento que não absorvam suor e resistência à
desgaste; Banco sólido e anatômico com revestimento em courvim e velcros; Suporte de
halteres com ajustes de altura em intervalos de 20 mm; Altura das "prateleiras de segurança"
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ajustável em intervalos de 50 mm; Com Dispositivos de segurança. Largura: 130 cm;
Profundidade: 210 cm; Peso: 100 Kg.
Banco para supino declinado construído em aço tubular, pintura eletrostática, estofado
antisuor, com poio para os pés. A flexibilidade do banco deve possibilitar ao menos 4
exercícios: supino reto, inclinado (2 níveis), declinado e 90º.
Banco para vestiário - com apoio para as costas - feito de madeira (3 tiras de 10 x 2cm, com
espaçamento de 2 cm), envernizado na cor marrom, com suporte de parede para parafusos,
com prateleiras sob o banco para colocar calçados em toda a extensão. Estrutura de apoio em
aço com seção quadrada de 30 x 30 mm. Feito sob medida. Comprimento: mínimo = 2,00 m.
Profundidade do assento: 34,5 cm, Altura do assento: 45 cm cm , Altura do apoio para as
costas: 30 cm em relação ao assento
Banco para vestiário - com apoio para as costas - feito de madeira (3 tiras de 10 x 2cm, com
espaçamento de 2 cm), envernizado na cor natural, com suporte de parede para parafusos,
com prateleiras sob o banco para colocar calçados em toda a extensão. Estrutura de apoio em
aço com seção quadrada de 30 x 30 mm. Feito sob medida. Comprimento: mínimo = 2,00 m.
Profundidade do assento: 34,5 cm, Altura do assento: 45 cm , Altura do apoio para as costas:
30 cm em relação ao assento.
Banco para vestiário - com apoio para as costas - feito de madeira macia (3 tiras de 10 x 2cm,
com espaçamento de 2 cm), envernizado na cor prata metálico, com suporte de parede para
parafusos, com prateleiras sob o banco para colocar calçados em toda a extensão. Estrutura de
apoio em aço com seção quadrada de 30 x 30 mm. Feito sob medida. Comprimento: mínimo =
2,00 m. Profundidade do assento: 34,5 cm, Altura do assento: 45 cm cm , Altura do apoio para
as costas: 30 cm em relação ao assento.
Banco para vestiário - feito de madeira (3 tiras de 10 x 2cm, com espaçamento de 2 cm),
envernizado na cor marrom claro, com suporte de parede para parafusos, com prateleiras sob
o banco para colocar calçados em toda a extensão. Estrutura de apoio em aço com seção
quadrada de 30 x 30 mm. Feito sob medida. Comprimento: mínimo = 2,00 m. Profundidade do
assento: 34,5 cm, Altura do assento: 45 cm.
Banco para vestiário - feito de madeira (3 tiras de 10 x 2cm, com espaçamento de 2 cm),
envernizado na cor natural, com suporte de parede para parafusos, com prateleiras sob o
banco para colocar calçados em toda a extensão. Estrutura de apoio em aço com seção
quadrada de 30 x 30 mm. Feito sob medida. Comprimento: mínimo = 2,00 m. Profundidade do
assento: 34,5 cm, Altura do assento: 45cm.
Banco para vestiário - feito de madeira (3 tiras de 10 x 2cm, com espaçamento de 2 cm),
envernizado na cor prata metálico, com suporte de parede para parafusos, com prateleiras sob
o banco para colocar calçados em toda a extensão. Estrutura de apoio em aço com seção
quadrada de 30 x 30 mm. Feito sob medida. Comprimento: mínimo = 2,00 m. Profundidade do
assento: 34,5 cm, Altura do assento: 45 cm.
Banco para vestiário com suporte para calçados - com apoio para as costas - feito de madeira
(3 tiras de 10 x 2cm, com espaçamento de 2 cm), envernizado na cor natural, com prateleiras
sob o banco para colocar calçados em toda a extensão. Estrutura de apoio em aço com seção
quadrada de 30 x 30 mm. Pés com almofadas de plástico para a proteção do piso e
nivelamento. Feito sob medida. Comprimento: mínimo = 2,00 m. Profundidade do assento:
34,5 cm, Altura do assento: 45 cm, Prateleira para calçados em aço com mesma seção
quadrada e profundidade igual a do assento (com três seções igualmente espaçadas) , Altura
do apoio para as costas : 30 cm em relação ao assento.
Banco para vestiário com suporte para calçados - com apoio para as costas - feito de madeira
macia (3 tiras de 10 x 2cm, com espaçamento de 2 cm), envernizado na cor marrom claro, com
prateleiras sob o banco para colocar calçados em toda a extensão. Estrutura de apoio em aço
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com seção quadrada de 30 x 30 mm. Pés com almofadas de plástico para a proteção do piso e
nivelamento. Apoio para as costas em madeira com largura de 10 cm. Feito sob medida.
Comprimento: mínimo = 2,00 m. Profundidade do assento: 34,5 cm, Altura do assento: 45 cm,
Prateleira para calçados em aço com mesma seção quadrada e profundidade igual a do assento
(com três seções igualmente espaçadas) e altura: 10 cm em relação ao chão, Altura do apoio
para as costas : 30 cm em relação ao assento.
Banco para vestiário com suporte para calçados - com apoio para as costas - feito de madeira
macia (3 tiras de 10 x 2cm, com espaçamento de 2 cm), envernizado na cor prata metálico, com
prateleiras sob o banco para colocar calçados em toda a extensão. Estrutura de apoio em aço
com seção quadrada de 30 x 30 mm. Pés com almofadas de plástico para a proteção do piso e
nivelamento. Apoio para as costas em madeira com largura de 10 cm Feito sob medida.
Comprimento: mínimo = 2,00 m. Profundidade do assento: 34,5 cm, Altura do assento: 45 cm,
Prateleira para calçados em aço com mesma seção quadrada e profundidade igual a do assento
(com três seções igualmente espaçadas) e altura: 10 cm em relação ao chão, Altura do apoio
para as costas: 30 cm em relação ao assento.
Banco para vestiário com suporte para calçados - com apoio para as costas - feito de madeira
macia (3 tiras de 10 x 2cm, com espaçamento de 2 cm), envernizado na cor prata metálico, com
prateleiras sob o banco para colocar calçados em toda a extensão. Estrutura de apoio em aço
com seção quadrada de 30 x 30 mm. Pés com almofadas de plástico para a proteção do piso e
nivelamento. Feito sob medida. Comprimento: mínimo = 2,00 m. Profundidade do assento:
34,5 cm, Altura do assento: 45 cm, Prateleira para calçados em aço com mesma seção
quadrada e profundidade igual a do assento (com três seções igualmente espaçadas) , Altura
do apoio para as costas : 10 cm em relação ao assento
Banco para vestiário com suporte para calçados - com apoio para as costas - e suporte com
ganchos para pendurar roupas - feito de madeira (3 tiras de 10 x 2cm, com espaçamento de 2
cm), envernizado na cor natural, com prateleiras sob o banco para colocar calçados em toda a
extensão. Estrutura de apoio em aço com seção quadrada de 30 x 30 mm. Pés com almofadas
de plástico para a proteção do piso e nivelamento. Apoio para as costas em madeira com
largura de 10 cm. Suporte para prender os ganchos para roupas, confeccionada em madeira,
colocada em toda extensão do banco, preso por três ferros de seção 30 x30 mm, sendo dois na
extremidade e um no meio. Feito sob medida. Comprimento: mínimo = 2,00 m. Profundidade
do assento: 34,5 cm, Altura do assento: 45 cm, Prateleira para calçados em aço com mesma
seção quadrada e profundidade igual a do assento ( com três seções igualmente espaçadas),
Altura do apoio para as costas : 30 cm em relação ao assento. Suporte parar pendurar roupas
com a mesma extensão do banco (largura = 10 cm e afastamento de 10 cm em relação a
parede) e preso na altura de 1,65m, sendo 8 ganchos metálicos a cada 2 m.
Banco para vestiário com suporte para calçados - com apoio para as costas - e suporte com
ganchos para pendurar roupas - feito de madeira macia (3 tiras de 10 x 2cm, com
espaçamento de 2 cm), envernizado na cor marrom claro, com prateleiras sob o banco para
colocar calçados em toda a extensão. Estrutura de apoio em aço com seção quadrada de 30 x
30 mm. Pés com almofadas de plástico para a proteção do piso e nivelamento. Apoio para as
costas em madeira com largura de 10 cm. Suporte para prender os ganchos para roupas,
confeccionada em madeira, colocada em toda extensão do banco, preso por três ferros de
seção 30 x30 mm, sendo dois na extremidade e um no meio. Feito sob medida. Comprimento:
mínimo = 2,00 m. Profundidade do assento: 34,5 cm, Altura do assento: 45 cm, Prateleira para
calçados em aço com mesma seção quadrada e profundidade igual a do assento (com três
seções igualmente espaçadas) e altura: 10 cm em relação ao chão, Altura do apoio para as
costas : 30 cm em relação ao assento. Suporte parar pendurar roupas com a mesma extensão
do banco (largura = 10 cm e afastamento de 10 cm em relação a parede) e preso na altura de
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1,65m, sendo 8 ganchos metálicos a cada 2 m.

Banco para vestiário com suporte para calçados - com apoio para as costas - e suporte com
ganchos para pendurar roupas - feito de madeira macia (3 tiras de 10 x 2cm, com
espaçamento de 2 cm), envernizado na cor prata metálico, com prateleiras sob o banco para
colocar calçados em toda a extensão. Estrutura de apoio em aço com seção quadrada de 30 x
30 mm. Pés com almofadas de plástico para a proteção do piso e nivelamento. Apoio para as
costas em madeira com largura de 10 cm. Suporte para prender os ganchos para roupas,
confeccionada em madeira, colocada em toda extensão do banco, preso por três ferros de
seção 30 x30 mm, sendo dois na extremidade e um no meio. Feito sob medida. Comprimento:
mínimo = 2,00 m. Profundidade do assento: 34,5 cm, Altura do assento: 45 cm, Prateleira para
calçados em aço com mesma seção quadrada e profundidade igual a do assento (com três
seções igualmente espaçadas) e altura: 10 cm em relação ao chão, Altura do apoio para as
costas : 30 cm em relação ao assento. Suporte parar pendurar roupas com a mesma extensão
do banco (largura = 10 cm e afastamento de 10 cm em relação a parede) e preso na altura de
1,65m, sendo 8 ganchos metálicos a cada 2 m.
Banco scott livre: aparelho da Linha Retangular, com pintura eletrostática, sistemas de
regulagens para maior comodidade, sistema de amortecimento nos guias das barras, cabos de
aço com revestimento em PVC, revestimento antiderrapante em alumínio no apoio para os pés,
estofados de EVA e revestimento padrão.
Banco Sueco de madeira: 3m de comprimento e 20cm de largura, com encaixe.
Banco sueco fabricado em madeira lei com pés em aço estável com pintura eletrostática a pó, 4
suportes em polietileno para os pés para total aderência ao solo e trava com sistema de
encaixe para trave de equilíbrio. Trava baixa de equilíbrio em madeira lei.
Banco Supino Inclinado (aluguel). Equipamento sem articulações, utilizando implemento livre
(barra olímpica e anilhas). Tem por finalidade o trabalho principal a extensão da articulação do
cotovelo em inclinação, acionando os grupos musculares das porções inferiores ou superiores
do peritoral. Estrutura metálica resistente e confortável para sustenção do corpo do atleta na
posição inclinada, e um suporte no aparato para descanso da barra. Equipamento muito usado
para treinamento neuromuscular.
Banco Supino Inclinado com estrutura tubular de aproximadamente 50mm de diâmetro ou
quadrada com área de aproximadamente 50x50mm, com dimensões aproximadas de 130cm de
comprimento, 130cm de largura e 185cm de altura.
Banco Supino Plano produzido em metalon redondo de aproximadamente 4x3 mm de
espessura, roldanas em polipropileno maciço com rolamento interno, placas de peso em ferro
fundido em moldes de cerca de 5 kg, cabo de aço revestido em PVC.
Banco supino regulável, construído em aço tubular, pintura eletrostática, estofado antisuor.
Banco Supino Reto Aberto (aluguel). Equipamento sem articulações, utilizando implemento
livre (barra olímpica e anilhas). Para o trabalho de extensão da articulação do cotovelo.
Estrutura metálica resistente e confortável para sustenção do corpo do atleta na posição
horizontal, e um suporte no aparato para descanso da barra. Equipamento muito usado para
treinamento neuromuscular.
Banco Vertical. Estrutura em aço; Revestimento que não absorvam suor e resistência à
desgaste; Pintura Eletrostática em pó; Estofamento em espuma de alta densidade; Dispositivos
de segurança. Comprimento: 1197 Mm; Largura: 1606 Mm; Altura: 1776 Mm.
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Bancos Encaixáveis Para Pliometria. Conjunto composto por 4 bancos, sendo: 1 unidade com
altura de 30 cm; 1 unidade com altura de 45 cm; 1 unidade com altura de 60 cm; 1 unidade
com altura de 76 cm; Em formato quadrado ; Empilháveis; Construção em aço com tampo em
madeira, revestido em borracha.
Bancos inclináveis articulados construídos em aço tubular, pintura eletrostática, estofado
antisuor.
Bancos Pliometricos, composto por 4 bancos, formato quadrado, estrutura em aço tubular,
tampo de madeira, tapete de borracha, dimensões 30x40x40 cm, 45x45x45 cm, 60x55x55 cm e
75x60x60 cm (Altura x Base x Topo) .
Bandagem 100% algodão com fechamento em velcro. Tamanho: 4 cm de largura x 3,5 m de
comprimento
Bandagem Elástica 5,00m: Elástico, velcro nas pontas para melhor fixação no pulso. Função:
Sua flexibilidade confere maior conforto e segurança para a prática de boxe, muay thai entre
outras. Dimensões: 5 cm X 5 m.
Bandagem elástica adesiva terapêutica. desenvolvida com tecnologia de ponta; aplicada sobre
a pele, atua nos músculos e articulações lesionados para reduzir a dor, relaxar e fornecer
suporte aos mesmos, ainda que em atividade; cada bandagem pode ser utilizada por cerca de 3
a 4 dias; hipoalérgica; feita de algodão; não contém latex; resistente à água. cor: azul
Bandagem elástica adesiva terapêutica. desenvolvida com tecnologia de ponta; aplicada sobre
a pele, atua nos músculos e articulações lesionados para reduzir a dor, relaxar e fornecer
suporte aos mesmos, ainda que em atividade; cada bandagem pode ser utilizada por cerca de 3
a 4 dias; hipoalérgica; feita de algodão; não contém latex; resistente à água. cor: verde
Bandagem elástica com fechamento em velcro. Tamanho: 5 cm de largura x 3 m de
comprimento
Bandagem Treinamento; Largura 5 cm; Comprimento 3 m; Peso 90 g; Composição algodão; Cor
preta; Fechamento em velcro; Função proteger as mãos.
Bandagem; Largura aprox. 5,5 cm; Comprimento 2,5 m; Peso aprox. 80 g; Composição algodão;
Cor branca; Fechamento em velcro; Função proteger as mãos.
Bandana. Absorve o suor, afastando-o de seus olhos e rosto; Utilizável em várias atividades
esportivas; Tamanho único; Composição 69% algodão, 26% nylon, 5% borracha.
Bandeira amarela com listras vermelhas fabricada em tecido DURAFLAG 100% poliester.
Dimensão : 80 x 60 cm.
Bandeira amarela fabricada em tecido DURAFLAG 100% poliester. Dimensão : 80 x 60 cm.
Bandeira azul com ''X'' vermelho para competição de KART em material impermeavél.
Dimensão : 80 x 60 cm.
Bandeira azul em material impermeavél. Dimensão : 80 x 60 cm.
Bandeira branca em material impermeavél. Dimensão : 80 x 60 cm.
Bandeira de chegada: Deverá ser quadriculada, nas cores branca e preta fabricada em tecido
DURAFLAG 100% poliester. Acabamento em linha de nylon com alta resistência. Dimensões: 14
cm x 21cm
Bandeira de chegada: Deverá ser quadriculada, nas cores branca e preta fabricada em tecido
DURAFLAG 100% poliester. Acabamento em linha de nylon com alta resistência. Dimensões:
30cm x 45cm
Bandeira de chegada: Deverá ser quadriculada, nas cores branca e preta fabricada em tecido
DURAFLAG 100% poliester. Acabamento em linha de nylon com alta resistência. Dimensões:
40cm x 60cm.
Bandeira de chegada: Deverá ser quadriculada, nas cores branca e preta fabricada em tecido
DURAFLAG 100% poliester. Acabamento em linha de nylon com alta resistência. Dimensões: 60
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cm x 90 cm
Bandeira de chegada: Deverá ser quadriculada, nas cores branca e preta fabricada em tecido
DURAFLAG 100% poliester. Acabamento em linha de nylon com alta resistência. Dimensões: 70
cm x 100 cm , 60 cm x 90 cm , 30cm x 45cm, 14 cm x 21cm 40cm x 60cm.
Bandeira de Corner feita de plástico com junta flexível, resistente a agua. Dimensões 175 cm de
altura, diâmetro de 30 mm
Bandeira de Corner feita de plástico com junta flexível, resistente a agua. Dimensões 175 cm de
altura, diâmetro de 50 mm
Bandeira de Juízes/Vermelha e branca
Bandeira de largada: deverá ser quadriculada, nas cores da bandeira nacional ou bandeira
verde fabricada em tecido DURAFLAG 100% poliester. Acabamento em linha de nylon com alta
resistência. Dimensões: 60 cm x 90 cm
Bandeira de largada: deverá ser quadriculada, nas cores da bandeira nacional ou bandeira
verde fabricada em tecido DURAFLAG 100% poliester. Acabamento em linha de nylon com alta
resistência. Dimensões: 14 cm x 21cm
Bandeira de largada: deverá ser quadriculada, nas cores da bandeira nacional ou bandeira
verde fabricada em tecido DURAFLAG 100% poliester. Acabamento em linha de nylon com alta
resistência. Dimensões: 30cm x 45cm.
Bandeira de largada: deverá ser quadriculada, nas cores da bandeira nacional ou bandeira
verde fabricada em tecido DURAFLAG 100% poliester. Acabamento em linha de nylon com alta
resistência. Dimensões: 40cm x 60cm.
Bandeira de largada: deverá ser quadriculada, nas cores da bandeira nacional ou bandeira
verde fabricada em tecido DURAFLAG 100% poliester. Acabamento em linha de nylon com alta
resistência. Dimensões: 70 cm x 100 cm ,
Bandeira para árbitro sinalizadora de setor; Confeccionada em poliéster; Com cabo anatômico;
Cor amarela.
Bandeira para árbitro sinalizadora de setor; Confeccionada em poliéster; Com cabo anatômico;
Cor branca.
Bandeira para árbitro sinalizadora de setor; Confeccionada em poliéster; Com cabo anatômico;
Cor vermelha.
Bandeira preta com círculo laranja em material impermeavél . Dimensão : 100 x 60 cm e
diâmetro do círculo igual a 40 cm.
Bandeira preta e branca: Deverá ser dividida em diagonal, formando um triângulo na cor
branca e outro na cor preta em material impermeavél. Dimensão : 80 x 60 cm.
Bandeira Preta fabricada em tecido DURAFLAG 100% poliester. Dimensão : 80 x 60 cm.
Bandeira sinalizadora de setor para validação nas provas de lançamentos e arremesso,
confeccionadas em poliéster nas cores vermelha, branca e amarela, em formato quadrado
medindo 35cm x 35cm, e haste em madeira de 50cm de comprimento e empunhadura
anatômica de 10cm.
Bandeira vermelha fabricada em tecido DURAFLAG 100% poliester. Dimensão : 100 x 80 cm.
Bandeiras de sinalização para obstáculos (par)
Bandeiras dos Estados do Brasil. Bandeira Oficial Dupla Face, fabricada em tecido DURAFLAG
100% poliester. Acabamento em linha de nylon com alta resistência. Tarja branca com cordão
de nylon para fixação. Tamanho: 0, 90 x 1, 28 m
Bandeirola (100 x 45 cm) para a identificação e divulgação
Bandeirola em EVA 3 mm em borracha de EVA, atóxico lavável, aderente e resistente (metro).
Bandeirola para piscina em plástico PVC (metro).
Bandeirola para piscina em polietileno, para piscinas cobertas com descobertas.
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Bandeja de giz de magnésio para os pés em policarbonato forrada em carpete. Dimensões = 40
x 60 cm
Banners 1,00 X 1,30m: Banners para divulgação de Campeonatos, Pilastras e cursos para
crianças e deficientes.
Banqueta giratória esmaltada com assento estofado com 40cm de diâmetro. Fabricado em
tubo 7/8`` parede 1,2mm. Tratamento antiferruginoso e pintura epóxi branca. Estofamento
preto. Com 4 rodízios giratórios. Dimensões: 42cm de altura mínima e 68cm máxima.
Barbela de Aço Inox c/ Gancho, elos soldados.
Barbela Nylon Dupla, de corrente e nylon, fivelas niqueladas inox.
Barco à Remo - Double skiff (2x), com 10,40 m de comprimento e 27 kg de peso.
Barco à Remo - Duplo com timoneiro (2+), com 10,4m de comprimento e 32 kg de peso.
Barco à Remo - Duplo sem timoneiro (2-), com 10,40 m de comprimento e 27 kg de peso.
Barco à Remo - Four skiff (4x), com 13,40 m de comprimento e 52 kg de peso.
Barco à Remo - Quatro com timoneiro (4+), com 13,70 m de comprimento e 51 kg de peso.
Barco à Remo - Quatro sem timoneiro (4-), com 13,40m de comprimento e 50 kg de peso.
Barco à Remo - Single skiff (1X), com 8,20 m de comprimento e 14 kg de peso.
Barco a remo de oito com timoneiro, peso de 96 kg, comprimento de 19,90 m, 8 remos/8
remadores e timoneiro.
Barco a Remo Double feito com fibra de carbono uni-direcional, fibra de kevlarr e núcleo de
favo de mel com resistência a impacto 4 vezes maior, carapaça 50 % mais dura, para pesos de
52 Kg a 66 Kg, peso máximo do barco de 27 Kg. Comprimento: 9,7 m.
Barco a Remo Double feito com fibra de carbono uni-direcional, fibra de kevlarr e núcleo de
favo de mel com resistência a impacto 4 vezes maior, carapaça 50 % mais dura, para pesos de
66 Kg a 79 Kg, peso máximo do barco de 27 Kg. Comprimento: 10,4 m.
Barco a Remo Double feito com fibra de carbono uni-direcional, fibra de kevlarr e núcleo de
favo de mel com resistência a impacto 4 vezes maior, carapaça 50 % mais dura, para pesos de
66 Kg a 79 Kg, peso máximo do barco de 27 Kg. Comprimento: 9,7 m.
Barco a Remo Double feito com fibra de carbono uni-direcional, fibra de kevlarr e núcleo de
favo de mel com resistência a impacto 4 vezes maior, carapaça 50 % mais dura, para pesos de
73 Kg a 195 Kg, peso máximo do barco de 27 Kg. Comprimento: 10,2 m.
Barco a Remo Double feito com fibra de carbono uni-direcional, fibra de kevlarr e núcleo de
favo de mel com resistência a impacto 4 vezes maior, carapaça 50 % mais dura, para pesos de
86 Kg a 102 Kg, peso máximo do barco de 27 Kg. Comprimento: 10,2 m.
Barco a Remo Double feito com fibra de carbono uni-direcional, fibra de vidro e núcleo de favo
de mel com resistência a impacto 4 vezes maior, carapaça 50 % mais dura, para pesos de 52 Kg
a 66 Kg, peso máximo do barco de 27 Kg. Comprimento: 9,7 m.
Barco a Remo Double feito com fibra de carbono uni-direcional, fibra de vidro e núcleo de favo
de mel com resistência a impacto 4 vezes maior, carapaça 50 % mais dura, para pesos de 66 Kg
a 79 Kg, peso máximo do barco de 27 Kg. Comprimento: 10,4 m.
Barco a Remo Double feito com fibra de carbono uni-direcional, fibra de vidro e núcleo de favo
de mel com resistência a impacto 4 vezes maior, carapaça 50 % mais dura, para pesos de 66 Kg
a 79 Kg, peso máximo do barco de 27 Kg. Comprimento: 9,7 m.
Barco a Remo Double feito com fibra de carbono uni-direcional, fibra de vidro e núcleo de favo
de mel com resistência a impacto 4 vezes maior, carapaça 50 % mais dura, para pesos de 73 Kg
a 195 Kg, peso máximo do barco de 27 Kg. Comprimento: 10,2 m.
Barco a Remo Double feito com fibra de carbono uni-direcional, fibra de vidro e núcleo de favo
de mel com resistência a impacto 4 vezes maior, carapaça 50 % mais dura, para pesos de 86 Kg
a 102 Kg, peso máximo do barco de 27 Kg. Comprimento: 10,2 m.
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Barco a Remo Four feito com fibra de carbono uni-direcional, fibra de kevlarr e núcleo de favo
de mel com resistência a impacto 4 vezes maior, carapaça 50 % mais dura, para pesos de 52 Kg
a 66 Kg, peso máximo do barco de 51 Kg. Comprimento: 12,3 m.
Barco a Remo Four feito com fibra de carbono uni-direcional, fibra de kevlarr e núcleo de favo
de mel com resistência a impacto 4 vezes maior, carapaça 50 % mais dura, para pesos de 52 Kg
a 68 Kg, peso máximo do barco de 52 Kg. Comprimento: 11,9 m.
Barco a Remo Four feito com fibra de carbono uni-direcional, fibra de kevlarr e núcleo de favo
de mel com resistência a impacto 4 vezes maior, carapaça 50 % mais dura, para pesos de 52 Kg
a 68 Kg, peso máximo do barco de 96 Kg. Comprimento: 17,4 m.
Barco a Remo Four feito com fibra de carbono uni-direcional, fibra de kevlarr e núcleo de favo
de mel com resistência a impacto 4 vezes maior, carapaça 50 % mais dura, para pesos de 68 Kg
a 82Kg, peso máximo do barco de 52 Kg. Comprimento: 12,3m.
Barco a Remo Four feito com fibra de carbono uni-direcional, fibra de kevlarr e núcleo de favo
de mel com resistência a impacto 4 vezes maior, carapaça 50 % mais dura, para pesos de 68 Kg
a 84Kg, peso máximo do barco de 96 Kg. Comprimento: 17,4m.
Barco a Remo Four feito com fibra de carbono uni-direcional, fibra de kevlarr e núcleo de favo
de mel com resistência a impacto 4 vezes maior, carapaça 50 % mais dura, para pesos de 73 Kg
a 88Kg, peso máximo do barco de 51 Kg. Comprimento: 12,3m.
Barco a Remo Four feito com fibra de carbono uni-direcional, fibra de kevlarr e núcleo de favo
de mel com resistência a impacto 4 vezes maior, carapaça 50 % mais dura, para pesos de 75 Kg
a 88 Kg, peso máximo do barco de 51 Kg. Comprimento: 13,0 m.
Barco a Remo Four feito com fibra de carbono uni-direcional, fibra de kevlarr e núcleo de favo
de mel com resistência a impacto 4 vezes maior, carapaça 50 % mais dura, para pesos de 75 Kg
a 88 Kg, peso máximo do barco de 52 Kg. Comprimento: 12,3 m.
Barco a Remo Four feito com fibra de carbono uni-direcional, fibra de kevlarr e núcleo de favo
de mel com resistência a impacto 4 vezes maior, carapaça 50 % mais dura, para pesos de 75 Kg
a 91 Kg, peso máximo do barco de 96 Kg. Comprimento: 17,4 m.
Barco a Remo Four feito com fibra de carbono uni-direcional, fibra de kevlarr e núcleo de favo
de mel com resistência a impacto 4 vezes maior, carapaça 50 % mais dura, para pesos de 84 Kg
a 102 Kg, peso máximo do barco de 96 Kg. Comprimento: 18,0 m.
Barco a Remo Four feito com fibra de carbono uni-direcional, fibra de kevlarr e núcleo de favo
de mel com resistência a impacto 4 vezes maior, carapaça 50 % mais dura, para pesos de 86 Kg
a 102 Kg, peso máximo do barco de 51 Kg. Comprimento: 13,0 m.
Barco a Remo Four feito com fibra de carbono uni-direcional, fibra de kevlarr e núcleo de favo
de mel com resistência a impacto 4 vezes maior, carapaça 50 % mais dura, para pesos de 86 Kg
a 102 Kg, peso máximo do barco de 52 Kg. Comprimento: 13,0 m.
Barco a Remo Four feito com fibra de carbono uni-direcional, fibra de vidro e núcleo de favo de
mel com resistência a impacto 4 vezes maior, carapaça 50 % mais dura, para pesos de 52 Kg a
66 Kg, peso máximo do barco de 51 Kg. Comprimento: 12,3 m.
Barco a Remo Four feito com fibra de carbono uni-direcional, fibra de vidro e núcleo de favo de
mel com resistência a impacto 4 vezes maior, carapaça 50 % mais dura, para pesos de 52 Kg a
68 Kg, peso máximo do barco de 52 Kg. Comprimento: 11,9 m.
Barco a Remo Four feito com fibra de carbono uni-direcional, fibra de vidro e núcleo de favo de
mel com resistência a impacto 4 vezes maior, carapaça 50 % mais dura, para pesos de 52 Kg a
68 Kg, peso máximo do barco de 96 Kg. Comprimento: 17,4 m.
Barco a Remo Four feito com fibra de carbono uni-direcional, fibra de vidro e núcleo de favo de
mel com resistência a impacto 4 vezes maior, carapaça 50 % mais dura, para pesos de 68 Kg a
82Kg, peso máximo do barco de 52 Kg. Comprimento: 12,3m.
Barco a Remo Four feito com fibra de carbono uni-direcional, fibra de vidro e núcleo de favo de
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mel com resistência a impacto 4 vezes maior, carapaça 50 % mais dura, para pesos de 68 Kg a
84Kg, peso máximo do barco de 96 Kg. Comprimento: 17,4m.
Barco a Remo Four feito com fibra de carbono uni-direcional, fibra de vidro e núcleo de favo de
mel com resistência a impacto 4 vezes maior, carapaça 50 % mais dura, para pesos de 73 Kg a
88Kg, peso máximo do barco de 51 Kg. Comprimento: 12,3m.
Barco a Remo Four feito com fibra de carbono uni-direcional, fibra de vidro e núcleo de favo de
mel com resistência a impacto 4 vezes maior, carapaça 50 % mais dura, para pesos de 75 Kg a
88 Kg, peso máximo do barco de 51 Kg. Comprimento: 13,0 m.
Barco a Remo Four feito com fibra de carbono uni-direcional, fibra de vidro e núcleo de favo de
mel com resistência a impacto 4 vezes maior, carapaça 50 % mais dura, para pesos de 75 Kg a
88 Kg, peso máximo do barco de 52 Kg. Comprimento: 12,3 m.
Barco a Remo Four feito com fibra de carbono uni-direcional, fibra de vidro e núcleo de favo de
mel com resistência a impacto 4 vezes maior, carapaça 50 % mais dura, para pesos de 75 Kg a
91 Kg, peso máximo do barco de 96 Kg. Comprimento: 17,4 m.
Barco a Remo Four feito com fibra de carbono uni-direcional, fibra de vidro e núcleo de favo de
mel com resistência a impacto 4 vezes maior, carapaça 50 % mais dura, para pesos de 84 Kg a
102 Kg, peso máximo do barco de 96 Kg. Comprimento: 18,0 m.
Barco a Remo Four feito com fibra de carbono uni-direcional, fibra de vidro e núcleo de favo de
mel com resistência a impacto 4 vezes maior, carapaça 50 % mais dura, para pesos de 86 Kg a
102 Kg, peso máximo do barco de 51 Kg. Comprimento: 13,0 m.
Barco a Remo Four feito com fibra de carbono uni-direcional, fibra de vidro e núcleo de favo de
mel com resistência a impacto 4 vezes maior, carapaça 50 % mais dura, para pesos de 86 Kg a
102 Kg, peso máximo do barco de 52 Kg. Comprimento: 13,0 m.
Barco à remo para quatro remadores sem reversível: 4 remos de palamenta simples, leme
atado através de cabos ao finca-pé, peso: 50kg, comprimento: 13,40m, carga máxima
suportada: 300kg.
Barco à remo para quatro remadores sem reversível: 4 remos de palamenta simples, leme
atado através de cabos ao finca-pé, peso: 50kg, comprimento: 13,40m, carga máxima
suportada: 340kg.
Barco à remo para quatro remadores sem reversível: 4 remos de palamenta simples, leme
atado através de cabos ao finca-pé, peso: 50kg, comprimento: 13,40m, carga máxima
suportada: 380kg.
Barco a Remo Single feito com fibra de carbono uni-direcional, fibra de kevlarr e núcleo de favo
de mel com resistência a impacto 4 vezes maior, carapaça 50 % mais dura, para pesos de 100
Kg a 116 Kg, peso máximo do barco de 14 Kg. Comprimento: 9,0 m.
Barco a Remo Single feito com fibra de carbono uni-direcional, fibra de kevlarr e núcleo de favo
de mel com resistência a impacto 4 vezes maior, carapaça 50 % mais dura, para pesos de 52 Kg
a 66 Kg, peso máximo do barco de 14 Kg. Comprimento: 7,4 m.
Barco a Remo Single feito com fibra de carbono uni-direcional, fibra de kevlarr e núcleo de favo
de mel com resistência a impacto 4 vezes maior, carapaça 50 % mais dura, para pesos de 66 Kg
a 79 Kg, peso máximo do barco de 14 Kg. Comprimento: 8,0 m.
Barco a Remo Single feito com fibra de carbono uni-direcional, fibra de kevlarr e núcleo de favo
de mel com resistência a impacto 4 vezes maior, carapaça 50 % mais dura, para pesos de 73 Kg
a 86 Kg, peso máximo do barco de 14 Kg. Comprimento: 8,3 m.
Barco a Remo Single feito com fibra de carbono uni-direcional, fibra de kevlarr e núcleo de favo
de mel com resistência a impacto 4 vezes maior, carapaça 50 % mais dura, para pesos de 84 Kg
a 102 Kg, peso máximo do barco de 14 Kg. Comprimento: 8,3 m.
Barco a Remo Single feito com fibra de carbono uni-direcional, fibra de vidro e núcleo de favo
de mel com resistência a impacto 4 vezes maior, carapaça 50 % mais dura, para pesos de 100
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Kg a 116 Kg, peso máximo do barco de 14 Kg. Comprimento: 9,0 m.
Barco a Remo Single feito com fibra de carbono uni-direcional, fibra de vidro e núcleo de favo
de mel com resistência a impacto 4 vezes maior, carapaça 50 % mais dura, para pesos de 52 Kg
a 66 Kg, peso máximo do barco de 14 Kg. Comprimento: 7,4 m.
Barco a Remo Single feito com fibra de carbono uni-direcional, fibra de vidro e núcleo de favo
de mel com resistência a impacto 4 vezes maior, carapaça 50 % mais dura, para pesos de 66 Kg
a 79 Kg, peso máximo do barco de 14 Kg. Comprimento: 8,0 m.
Barco a Remo Single feito com fibra de carbono uni-direcional, fibra de vidro e núcleo de favo
de mel com resistência a impacto 4 vezes maior, carapaça 50 % mais dura, para pesos de 73 Kg
a 86 Kg, peso máximo do barco de 14 Kg. Comprimento: 8,3 m.
Barco a Remo Single feito com fibra de carbono uni-direcional, fibra de vidro e núcleo de favo
de mel com resistência a impacto 4 vezes maior, carapaça 50 % mais dura, para pesos de 84 Kg
a 102 Kg, peso máximo do barco de 14 Kg. Comprimento: 8,3 m.
Barco a Remo Single HW 1x feito com fibra de carbono uni-direcional, fibra de kevlarr e núcleo
de favo de mel, com estabilizadores de alumínio anodizado duro ou montadores asa aerofólio,
asa de fibra de carbono rigger, assento de fibra de carbono, com 3 alturas do assento ajustáveis
ao quadro. suporta carga de 85 Kg a 105 Kg. Dimensões (HxCxP): 270 x 8120 x 460 mm.
Barco a Remo Single HW 1x feito com fibra de carbono uni-direcional, fibra de vidro e núcleo de
favo de mel, com estabilizadores de alumínio anodizado duro ou montadores asa aerofólio, asa
de fibra de carbono rigger, assento de fibra de carbono, com 3 alturas do assento ajustáveis ao
quadro. suporta carga de 85 Kg a 105 Kg. Dimensões (HxCxP): 270 x 8120 x 503 mm.
Barco a Remo Single HW 2x feito com fibra de carbono uni-direcional, fibra de kevlarr e núcleo
de favo de mel, com estabilizadores de alumínio anodizado duro ou montadores asa aerofólio,
asa de fibra de carbono rigger, assento de fibra de carbono, com 3 alturas do assento ajustáveis
ao quadro. suporta carga de 90 Kg a 105 Kg. Dimensões (HxCxP): 315 x 9870 x 533 mm.
Barco a Remo Single HW 2x feito com fibra de carbono uni-direcional, fibra de vidro e núcleo de
favo de mel, com estabilizadores de alumínio anodizado duro ou montadores asa aerofólio, asa
de fibra de carbono rigger, assento de fibra de carbono, com 3 alturas do assento ajustáveis ao
quadro. suporta carga de 90 Kg a 105 Kg. Dimensões (HxCxP): 397 x 17195 x 684 mm.
Barco a Remo Single HW 4x feito com fibra de carbono uni-direcional, fibra de vidro e núcleo de
favo de mel, com estabilizadores de alumínio anodizado duro ou montadores asa aerofólio, asa
de fibra de carbono rigger, assento de fibra de carbono, com 3 alturas do assento ajustável
quadro. suporta carga de 90 Kg a 105 Kg. Dimensões (HxCxP): 340 x 12770 x 548 mm.
Barco a Remo Single HW 8x feito com fibra de carbono uni-direcional, fibra de kevlar e núcleo
de favo de mel, com estabilizadores de alumínio anodizado duro ou montadores asa aerofólio,
asa de fibra de carbono rigger, assento de fibra de carbono, com 3 alturas do assento ajustáveis
ao quadro. suporta carga de 90 Kg a 105 Kg. Dimensões (HxCxP): 397 x 17195 x 684 mm.
Barco a Remo Single HW 8x feito com fibra de carbono uni-direcional, fibra de vidro e núcleo de
favo de mel, com estabilizadores de alumínio anodizado duro ou montadores asa aerofólio, asa
de fibra de carbono rigger, assento de fibra de carbono, com 3 alturas do assento ajustáveis ao
quadro. suporta carga de 90 Kg a 105 Kg. Dimensões (HxCxP): 397 x 17195 x 684 mm.
Barco a Remo Single LW 1x com estabilizadores de alumínio anodizado duro ou montadores
asa aerofólio, asa de fibra de carbono rigger, assento de fibra de carbono, com 3 alturas do
assento ajustáveis ao quadro. suporta carga de60 Kg a 75 Kg. Dimensões (HxCxP): 254 x 7900 x
442 mm.
Barco a Remo Single LW 1x feito com fibra de carbono uni-direcional, fibra de kevlarr e núcleo
de favo de mel, com estabilizadores de alumínio anodizado duro ou montadores asa aerofólio,
asa de fibra de carbono rigger, assento de fibra de carbono, com 3 alturas do assento ajustáveis
ao quadro. suporta carga de60 Kg a 75 Kg. Dimensões (HxCxP): 254 x 7900 x 442 mm.
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Barco a Remo Single LW 1x feito com fibra de carbono uni-direcional, fibra de kevlarr e núcleo
de favo de mel, com estabilizadores de alumínio anodizado duro ou montadores asa aerofólio,
asa de fibra de carbono rigger, assento de fibra de carbono, com 3 alturas do assento ajustáveis
ao quadro. suporta carga de60 Kg a 75 Kg. Dimensões (HxCxP): 274 x 7900 x 460 mm.
Barco a Remo Single LW 2x com estabilizadores de alumínio anodizado duro ou montadores
asa aerofólio, asa de fibra de carbono rigger, assento de fibra de carbono, com 3 alturas do
assento ajustáveis ao quadro. suporta carga de 60 Kg a 80 Kg. Dimensões (HxCxP): 300 x 9400 x
472 mm.
Barco a Remo Single LW 2x com estabilizadores de alumínio anodizado duro ou montadores
asa aerofólio, asa de fibra de carbono rigger, assento de fibra de carbono, com 3 alturas do
assento ajustáveis ao quadro. suporta carga de 60 Kg a 80 Kg. Dimensões (HxCxP): 380 x 16794
x 656 mm.
Barco a Remo Single LW 4x com estabilizadores de alumínio anodizado duro ou montadores
asa aerofólio, asa de fibra de carbono rigger, assento de fibra de carbono, com 3 alturas do
assento ajustáveis ao quadro. suporta carga de60 Kg a 80 Kg. Dimensões (HxCxP): 340 x 11820 x
580 mm.
Barco a Remo Single LW 8x feito com fibra de carbono uni-direcional, fibra de kevlar e núcleo
de favo de mel, com estabilizadores de alumínio anodizado duro ou montadores asa aerofólio,
asa de fibra de carbono rigger, assento de fibra de carbono, com 3 alturas do assento ajustáveis
ao quadro. suporta carga de 60 Kg a 80 Kg. Dimensões (HxCxP): 380 x 16794 x 656 mm.
Barco a Remo Single LW 8x feito com fibra de carbono uni-direcional, fibra de vidro e núcleo de
favo de mel, com estabilizadores de alumínio anodizado duro ou montadores asa aerofólio, asa
de fibra de carbono rigger, assento de fibra de carbono, com 3 alturas do assento ajustáveis ao
quadro. suporta carga de 60 Kg a 80 Kg. Dimensões (HxCxP): 380 x 16794 x 656 mm.
Barco a Remo Single MW 1x feito com fibra de carbono uni-direcional, fibra de kevlarr e núcleo
de favo de mel, com estabilizadores de alumínio anodizado duro ou montadores asa aerofólio,
asa de fibra de carbono rigger, assento de fibra de carbono, com 3 alturas do assento ajustáveis
ao quadro. suporta carga de 75 Kg a 85 Kg. Dimensões (HxCxP): 262 x 7905 x 455 mm.
Barco a Remo Single MW 1x feito com fibra de carbono uni-direcional, fibra de vidro e núcleo
de favo de mel, com estabilizadores de alumínio anodizado duro ou montadores asa aerofólio,
asa de fibra de carbono rigger, assento de fibra de carbono, com 3 alturas do assento ajustáveis
ao quadro. suporta carga de 75 Kg a 85 Kg. Dimensões (HxCxP): 262 x 7905 x 455 mm.
Barco a Remo Single MW 2x feito com fibra de carbono uni-direcional, fibra de kevlarr e núcleo
de favo de mel, com estabilizadores de alumínio anodizado duro ou montadores asa aerofólio,
asa de fibra de carbono rigger, assento de fibra de carbono, com 3 alturas do assento ajustáveis
ao quadro. suporta carga de 80 Kg a 90 Kg. Dimensões (HxCxP): 315 x 9870 x 533 mm.
Barco a Remo Single MW 2x feito com fibra de carbono uni-direcional, fibra de vidro e núcleo
de favo de mel, com estabilizadores de alumínio anodizado duro ou montadores asa aerofólio,
asa de fibra de carbono rigger, assento de fibra de carbono, com 3 alturas do assento ajustáveis
ao quadro. suporta carga de 80 Kg a 90 Kg. Dimensões (HxCxP): 385 x 17170 x 687mm.
Barco a Remo Single MW 4x feito com fibra de carbono uni-direcional, fibra de vidro e núcleo
de favo de mel, com estabilizadores de alumínio anodizado duro ou montadores asa aerofólio,
asa de fibra de carbono rigger, assento de fibra de carbono, com 3 alturas do assento ajustáveis
ao quadro. suporta carga de 80 Kg a 90 Kg. Dimensões (HxCxP): 340 x 12770 x 548 mm.
Barco a Remo Single MW 8x feito com fibra de carbono uni-direcional, fibra de kevlar e núcleo
de favo de mel, com estabilizadores de alumínio anodizado duro ou montadores asa aerofólio,
asa de fibra de carbono rigger, assento de fibra de carbono, com 3 alturas do assento ajustáveis
ao quadro. suporta carga de 80 Kg a 90 Kg. Dimensões (HxCxP): 385 x 17170 x 687mm.
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Barco a Remo Single MW 8x feito com fibra de carbono uni-direcional, fibra de vidro e núcleo
de favo de mel, com estabilizadores de alumínio anodizado duro ou montadores asa aerofólio,
asa de fibra de carbono rigger, assento de fibra de carbono, com 3 alturas do assento ajustáveis
ao quadro. suporta carga de 80 Kg a 90 Kg. Dimensões (HxCxP): 385 x 17170 x 687mm.
Barco a Remo Single SHW 8x com estabilizadores de alumínio anodizado duro ou montadores
asa aerofólio, asa de fibra de carbono rigger, assento de fibra de carbono, com 3 alturas do
assento ajustáveis ao quadro. suporta carga de 90 Kg a 105 Kg. Dimensões (HxCxP): 397 x
17604 x 684 mm.
Barco a Remo Single SHW 8x feito com fibra de carbono uni-direcional, fibra de kevlar e núcleo
de favo de mel, com estabilizadores de alumínio anodizado duro ou montadores asa aerofólio,
asa de fibra de carbono rigger, assento de fibra de carbono, com 3 alturas do assento ajustáveis
ao quadro. suporta carga de 90 Kg a 105 Kg. Dimensões (HxCxP): 397 x 17604 x 684 mm.
Barco a Remo Single SHW 8x feito com fibra de carbono uni-direcional, fibra de vidro e núcleo
de favo de mel, com estabilizadores de alumínio anodizado duro ou montadores asa aerofólio,
asa de fibra de carbono rigger, assento de fibra de carbono, com 3 alturas do assento ajustáveis
ao quadro. suporta carga de 90 Kg a 105 Kg. Dimensões (HxCxP): 397 x 17604 x 684 mm.
Barco a remo Single Skiff feito de carbono, com núcleo de nomex favo de mel e pele interna
100% de carbono, suporta pesos de 60 - 65kg. Tem 7,91 m de comprimento X 4,75m de largur X
2,45 de profundidade
Barco a remo Single Skiff feito de carbono, com núcleo de nomex favo de mel e pele interna
100% de carbono, suporta pesos de 70 - 75kg. Tem 7,91 m de comprimento X 4,75m de largur X
2,45 de profundidade
Barco a remo Single Skiff feito de carbono, com núcleo de nomex favo de mel e pele interna
100% de carbono, suporta pesos de 70 - 85kg. Tem 8,11 m de comprimento X 4,88m de largur X
2,60m de profundidade
Barco a remo Single Skiff feito de carbono, com núcleo de nomex favo de mel e pele interna
100% de carbono, suporta pesos de 90 - 95kg. Tem 8,30 m de comprimento X 4,90m de largur X
2,80m de profundidade
Barco a remo Single Skiff feito de fibra de carbono, com núcleo de nomex favo de mel e pele
interna 100% de carbono, suporta pesos de 70 - 75kg. Tem 7,91 m de comprimento X 4,75m de
largur X 2,45 de profundidade
Barco a remo Single Skiff feito de fibra de carbono, com núcleo de nomex favo de mel e pele
interna 100% de carbono, suporta pesos de 70 - 85kg. Tem 8,11 m de comprimento X 4,88m de
largur X 2,60m de profundidade
Barco a remo Single Skiff feito de fibra de carbono, com núcleo de nomex favo de mel e pele
interna 100% de carbono, suporta pesos de 90 - 95kg. Tem 8,30 m de comprimento X 4,90m de
largur X 2,80m de profundidade
Barco a remo Single Skiff feito de fibra de carbono, com núcleo de nomex favo de mel e pele
interna de fibra de vidro, suporta pesos de 60 - 65kg. Tem 7,91 m de comprimento X 4,75m de
largur X 2,45 de profundidade
Barco a remo Single Skiff feito de fibra de vidro, com núcleo de nomex favo de mel e pele
interna de fibra de vidro, suporta pesos de 60 - 65kg. Tem 7,91 m de comprimento X 4,75m de
largur X 2,45 de profundidade
Barco a remo Single Skiff feito de fibra de vidro, com núcleo de nomex favo de mel e pele
interna de fibra de vidro, suporta pesos de 70 - 75kg. Tem 7,91 m de comprimento X 4,75m de
largur X 2,45 de profundidade
Barco a remo Single Skiff feito de fibra de vidro, com núcleo de nomex favo de mel e pele
interna de fibra de vidro, suporta pesos de 70 - 85kg. Tem 8,11 m de comprimento X 4,88m de
largur X 2,60m de profundidade
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Barco a remo Single Skiff feito de fibra de vidro, com núcleo de nomex favo de mel e pele
interna de fibra de vidro, suporta pesos de 90 - 95kg. Tem 8,30 m de comprimento X 4,90m de
largur X 2,80m de profundidade
Barco a remo Single Skiff feito de kevlar, com núcleo de nomex favo de mel e pele interna de
Carbono/Kevlar, suporta pesos de 60 - 65kg. Tem 7,91 m de comprimento X 4,75m de largur X
2,45 de profundidade
Barco a remo Single Skiff feito de kevlar, com núcleo de nomex favo de mel e pele interna de
Carbono/Kevlar, suporta pesos de 70 - 75kg. Tem 7,91 m de comprimento X 4,75m de largur X
2,45 de profundidade
Barco a remo Single Skiff feito de kevlar, com núcleo de nomex favo de mel e pele interna de
Carbono/Kevlar, suporta pesos de 70 - 85kg. Tem 8,11 m de comprimento X 4,88m de largur X
2,60m de profundidade
Barco a remo Single Skiff feito de kevlar, com núcleo de nomex favo de mel e pele interna de
Carbono/Kevlar, suporta pesos de 90 - 95kg. Tem 8,30 m de comprimento X 4,90m de largur X
2,80m de profundidade
Barco a Remo Single SLW 1x com estabilizadores de alumínio anodizado duro ou montadores
asa aerofólio, asa de fibra de carbono rigger, assento de fibra de carbono, com 3 alturas do
assento ajustáveis ao quadro. suporta carga de 50 Kg a 60 Kg. Dimensões (HxCxP): 246 x 6965 x
442 mm.
Barco a Remo Single SLW 2x feito com fibra de carbono uni-direcional, fibra de kevlarr e núcleo
de favo de mel, com estabilizadores de alumínio anodizado duro ou montadores asa aerofólio,
asa de fibra de carbono rigger, assento de fibra de carbono, com 3 alturas do assento ajustáveis
ao quadro. suporta carga de 50 Kg a 60 Kg. Dimensões (HxCxP): 370 x 16550 x 635 mm.
Barco a Remo Single SLW 2x feito com fibra de carbono uni-direcional, fibra de vidro e núcleo
de favo de mel, com estabilizadores de alumínio anodizado duro ou montadores asa aerofólio,
asa de fibra de carbono rigger, assento de fibra de carbono, com 3 alturas do assento ajustáveis
ao quadro. suporta carga de 50 Kg a 60 Kg. Dimensões (HxCxP): 265 x 9030 x 517 mm.
Barco a Remo Single SLW 4x com estabilizadores de alumínio anodizado duro ou montadores
asa aerofólio, asa de fibra de carbono rigger, assento de fibra de carbono, com 3 alturas do
assento ajustáveis ao quadro. suporta carga de 50 Kg a 60 Kg. Dimensões (HxCxP): 315 x 11000
x 503 mm.
Barco a Remo Single SLW 8x feito com fibra de carbono uni-direcional, fibra de kevlar e núcleo
de favo de mel, com estabilizadores de alumínio anodizado duro ou montadores asa aerofólio,
asa de fibra de carbono rigger, assento de fibra de carbono, com 3 alturas do assento ajustáveis
ao quadro. suporta carga de 50 Kg a 60 Kg. Dimensões (HxCxP): 370 x 16550 x 635 mm.
Barco a Remo Single SLW 8x feito com fibra de carbono uni-direcional, fibra de kevlar e núcleo
de favo de mel, com estabilizadores de alumínio anodizado duro ou montadores asa aerofólio,
asa de fibra de carbono rigger, assento de fibra de carbono, com 3-altura do assento ajustável
quadro. suporta carga de 50 Kg a 60 Kg. Dimensões (HxCxP): 370 x 16550 x 635 mm.
Barco a remo Yolette a quatro, YOLETA 4X de remos parelhos com timoneiro, dimensões de
11.00 x 0.80 metros, peso 90-95 Kg, entre eixo das forquetas de parelhos 158-164 cm, entre
eixo das forquetas de ponta 84-87 cm, totalmente construído em PRFV, sanduíche de fibra de
vidro speretex e resina de poliéster isofetálica, quilha reforçada com fibra de carbono
unidirecional, compartimentos fechados na proa e popa, casco acabado com gel-coat branco e
possibilidade do convés em cor, acessórios: aranhas em tubo de aço inox, qualidade A4, fincapés flexíveis e cintas Concept 2, todos os restantes acessórios Martinoli, carrinhos com rodízios
280 mm, assento anatómico para o timoneiro, leme em contraplacado marítimo.
Barco a vela classe Snipe, com leme, bolina, mastro, retranca com sistema automático,
acompanhando as capas de convés, casco, leme, bolina, mastro e encalhe
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Barco a vela classe Sunfish, modelo de competição, com casco, ferragens, mastro, retranca,
cabos/cordas, bolina leme e vela. Comprimento de 4,2m, 1 vela, peso vazio equipado de 58,5
kg
Barco a vela em fibra de vidro Hobie Cat 16, comprimento de 4,9 m, 2 velas, peso vazio 145,5
kg.
Barco C1 em fibra de vidro
Barco C2 em fibra de vidro
Barco Mirim - borda média, ideal para lagos, represas e também como barco de apoio. Comp.:
3,00 m; Boca: 1,12; Pontal: 0,40; Lotação: 02; Bancos: 03; Peso: 30 kg; Cap. Carga: 180 kg;
Motor PQT. Max: Elétrico.
Barra (40cm) para Alteres com rosca. Barra metálica com fixação em clips de metal existentes
nas extremidades.
BARRA ANGULADA 50mm. Diametro do orifício da anilha: 50 mm; Comprimento 1500 mm;
Peso 7,5 kg.
Barra curta 36 cm, confeccionada em aço cromado maciço 1020, redondo com roscas e porcas
cromadas, dimensão de 36 cm.
Barra de Aço - Prova Feminina - 2,01 m de comprimento, peso de 15kg e 25 mm de diâmetro.
Barra de Aço para Prova Masculina com 2,20 m de comprimento, peso de 20kg e 28mm de
diâmetro.
Barra de apoio lateral, fixada na parede de fundo, acabamento aço inox escovado:
profundidade, largura e altura segundo medidas mínimas da NBR 9050.
Barra de apoio tipo L para lavatórios, fixada na parede, acabamento aço inox escovado nas
dimensões: profundidade, largura e altura segundo medidas mínimas da NBR 9050.
Barra de apoio tipo reta, fixada na parede, acabamento aço inox escovado nas dimensões:
largura 60cm, profundidade e altura segundo medidas mínimas da NBR 9050.
Barra de apoio tipo reta, fixada na parede, acabamento aço inox escovadonas dimensões:
largura 40cm, profundidade e altura segundo medidas mínimas da NBR 9050.
Barra de apoio tipo reta, fixada na parede, acabamento aço inox escovado nas dimensões:
largura 80cm, profundidade e altura segundo medidas mínimas da NBR 9050.
Barra de apoio tipo reta, fixada na parede, acabamento aço inox escovado nas dimensões:
largura 70cm, profundidade e altura segundo medidas mínimas da NBR 9050.
Barra de apoio tipo U para lavatórios, fixada na parede, acabamento aço inox escovado nas
dimensões: profundidade, largura e altura segundo medidas mínimas da NBR 9050.
Barra de Ballet em madeira eucalipto com diâmetro de 40 mm e 1. 60 m de comprimento;
suporte para barra em aço com altura de 1. 05 m; braço em aço para suporte da barra.
Barra de equilíbrio em madeira de freixo pfsc com 1 lado arredondado e 1 lado achatado;
conexões para fixação a estrutura-combinada; envernizado. Dimensão (CxLxA): 290cm x 7cm x
10cm, peso: 10kg
Barra de fibra de vidro com folheado de faia; núcleo e punhos em pvc tipo carboflex. Diâmetro
40mm; peso: 3. 50 kg
Barra de fibra de vidro com núcleo e punhos; diâmetro 40 mm.Folheado de faia
Barra de Porta p/ Exercicios - Performance - Pretorian: Feito em aço tubular resistente, Apoios
de borracha nas extremidades para maior aderência, Manoplas revestidas de espumas para
garantir uma pegada firme, Tamanho ajustável para batentes entre 62 a 95cm, Acompanha
pinos de segurança, Limite de Peso: 100KG. Peso Aproximado da Barra: 1,220 Kg.
Barra Fixa competição: Estrutura em aço estável com pintura eletrostática a pó. Suporte para a
barra em aço inoxidável. Barra de segurança a prova de ruptura feita em aço inoxidável em
tempera especial flexível, para maior qualidade e segurança. Altura ajustável entre 255 a 295
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cm. O sistema de duplo tensionamento dos cabos aliado ao licenciado sistema de ajuste de
tensão proporciona uma excelente estabilidade e flexibilidade ao aparelho. Certificado pela FIG
Barra Fixa De Parede Para Musculação De Membros Superiores. Altura: 50 cm; Largura: 130
cm; Profundidade: 50 cm; Peso: 20 Kg. Aço carbono; Pintura eletrostática; Capacidade mínima
de 120Kg.
Barra fixa de substituição para a barra fixa 'Club' e para as novas barras paralelas assimétricas
'Club'.
Barra Fixa oficial masculina
Barra Fixa para ginástica artística; Padrão olímpico. Diâmetro: 50x2000.
Barra flexível para exercícios. Peso: 630g. Medida: 1,60 m. Cor laranja.
Barra H usado para movimentos de rosca direta e concentrada. A pegada na barra ''H'' é
diferenciada das barras retas e ''W'' pelo posicionamento das mãos. O gesto é muito mais
próximo dos específicos da modalidade. Não possui nenhum aparato para fixação de cabos,
utiliza apenas implementos livres (anilhas). Em aço, geralmente cromado, é muito utilizado
para os treinamentos neuromusculares e também para reabilitação
Barra H, maciça, com rosca e porcas cromadas, recartilhadas, para utilização com anilhas de
diferentes pesagens. Estrutura de aço 1020 polido, redonda, com aproximadamente 7,9kg.
Barra horizontal baixa com suporte em aço estável patenteado com barrotes redondos e
inquebráveis de fibra de vidro e carbono recobertos com laminado de madeira com suporte
para travamento da barra em aço inoxidável em tempera especial flexível.
Barra maciça cromada de 1,50 m
Barra olímpica feminina de 15 Kg; Padrão Olímpico. Peso: 15 Kg; Diâmetro: 50 X 1500 mm.
Barra olimpica reta 1,20m, confeccionada em aço cromado maciço de 28 mm e peso de 10kg.
Barra para levantamento de peso - 20 Kg
Barra para supino maciça de aproximadamente 1,80m, 10 kg, com presilhas, cromada em
sistema de banho com proteção ao meio ambiente.
Barra paralela infantil, confeccionada em aço carbono e alumínio, pintura eletrostática,
barrotes em fibra de vidro de vidro recobertos com laminado de madeira, altura regulável de
1,40 a 1,90m, largura ajustável para abertura e fechamento de pegada, pés de apoio com
1,90m. Sapatas de proteção emborrachadas e travas com sistema de engate rápido
Barra paralela masculina (simétrica).
Barra Paralela Para Flexão De Braço. Aço carbono; Pintura eletrostática; Capacidade mínima de
120Kg; Pegadores emborrachados, de fácil higienização.
Barra paralelas assimétrica em aço inoxidável certificado pela FIG com barra arredondada de
madeira e núcleo de fibra de vidro carboflex; sistema de tensão dupla; suporte vertical alto de
226 a 276 cm (intervalos de 5cm); suporte vertical baixo de 146 a 196 cm (intervalos de 5cm);
largura de 110 a 185 cm.
Barra Pulley 0,60m. Estrutura metalica com aparato para fixação em clips de metal existentes
nas extremidades dos aparelhos com cabos e polias. Geralmente usado para realizar puxada
alta na frente e atrás, aceitando inumeras variações como puxada baixa, inclinada, serrátil, etc.
Equipamento complementar dos aparelhos como cross over, pulley alto, etc
Barra Pulley 1,20m. Estrutura metalica com aparato para fixação em clips de metal existentes
nas extremidades dos aparelhos com cabos e polias. Geralmente usado para realizar puxada
alta na frente e atrás, aceitando inumeras variações como puxada baixa, inclinada, serrátil etc.
Equipamento complementar dos aparelhos como cross over, pulley alto, etc
Barra reta confeccionada em aço polido redondo de diâmetro de 1.1/8 pol (2,79cm), cromada,
comprimento de 1,20 m, suporta até 120kg em anilhas, peso de 5,8kg e dimensões de
1,20x0,30x0,30m.
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Barra transversal e/ou lateral, para piscina, confeccionada em tubos de aço inoxidável ,
diâmetro 1,5 Polegada X 2m comprimento. Resistente ao Cloro
Barra transversal e/ou lateral, para piscina, confeccionada em tubos de aço inoxidável,
diâmetro 1,5 Polegada X 3m comprimento. Resistente ao Cloro
Barra triângulo, estrutura em aço cromada 1010/1020, dimensões aproximadas de 16 cm de
altura x 20 cm de largura x 22 cm de profundidade e peso de 1,10kg.
Barra V para arco curto ou composto composto por monobloco em alumínio. Desenvolvida
para uso do estabilizador + Barra V. Para arcos recurvos ou compostos. Angulo 35º com 3
polegadas de comprimento. Parafuso adaptador aço inox incluso.
Barra W usado para movimentos de rosca direta e concentrada no banco scot, onde os gestos
podem ser concentrados. A pegada na barra ''W'' é diferenciada das barras retas e ''H'' pelo
posicionamento das mãos. O gesto é muito confortável quando exige cargas altas de trabalho.
Não possui nenhum aparato para fixação de cabos, utiliza apenas implementos livres (anilhas).
Em aço, geralmente cromado, é muito utilizado para os treinamentos neuromusculares e
também para reabilitação
Barra W, maciça, em aço 1020 polido, cromada, com presilhas cromadas, niqueladas em
sistema de banho com proteção ao meio ambiente. Possui aproximadamente 120cm de
comprimento, por 9 cm de circunferência, partes anatômicas para melhor pegada, com
pequenas ondulações, e 6 kg de peso.
Barras de apoio de 800mm em aço inoxidável com acabamento na cor branca, conforme
NBR905:2004.(somente nos sanitários para deficientes).
Barras paralelas "Champion Stuttgart" com suportes verticais; conexão de metal livre de
vibrações entre as barras; certificado pela FIG; comprimento das barras 350 cm; ajuste suave
da largura de 41 a 61 cm; ajuste da altura de 160 a 210 cm, a cada 5 cm; exclusive carrinho de
transporte; trava tipo mandíbula patenteada e triplamente segurada; barras de madeira
compensada com 3 inserções de fibra de vidro. Peso: 292 kg
Barras paralelas "Champion Stuttgart" com suportes verticais; conexão de metal livre de
vibrações entre as barrass; certificado pela FIG;comprimento das barras 350 cm; ajuste suave
da largura de 41 a 61 cm; ajuste da altura de 160 a 210 cm, a cada 5 cm; exclusive carrinho de
transporte; trava tipo mandíbula patenteada e triplamente segurada; barras de madeira
compensada com 3 inserções de fibra de vidro.Peso : 292 kg
Barras paralelas em espuma eva composta por 4 módulos destacáveis de 160 x 58 x 100 cm
(módulos inferiores) e 160 x 58 x 12 cm (módulos superiores); distância entre barras: 64 cm.
Barras retas maciças, de 6 kg, cromadas em sistema de banho com proteção ao meio ambiente.
Barreira ajustável com altura regulável em 3 níveis para prova de corrida com obstáculo,
modelo móvel, com suporte para pista construída em tubos de aço e travessa com seção
100x100 mm revestido com material leve de alta resistência.
Barreira ajustável para o fosso de água
Barreira de poliuretano para treino de futebol resistente a calor e ao frio, com pinos de aço, 5
pessoas de poliuretano (150 x 45 cm), altura ajustável de 150 a 190 cm
Barreira de poliuretano para treino de futebol resistente a calor e ao frio, com pinos de aço, 5
pessoas de poliuretano (150 x 45 cm), altura ajustável de 175 cm
Barreira de PVC ajustável desenvolvida principalmente para pliometria, exercícios específicos
que envolvam o ciclo alongamento-encurtamento, e treinamentos em circuito. Dimensões
aproximadas de 50x50x50 cm.
Barreira de PVC ajustável. Dimensões (L x A x P): 31 x 34 x 48 cm. Peso 625g.
Barreira em alumínio com regulagem de alturas oficiais de 0,762 a 1,067m com pinos retráteis
de segurança e contra peso embutido, com peso total não inferior a 10kg, largura de 1.180 a
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1200mm, comprimento máximo das bases de 700mm, barra superior listada, com largura de
70mm e espessura de 10 a 25mm conforme regras IAAF
Barreira em ferro, com regulagem de alturas oficiais entre 0.762 e 1.067m com pinos retrateis
de segurança, com contra peso (embutido ou não), peso total não inferior a 10kg, largura de
1.180 a 1200mm, comprimento máximo das bases de 700mm, barra superior listrada, com
largura de 70mm e espessura de 10 a 25mm, segundo regras da IAAF.
Barreira para corrida de obstáculo composta de uma barra de madeira apoiada em duas bases
de metal ajustáveis, pesando entre 80kg e 100kg, com comprimento de cada lado da base de
1,2m a 1,40m, devendo suportar uma força de tombamento de até 3,6 kg.
Barreira separadora para tênis de mesa; estrutura em ferro e cobertura em PVC; cor: azul.
Dimensões: 2,00x0,75 m.
Barreiras de Treinamento
Barreiras Para Competição Em Corrida De Obstáculos. Estrutura em alumínio; Base
Galvanizada; Regulagens com molas de segurança. Regulagens Entre 70 Cm E 1,10 M; Escala De
Regulagem Em Milímetros.
Barreiras para steeplech 3,96m, ajustável, com tubos de aço quadrados. Travessão de 100 mm
X 100 mm coberto com madeira de alta resistência. Pintura a pó, acabamento duradouro.
Sistema de altura regulável até três níveis.
Barreirinha de treinamento de 40 cm, confeccionada em material plástico de alta resistência,
dimensões: 40 cm altura X 48 cm largura.
Barreirinha para agilidade 15cm. Em PVC.
Barreirinha para agilidade 22cm. Em PVC.
Barreirinha para agilidade 30cm. Em PVC.
Barreirinha para agilidade 38cm. Em PVC.
Barreirinha para agilidade 45cm. Em PVC.
Barreirinha para agilidade com ajuste de altura, retornável MAXI; Confeccionada em alumínio;
Acompanha bolsa para transporte; Com proteção de espuma.
Barreirinha para agilidade com ajuste de altura, retornável MIDI; Confeccionada em alumínio;
Acompanha bolsa para transporte; Com proteção de espuma.
Barreirinha para agilidade com ajuste de altura, retornável MINI; Confeccionada em alumínio;
Acompanha bolsa para transporte; Com proteção de espuma.
Barreirinha para agilidade de 15 cm; Confeccionada em PVC; Cor amarela; Acompanha bolsa
para transporte.
Barreirinha para agilidade de 22 cm; Confeccionada em PVC; Cor amarela; Acompanha bolsa
para transporte.
Barreirinha para agilidade de 30 cm; Confeccionada em PVC; Cor amarela; Acompanha bolsa
para transporte.
Barreirinha para agilidade de 38 cm; Confeccionada em PVC; Cor amarela; Acompanha bolsa
para transporte.
Barreirinha para agilidade de 45 cm; Confeccionada em PVC; Cor amarela; Acompanha bolsa
para transporte.
Barreirinha para agilidade de largura: 40 cm e altura: 60 cm; Confeccionada em alumínio;
Acompanha bolsa para transporte.
Barreirinha para agilidade de largura: 55 cm e altura: 84 cm; Confeccionada em alumínio;
Acompanha bolsa para transporte.
Barreirinha para agilidade retornável de 20 Cm; Confeccionada em PVC; Acompanha bolsa para
transporte.
Barreirinha para agilidade retornável de 25 Cm; Confeccionada em PVC; Acompanha bolsa para
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transporte.
Barreirinha para agilidade retornável de 30 Cm; Confeccionada em PVC; Acompanha bolsa para
transporte.
Barreirinha para agilidade retornável de 35 Cm; Confeccionada em PVC; Acompanha bolsa para
transporte.
Barreirinha retornável 20cm. Em PVC.
Barreirinha retornável 25cm. Em PVC.
Barreirinha retornável 30cm. Em PVC.
Barreirinha retornável 35cm. Em PVC.
Barricada de contenção metálica vertical (90° com o piso), estrutura em alumínio, face de
contenção em tela metálica galvanizada entrelaçada, face do piso em chapa metálica;
dimensão aproximada (mm): (C) 1.000 x (H) 1.200 x (P) 1.250
Barrigueira de couro com elásticos em uma das pontas e fivelas de metal inoxidável. Tem 3
argolas para fixação de equipamentos auxiliares. Tam 1,15 a 1,35m.
Barrigueira de couro para adestramento. Possui um lado com elásticos, fivelas em metal
inoxidável e passadores para as ponteiras. Tam 65 a 75cm.
Barrigueira de E.V.A. 1,20m, composição: Gel / PVC Elástico Inglês
Barrigueira de E.V.A. 1,25m, composição: Gel / PVC Elástico Inglês
Barrigueira de Neoprene 1,20m, com elásticos em uma das pontas e fivelas de metal
inoxidável.
Barrigueira de Neoprene 1,25m, com elásticos em uma das pontas e fivelas de metal
inoxidável.
Barrigueira de nylon com elásticos nas duas pontas e pelego na parte de contato com o corpo
do cavalo. Tam 1,20 a 1,25m.
Barrote para barra fixa modelo conforme norma FIG em aço inoxidável em tempera especial
flexível.
Barrote para paralela simétrica ovalada, medindo 350cm, com 3 núcleos de fibra de vidro
recobertos por madeira maciça, com furação oficial e pré tensionada.
Barrote para paralelas assimétricas com 40mm de diâmetro, confeccionada em fibra de vidro
envolto em manta de carbono e recoberto em laminado de madeira especial que não solte
felpas, não maciço. Cabeçote de encaixe na barra em aço inoxidável.
Base antiderrapante para ser colocada no estribo. Feira em borracha. (Par).
Base de apoio de postes para rede de vôlei de praia feito de aço galvanizado. Dimensões: 80 x
80 mm
Base de apoio de postes para rede de vôlei de praia feito de aço galvanizado. Dimensões: 91 x
91 mm
Base em Alumínio extrudado para Patins ,Tamanho: 243mm,Tamanho limite de roda:
80mm.Cor: Preta.
Base para tatame de judô recoberta por uma camada de 1,6mm de espessura de látex, em
formato “colmeia” antiderrapante (anti-slip), fixada com adesivo especial em pó (powder glue),
para aderência total do piso
Base suporte para anilhas; Pintura eletrostática à pó da estrutura metálica; Tubos com
espessura mínima de 2mm; Base com 4 pés; Mínimo de 12 hastes para suporte de anilha.
Base Utilizada Para Prática De Exercícios Para Reabilitação Motora, Fisioterapia E Hidroterapia.
Fabricado em aço inox; Piso revestido em EVA antiderrapante; Com 06 pés dotados de ventosas
de borracha para aderência ao chão; Capacidade superior a 130 Kg. Comprimento: 77 Cm;
Largura: 43 Cm; Altura: 22 Cm.
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Base Utilizada Para Prática Do Step - Modalidade De Ginástica Aeróbica. Fabricado em
polietileno de alta resistência; Resistente à deformação, quebra, ressecamento e feito rebote;
Superfície antiderrapante; Capacidade superior a 150 Kg; Com bases de elevação.
Comprimento: 95 Cm; Largura: 40 Cm; Altura: 14 Cm.
Base valvula de descarga eletrônica com limitador de fluxo.
Bastão alumínio para revezamento com no mínimo 28 centímetros de comprimento.
Bastão de madeira envernizada; tamanho aproximado: 1,20 m.
Bastão em fibra de vidro com fita de cetim giratória
Bastão plástico para revezamento com no mínimo 28 cm de comprimento.
Bate saco couro, tamanho G; Material Couro, fechamento velcro; Composição poliuretano,
poliamida, nylon e poliéster.
Bate saco couro, tamanho M; Material Couro, fechamento velcro; Composição poliuretano,
poliamida, nylon e poliéster.
Bate saco couro, tamanho P; Material Couro, fechamento velcro; Composição poliuretano,
poliamida, nylon e poliéster.
Bate saco sintético, tamanho G; Material couro sintético, fechamento elástico; Composição
poliuretano, poliamida, nylon e poliéster.
Bate saco sintético, tamanho M; Material couro sintético, fechamento elástico; Composição
poliuretano, poliamida, nylon e poliéster.
Bate saco sintético, tamanho P; Material couro sintético, fechamento elástico; Composição
poliuretano, poliamida, nylon e poliéster.
Batente para porta sanfonada - elemento metálico estruturado (C) 1,00 x (H) 2,20 m
Batente para porta sanfonada - elemento metálico estruturado (C) 1,00 x (H) 2,70 m
Batente para porta sanfonada - elemento metálico estruturado (C) 1,00 x (H) 3,20 m
Bateria Diesel 170 Ah - M170BE (Polo Invertido): Para ser utilizada alimentando a caixa de som.
Bavete de plástico quik-clean com elásticos. Tam 1,10 à 1,30m.
Bavete tabaco ou preto de couro com elástico dos lados. Vem com argolas para uso de
equipamento auxiliar. Tam 1,15 à 1,35m
Bcaa pote 250cp (20fr) (x4) suplemento alimentar composto exclusivamente de proteínas de
alto valor biológico; fornece perfil completo de aminoácidos essências, aminoácidos de cadeia
ramificada (bcaa - leucina, isoleucina e valina)
Bebedouro com capacidade 20 litros, refrigerado por compressor, tensão (v) 110, peso (kg)
12,90, dimensões LxAxP (mm) 358 X 418 X 450. .
Bebedouro com gabinete em aço inoxidável de alto brilho para garrafão de 20 litros, potência
66 W, 110V, dimensões (mm): (A) 400 x (L) 280 x (P) 275+D123
Bebedouro com gabinete em aço inoxidável de alto brilho para garrafão de 20 litros, potência
66 W, 110V, dimensões (mm): (A) 960 x (L) 280 x (P) 275
Bebedouro com gabinete em aço inoxidável de alto brilho para garrafão de 20 litros, potência
66 W, 220V, dimensões (mm): (A) 400 x (L) 280 x (P) 275
Bebedouro com gabinete em aço inoxidável de alto brilho para garrafão de 20 litros, potência
66 W, 220V, dimensões (mm): (A) 960 x (L) 280 x (P) 275
Bebedouro com gabinete em poliestireno atóxico, mangueiras de água e silicone atóxico e
demais componentes em plástico atóxico, níveis de temperatura (natural e gelada: 9°C a 15°C,
quente: 65°C a 80°C. ), 1 torneira para água gelada e 01 torneira para água natural e quente,
bandeja de água, indicador luminoso, capacidade 0, 75 litros, suporta galões de até 20 litros,
sistema eletrônico de refrigeração, potência de 700 W, alimentação de 110 v, altura máxima
dos copos 15 cm, consumo de energia de 13, 5 kw/mês. Dimensões: (Lx Ax P) 31 x 41 x 33 cm,
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Peso 3, 8 kg. .

Bebedouro tipo pressão para servir água gelada, acabamento em aço inox.
Bebedouro de pressão, conjugado com modelo infantil / cadeirantes, gabinete em aço
inoxidável de alto brilho, potência 103 W, 110V, dimensões do maior (mm): (H) 940 x (L) 340 x
(P)300
Bebedouro de pressão, conjugado com modelo infantil / cadeirantes, gabinete em aço
inoxidável de alto brilho, potência 103 W, 220 V, dimensões do maior (mm): (H) 940 x (L) 340 x
(P)300
Bebedouro elétrico água gelada pressão pintado - Altura 970 mm x Largura 260 x Profundidade
270 mm - pressão inox com gabinete em aço inox ou eletro zincado branco com conexões
hidráulicas internas em material atóxico torneiras copo e jato cromadas filtro interno de carvão
ativado termostato fixo com regulagem de temperatura externa em 07 posições para ajuste
entre 4º C E 15º C, com capacidade de refrigeração, em uso certificado para 40 pessoas dia, a
04 l/hora serpentina localizada na parte externa reservatório de água em aço inoxidável
sistema interno de filtragem, tipo sintetizado de dupla ação com carvão ativado fabricado com
compressor e gás ecológico R134a certificado pelo INMETRO grau de proteção IPX4 para uso
em áreas externas.
Bebedouro elétrico de pressão, tipo coluna, com refrigeração, gabinete em aço inoxidável, com
dimensões mínimas de 950 mm de altura X 270 mm de largura X 300 mm de profundidade,
com duas torneiras (uma para copo e outra de jato para a boca), controle de temperatura,
sistema de filtragem composto de filtro de carvão ativado embutido, serpentina externa, ou
não de tensão de 110/220 volts e em conformidade com as normas vigentes da ABNT,
capacidade de 4,1lts/hr
Bebedouro plástico automático para cavalos: fixado dentro do cocho na baia, apenas quando o
animal encosta o focinho no seu interior a água é liberada.
Beliche desmontável em madeira maciça; montados com parafusos e porcas zincados,
estrutura das camas, pés, colunas e estrados de madeira maciça reforçada de modo a garantir
o suporte de 200 kg em cada cama, dimensões aproximadas (mm): (C) 1.880 x (L) 780 x (H)
1.700, com 2 colchões em espuma flexível de poliuretano com densidade D33, revestido com
tecido com tratamento antiácaro e bactéria (40% poliéster e 60% algodão), com selo PRÓESPUMA, dimensões (mm): adaptável ao estrado de uma cama de (C) 1.800 x (L) 880
Beliche desmontável em metal, montados com parafusos e porcas zincados, estrutura das
camas, pés e colunas em canos de metal e estrados de madeira maciça reforçada de modo a
garantir o suporte de 200 kg em cada cama, dimensões aproximadas (mm): (C) 1.880 x (L) 780 x
(H) 1.700, com 2 colchões em espuma flexível de poliuretano com densidade D33, revestido
com tecido com tratamento antiácaro e bactéria (40% poliéster e 60% algodão), dimensões
(mm): adaptável ao estrado de uma cama de (C) 1.800 x (L) 880
Bench Press com estrutura de aço estrutural oblongo 50 x 98 cm e espessura de 3 mm, pegadas
anatômicas em pvc, estofamento em espuma ortopédica, impermeável,antialérgico.
Dimensões (C x L x H): 184 x 115 x 127 cm, Peso : 80 Kg.
Benzocaína; tirotricina c/20 (3cx) nas irritações e dores orofaríngeas oriundas de infecções ou
processos cirúrgicos, como auxiliar no tratamento de: amidalite, faringite, laringite, gengivite,
estomatite, angina de vincent, afta.
Berimbau adulto completo com baqueta, cabaça, verga de madeira, dobrão, arame e caxixi.
Preferencialmente de Madeira biriba. Altura: 100 cm a 140 cm.
Berimbau adulto completo com baqueta, cabaça, verga de madeira, dobrão, arame e caxixi.
Preferencialmente de Madeira biriba. Altura: 140 cm a 160 cm.
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Bermuda com recorte e bolsos laterais, confeccionada em tactel peletizado g/metro linear
163/196, microfibra 100% poliester com trama texturizada à ar e acabamento. Tamanho P à
GG.
Bermuda de Compressão, confeccionada 16% em elastano e 84% em poliéster, com dimensões
de 30 à 44cm de largura e 46 à 52cm de altura no tamanho P a GG, peso de 130g.
BERMUDA DE ELASTANO / BERMUDA SKIN: Bermuda de elastano de secagem rápida, perfeita
modelagem ajustando-se bem colada no corpo. Peso: 120 g. Elastano (Composição do tecido:
82% Poliamida e 18% Elastano), Elástico na cintura, Costuras em máquina Overlock industrial.
Tamanho P a GG.
Bermuda de Lycra Feminina, para utilização em treinamentos e competições. Tamanhos: P, M,
G e GG.
Bermuda de Lycra Masculina, para utilização em treinamentos e competições. Tamanhos: M
Bermuda de Microfibra Feminina, para utilização em treinamentos e competições. Tamanhos:
P, M, G e GG.
Bermuda de Microfibra Masculina, para utilização em treinamentos e competições. Tamanhos:
P, M, G e GG.
Bermuda de Neoprene - A versão Protect possui Neoprene Powertex na parte de tras. Peso:
400g (M). Neoprene 3mm preto, Neoprene 3mm powertex preto, Lycra preta para acabamento
nas extremidades, Costura FLAT SEAMING de 4 agulhas própria para neoprene. Tamanho: P a
GG.
Bermuda Feminina - Permitida em alguns eventos disputados em altas temperaturas. Modelo:
bolsos laterais, cós para cinto. Cor: variadas, Tecido: sarja. Tamanho M, juvenil.
Bermuda Feminina - Permitida em alguns eventos disputados em altas temperaturas. Modelo:
bolsos laterais, cós para cinto. Cor: variadas, Tecido: sarja. Tamanho: M, adulto.
Bermuda Masculina - Permitida em alguns eventos disputados em altas temperaturas. Modelo:
bolsos laterais, cós para cinto. Cor: variadas, Tecido: sarja. Tamanho M, adulto.
Bermuda Masculina - Permitida em alguns eventos disputados em altas temperaturas. Modelo:
bolsos laterais, cós para cinto. Cor: variadas, Tecido: sarja. Tamanho M, juvenil.
Bermuda masculina microfibra com tecido 100% poliéster. Bolso traseiro com aplicação de clip
na lateral direita e bordados na perna esquerda.
Bermuda masculina. Com forro (almofada) em gel perfurado, permite que suas pedaladas
tenham longa duração, trazendo conforto, maciez ao toque com a pele, respirabilidade e
secagem rápida; Com prático bolso lateral em mesh; secagem rápida e memória elástica de
longa durabilidade; Composição: 85% poliamida 15% elastano.
Bermuda para basquete fabricada em tecido em poliéster com cordão interno e cós alto, unisex
tamanho P à EGG.
Bicarbonato de sódio; ácido cítrico; carbonato de sódio (50sc) contra azia, má digestão e
outros determinados problemas gástricos.
Bíceps com estrutura tubular de 3 a 6 mm, chopas de aço com espessura de 3 a 8 mm,
tratamento de superficie com 8 banhos (desengraxante,decapante, ativador/refinador,fosfato
de zinco e passivador), pintura eletrostática a pó com espessura de 110 un. Cura feita em forno
de 2 estágios a 250 ° C ,solda TIG/MIG robotizada, assentos com espuma injetada de
poliuretano expandido com densidade controlada, revestimento em couro ecológico (1 mm de
espessura) e costura reforçada, torre de carga composta por placas de pesos com 10 Kg e
sistema de carga adicional de 2.5 Kg , 5 Kg , 7.5 Kg ,barra em aço com revestimento antioxidante, guias de pesos em aço inox , cabos de aço com 6 mm de espessura que suporta até
1500 Kg , acabamento com proteção termoplástica em nylon 6,6 preto, carenagem traseira em
polietileno rotomoldado.,base de apoio para pés em aço com textura anti-derrapante,porta
anilhas em cromo duro. Dimensões (C x L x A): 124 x 97,5 x 145,5 cm , Peso: 196 Kg, Carga:
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107,5 Kg.

Bicicleta Peso máximo suportado pelo aparelho: até 100 kg. Peso líquido aproximado: 12 kg.
Dimensões aproximadas (LxAxC): 20x77x136 cm.
Bicicleta Aro 20 Infantil com descanso central, proteção Anti Queda no Guidão e Suporte de
Guidão (Espuma), proteção na corrente, paralamas, number Plate (Placa para nº), freios VBrake,m anopla Anatômica ,Kit Refletores 04 Peças, Aro:16
Bicicleta Aro 20 Infantil com descanso central, proteção Anti Queda no Guidão e Suporte de
Guidão (Espuma),proteção na corrente,paralamas,number Plate (Placa para nº), freios V-Brake,
manopla Anatômica, Kit Refletores 04 Peças, Aro:20.
Bicicleta BMX. Quadro em aço carbono; aro 20; Garfo e guidão em aço; Freios em Alumínio UXBreak; Peso: 13,9Kg; Dimensões aproximadas (AxLxP): 122x18x57cm.
Bicicleta Ergométrica Cardio com estrutura de tubo de aço com espessura de 3mm , freio
eletromagnético, 10 niveis de resistência, botões de controle carga (Easy Control), hand grip e
receptor polar, painel e carenagens em polietileno, tensão de alimentação de 127/220V,
pintura a pó com dupla camada de poliéster, após tratamento de fosfatização por imersão em
7 banhos sucessivos, sistema de trava com pino inox, pés niveladores, rodas para transporte,
disco de inércia em ferro fundido com 25 KG, painel LCD 7'. Dimensões (C x L x H): 156 x 62 x
130 cm , Peso: 40 Kg , Carga: 150 Kg.
Bicicleta Ergométrica com faixa de carga variável de 5-2000W ; precisão de +- 1.5% e repetição
de +- 0.2%; quadro Dynafit ajustavél; aro de 36" a 41.5"; calibrado através de dinamômetro;
com 30 modalidades de exercicio programaveis; modo ergonômetro; modo de simulação de
bicicleta; análise de cadência das pedaladas,frequência cardiáca, velocidade, distância, tempo,
calorias e watts; analise da eficiência biomecânica.
Bicicleta ergométrica horizontal, com guidão com receptor para monitoramento de frequência
cardíaca, tela principal de fácil leitura e monitoramento, comandos e operação simples,
frequência cardíaca de rápida atualização, hora e suporte para fixação no relógio no guidão de
bicicleta.
Bicicleta Ergométrica Magnética Horizontal com chassis de tubos de aço,carenagens de
ABS,pintura eletrostática no chasis e líquida na carenagem, monitor 6 funções, cinta magnética.
Dimensões (C x L x A ) : 112,5 x 54,5 x 58 cm , Peso : 25,10 kg, Carga : 120 Kg.
Bicicleta ergométrica, que permita a alteração da intensidade do exercício, com sensor de
batimentos cardíacos handpulse, com as funções de medição de tempo, velocidade, distância,
calorias gastas e pulso, com apoios para os braços, pedal com firma pé, pé de vela reforçado, e
com rodízio para transporte.
Bicicleta ergométrica; Peso: 14kg. Dimensões: Altura 1,17m X Comprimento 90 cm X Largura 45
cm.
Bicicleta Estrada com banco em fibra de carbono com trilhos ocos de titânio; tubo dianteiro E2
possui rolamento inferior a 1,5 pol,rolamento superior de 1-1/8 pol; pneus de reborno em
aramida tipo clincher, cor preto, tamanho : 700 x 22C;.
Bicicleta Estrada com freio em pastilha de carbono; conjunto de rodas em aro D3 com diâmetro
interno de 19.5mm; rolamentos tipo Press Fit em aço inoxidável BB90-95 de diâmetro interior
de 24mm e exterior de 37mm; pneus de reborno em aramida tipo clincher, cor preto, 220 TPI,
tamanho : 700 x 23C ; banco em fibra de carbono; caixa de direção em aluminio 7075 T-6 de
diâmetro da pinça de 28,6 mm, diâmetro interno da cabeça do tubo de 39,5mm, mancal tipo
Norglide, peso:46 gr; guidão em fibra de carbono OCLV; fita de guidão em cortiça com gel.
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Bicicleta Estrada com quadro em fibra de carbono OCLV Série 700; garfo totalmente em
carbono Émonda, com espiga assimétrica; conjunto de rodas em aro D3 com diâmetro interno
de 19.5mm; pneus de reborno em aramida tipo clincher, cor preto, 220 TPI, tamanho : 700 x
23C; Selim em fibra de carbono e escudo de carbono com trilhos ocos de titânio.
Bicicleta Estrada com Trek em fibra de carbono OCLV; quadro Ride Tuned, E2, BB90, passagem
de cabos interna, canote Ride Tuned, guia de corrente 3S, 690g (56 cm, o peso varia conforme
o tamanho do quadro);
Bicicleta Modelo Dupla Suspensão Aro 26 Aero 21v ,Altura do Produto (cm) 85, Gênero
Masculino,Largura do Produto (cm) 69, Comprimento do Produto (cm) 150, Peso do Produto
(Kg) 16,100, Material do Aro Aero, Guidão Suporte de Guidão em Alumínio, Garfo Suspensão,
Selim Selle Royal, Pneu Levorin, Aro 26'', Alavanca do Câmbio Trocador na Luva,Câmbio
dianteiro , Câmbio Traseiro , Alavanca de freio Alumínio, Freio traseiro V-Brake, Freio dianteiro
V-Brake, Pedal Nylon com Refletores, Corrente Corrente Fina, Movimento central 45mm,
Número de Marchas 21, Canote do Selim Aço Carbono, Cassete Roda Livre 7V, Manopla
Borracha Adventuri, Raio de Aço, Pedivela Braço Engrenagem 34.7,Cubos dianteiros/traseiros
de Aço, Coroa de Aço
Bicicleta Specialized Grupo Dura Ace ou SRAM Red Stiff, construção de carbono leve, peso
aproximado 8,7 kg/19.2 lbs, estrutura de 2 IMP5 technology / HMF-NET geometria TRI Scott
Plasma Intergrated gancho substituível seattube, garfo: Scott Plasma 2 1 1/8 Integrated
carbono, câmbio dianteiro Shimano Dura Ace FD-7900, câmbio traseiro Shimano Dura Ace RD7900 20, velocidade shifters Dura-Ace SsL-BS 79 Bar End, pedivela dura ace FC-7900 Hollowtech
II 39/53, freios shimano dura Ace BR-7900 Super SLR duplo pivot, alavancas de freio perfil QSC,
rodas / aros shimano WH-RS10 Preto 16 dianteiro / 20 traseiro, hubs shimano WH-RS10
blackShimano WH-RS10 negros, raios shimano WH-RS10 negros, fita cassete shimano CS6700/10 velocidade 11-25, guidãocom perfil ozero T2 + Cobra stem guidão: Perfil 2014 1-1/8 31,8 mm - 80 °, headset ritchey PRO Integrated 45 milímetros drop-in headset, pneus triathlon
continental 700 x 23 C, selim fizik arione TRI 2, assento integrated, suporte inferior shimano
dura ace, corrente shimano CN-6700, cor: Preto / Vermelho.
Bicicleta Spinning com sistema de transmissão com corrente e coroa de alta resistência, volante
de inércia cromado, resistente a corrosão, coroa da corrente de aço fundido, movimento
central blindado, assento com regulador de altura e distância, guidão em acabamento de
borracha com regulador de distância, estrutura em aço com acabamento em borracha e inox,
pintura eletrostática, regulador de esforço, pedal em alumínio com firma pé, com correias e
rodinhas para transporte.
Bicicleta Vertical (aluguel). Equipamento de simulação de ciclismo, com acompanhamento
completo das variáveis: como distância, velocidade, frequencia cardíaca e intensidades de
treinamento.
Bicicleta vertical, com monitoramento de frequência cardíaca, regulagem de carga manual,
regulagem manual da inclinação do guidão, suporte pega mão emborrachado, painel
computadorizado em LCD que apresenta ao usuário a velocidade, o tempo, a distância, calorias
queimadas, pulsação e temperatura ambiente. Capacidade de carga de aproximadamente
100kg, peso da bicicleta de cerca de 31kg e dimensões aproximadas de 90cm de comprimento,
55cm de largura e 115cm de altura.
Bicicleta vertical, com pintura eletrostática de alta resistência, sistema de amortecimento de
impacto por deck em suspensão, painel eletrônico com luz de fundo azul (blue backlight), tela
em LCD indicando velocidade (de 1,6 a 18 Km/h), tempo, distância, caloria, pulsação e
programa escolhido, monitoramento de frequência cardíaca por sistema hand grip pulse, 9
programas de exercícios, sendo 8 de velocidade pré-determinados e 1 manual , motor AC 2HP,
chave de segurança, tabela de controle cardíaco, porta garrafa, alça e rodízios para transporte,
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frenagem rebaixada de alta resistência em ABS, capacidade de 150kg, dimensões de 100 cm de
comprimento x 55 cm de largura x 127 cm de altura e peso de 39,5kg.
Bicicleta XCO com amortecedor em 3 posições subida/ descida e trilha; conjunto de freios em
disco hidráulico com tecnologia de borda , pistões de 22mm de comprimento em fibra de vidro
com isolamento térmico (resina de alta isolação), pastilhas de resina G02A, peso: 182 g,
alavanca de freio em magnésio; garfo com direção de aluminio reto com 1 1/8" com bloqueio
remoto; pneus de 29" de diâmetro ; banco em fibra de carbono; guidão em fibra de carbono
OCLV.
Bicicleta XCO. Freio a disco montado em pilar; Rodas de 29 pol; Quadro: OCLV Mountain
Carbon main frame; Suspensão dianteira: ox Evolution Series 32 Float w/CTD; Suspensão
traseira: Fox Evolution Series Float w/CTD; Rodas: Bontrager sealed cartridge bearing center
lock hubs; Pneus: Bontrager XR1 Expert.
Bicicleta XCO.Geometria G2: precisão em baixa velocidade com estabilidade em alta
velocidade; O quadro OCLV Mountain Carbon é ágil, leve e resistente na trilha; O ABP mantém
a sua suspensão ativa enquanto você está nos freios; Freios a disco hidráulicos Shimano Deore
XT.
Bicicletas Ergométricas Cardio com estrutura de tubo de aço com espessura de 3mm , freio
eletromagnético, 10 niveis de resistência, botões de controle carga (Easy Control), hand grip e
receptor polar, painel e carenagens em polietileno, tensão de alimentação de 127/220V,
pintura a pó com dupla camada de poliéster, após tratamento de fosfatização por imersão em
7 banhos sucessivos, sistema de trava com pino inox, pés niveladores, rodas para transporte,
disco de inércia em ferro fundido com 25 KG, painel LCD 7'. Dimensões (C x L x H): 110 x 60 x
150 cm, Peso: 35 Kg.
Bicicletas Ergométricas Cardio com estrutura de tubo de aço com espessura de 3mm , freio
eletromagnético, 10 niveis de resistência, botões de controle carga (Easy Control), hand grip e
receptor polar, painel e carenagens em polietileno, tensão de alimentação de 127/220V,
pintura a pó com dupla camada de poliéster, após tratamento de fosfatização por imersão em
7 banhos sucessivos, sistema de trava com pino inox, pés niveladores, rodas para transporte.
Dimensões (C x L x H): 121 x 53 x 107 cm, Peso: 60 Kg, Carga: 150 Kg.
Bicicletas Ergométricas Cardio com estrutura de tubo de aço com espessura de 3mm, freio
eletromagnético, 10 niveis de resistência, botões de controle carga (Easy Control), hand grip e
receptor polar, painel e carenagens em polietileno, tensão de alimentação de 127/220V,
pintura a pó com dupla camada de poliéster, após tratamento de fosfatização por imersão em
7 banhos sucessivos, sistema de trava com pino inox, pés niveladores, rodas para transporte,
disco de inércia em ferro fundido com 25 KG, painel LCD 7'. Dimensões (C x L x H): 121 x 55 x
107 cm, Peso: 55 Kg, Carga: 150 Kg.
Bicleta Modelo Dupla Suspensão Aro 26 Aero 21v, Altura do Produto (cm) 85, Gênero
Masculino, Largura do Produto (cm) 69, Comprimento do Produto (cm) 150, Peso do Produto
(Kg) 16,100, Guidão Suporte de Guidão em Alumínio, Garfo Suspensão, Selim Selle Royal, Aro
26'', Alavanca do Câmbio Trocador na Luva, Câmbio dianteiro Sunstar, Câmbio Traseiro Sunstar,
Alavanca de freio Alumínio, Freio traseiro á Disco, Freio dianteiro á Disco, Pedal Nylon com
Refletores, Corrente Corrente Fina, Movimento central 34.7 Número de Marchas 21, Canote do
Selim Aço Carbono, Cassete Roda Livre 7V, Manopla Borracha Adventuri, Raio de Aço, Pedivela
Braço Engrenagem 34.7, Cubos dianteiros/traseiros de Aço, Coroa de Aço
Bicleta, Material Alumínio, Gênero Masculino,Tipo do Produto Bicicleta Hard Trail, Material do
Aro Alumínio, Guidão DownHill, Garfo Suspensão Down Hill 80mm, Aro 26'', Freio traseiro
Disco, Freio dianteiro Disco, Movimento central 34,7 123mm Selado Altus Shimano, Número de
Marchas 21, Manopla Espuma Preta, Raio Inox Preto, Pedivela Triplo Alumínio, Coroa Altus
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Shimano, Velocidade 21V, Quadro Alumínio Free Ride
Bicleta Modelo,Gênero Masculino,Tipo do Produto Bicicleta Passeio, Material do Aro Alumínio,
Guidão MTB, Aço Carbono Reto, Garfo Oversize, com Suspensão em Alumínio com Curso de
80mm, Selim Preto Personalizado, Aro 26'' 36 furos Aero, Alavanca do Câmbio Shimano TX51,
Câmbio dianteiro Index 3 Velocidades, 335SX Logan, Câmbio Traseiro Index 7 Velocidades, TX31
Shimano, Alavanca de freio Alumínio, Freio traseiro V-Brake de Alumínio, Freio dianteiro VBrake de Alumínio, Pedal Plataforma em Alumínio c/Refletor, Corrente Index Prata, Movimento
central 3 Partes, Central de Pino 34-7mm, Acessórios Inclusos Retrovisor, Kit Acessórios de
Segurança (Composto por: Buzina e Refletores), Número de Marchas 21, Canote do Selim
Alumínio 26.8x300mm, Cassete Roda Livre 7 Velocidades Index Mega Range, Manopla PVC
Preta, Raio Aço 2.0x252mm, Pedivela Tripla Index 170mm, 24x34x42 Dentes, Pedivela em
Alumínio, Cubos dianteiros/traseiros Aço Carbono 36 Furos Preto Com Blocagem, Coroa Aço
Carbono 36 Furos Preto Com Blocagem.
Bico para bomba de encher bola com adaptador de metal, mangueira de borracha com 11,5
cm.
Bico para calibrador eletrônico com retenção de ar e com presilha
Biombo com rodízio. Peças articuladas por dobradiças; Triplo; Estrutura em tubos redondos de
aço com tratamento antiferruginoso e pintura epóxi; Bandeiras laterais com movimento até
360°; 6 rodízios giratórios de 2 de diâmetro. Dimensões: 66x175 cm (cada bandeira); Largura
aberto: 180 cm.
Biotina e Zinco quelatado para os cascos, pelo, crina e cauda em pó, 500g. Níveis de garantia
por Kg do produto: Vitamina B2 2.400 mg; Biotina 2.500 mg; Ácido Fólico 2.400 mg; DLMetionina 120 g; L-Lisina 180 g; Zinco 5.000 mg; Enxofre 20.000 mg; Veículo qsp 1000 g.
Biotina e Zinco quelatado para os cascos, pelo, crina e cauda, líquido, 1 L. Níveis de garantia por
Kg do produto: Biotina 2.500 mg; DL-Metionina 25 g; L-Lisina 50 g; Zinco 12.750 mg; Veículo
qsp 1000g.
Biruta indicativo da direção dos ventos de superfície. Construção de aço e tecido sintético
(poliamida resinada); O cone é acoplado ao mastro de 1,5 m de altura através de rolamentos
blindados. Comprimento: 1 m; Altura: 2 m (com a base e a biruta).
Blazer Feminino, tecido em gabardine (lã fria), com botões frontais, cor verde, tamanho juvenil.
Blazer Feminino, tecido em gabardine (lã fria), com botões frontais, cor verde, tamanhos adulto
do P ao G.
Blazer masculino - Modelo: dois botões, duas aberturas laterais, Cor: verde musgo, botões
dourados, Tecido: gabardine (lã fria). Tamanho P, adulto.
Blazer masculino - Modelo: dois botões, duas aberturas laterais, Cor: verde musgo, botões
dourados, Tecido: gabardine (lã fria). Tamanho P, juvenil.
Bloco de saída em EVA (aprox. 40/40 cm) - fabricado em alumínio de EVA atóxico lavável /
aderente / resistente
Bloco de saída em EVA (aprox. 40/40 cm) - fabricado em madeira de EVA atóxico lavável /
aderente / resistente
Bloco de Saída em EVA (aprox. 40/40 cm) com borracha de EVA atóxico lavável / aderente /
resistente
Bloco de saída em fibra de vidro (40X40X40 cm) grande em polipropileno e malha de lã vidro.
Bloco de saída em fibra de vidro com saída em aço inox (40X40X34 cm); Mod. novo pequeno
em polipropileno e malha de lã vidro.
Bloco de saída em fibra de vidro com saída em aço inox (50X50X34 cm); Mod. novo grande em
polipropileno e malha de lã vidro.
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Bloco de saída em fibra de vidro com saída em aço inox (60X50X34 cm); Mod. novo grande em
polipropileno e malha de lã vidro.
Bloco de saída em fibra de vidro Mod. escada (66,5X45X40 cm) grande em polipropileno e
malha de lã vidro.
Bloco de saída em fibra de vidro; Mod. escada (53X36X31 cm) pequeno em polipropileno e
malha de lã vidro.
Bloco de saída em inox (40X40X34 cm) pequeno em polipropileno e malha de lã vidro.
Bloco de saída em inox oficial (50X50X38 cm) grande em polipropileno e malha de lã vidro.
Bloco de saída em inox oficial (60X50X38 cm) grande em polipropileno e malha de lã vidro.
Bloco de saída oficial para natação em aço inoxidável, base em polipropileno e fibra de vidro,
com plataforma antiderrapante oficial de competição, medida 50 x 50 x 38 cm.
Bloco de saída, totalmente em alumínio, com ajustes nas posições no corpo do bloco (parte
central), e também regulagem de angulação do apoio dos pés, totalmente em alumínio e com
acabamento em material sintético.
Bloco de saída; Em ferro; Rígido; Para provas de velocidade; Com ajustes nas posições no corpo
do bloco (parte central); Sem regulagem de angulação do apoio dos pés; Acabamento em
material sintético; Segue regras da IAAF.
Bloco oficial das olimpíadas de Pequim com saída costas em aço inox em polipropileno e malha
de lã vidro; Comprimento 75.0 cm; Largura 50.0 cm; Altura 50.0 cm.
Blocos de isopor com dimensões de 0,50 de largura e 0,60 de altura, forrados em tecido
resistente
Blusa confeccionada em 90% Poliéster 10% Elastano, com restrição de calor, respirável: expele
o vapor da transpiração mantendo o corpo seco e em temperatura estável, leve e Secagem
rápida. Tamanho P.
BLUSA DE ELASTANO MANGA CURTA / BLUSA SKIN MC: Blusa de Elastano de mangas curtas.
Design anatômico. Secagem rápida. Tecido leve e super elástico. Apesar de não possuir elástico
na cintura, é mais comprida e possui o corte anatômico, evitando que suba nas costas. Elastano
(Composição do tecido: 82% Poliamida e 18% Elastano), Costuras em máquina Overlock Plana
de 4 fios industrial. Tamanho P a GG.
Blusa de manga
Blusa Segunda Pele Masculina para a prática de Biatlon , confeccionada em 90% Poliéster 10%
Elastano, tamanho GG.
Blusa Segunda Pele Masculina para a prática de Biatlon , confeccionada em 96% Poliéster 4%
Elastano, tamanho G.
Blusa Segunda Pele Masculina para a prática de Biatlon , confeccionada em 96% Poliéster 4%
Elastano, tamanho M.
Blusa Segunda Pele Masculina para a prática de Cross Country , confeccionada em 90%
Poliéster 10% Elastano, tamanho G.
Blusa Segunda Pele Masculina para a prática de Cross Country , confeccionada em 90%
Poliéster 10% Elastano, tamanho GG.
Blusa Segunda Pele Masculina para a prática de Cross Country , confeccionada em 90%
Poliéster 10% Elastano, tamanho M.
Blusão tradicional para prática de Kung Fu. Fabricado em algodão. Fabricado com tecido Oxford
(não amassa); com botões. Tam.: 8,10,14,P,M,G,GG.
Bobina de Ignição Externa para Moto Cross.
Bocha: Bola sintética de alta resistência com polimento extra. Especial para o uso em jogos
oficiais, e com ótima visualização devido a sua coloração. Medidas 130mm aproximado. Peso
cada bola aproximado 1900 gramas + embalagem. Regras RAFA. 8 bolas + 1 Bolin.
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Bochas - Bola fabricada em madeira. Para torneios oficiais o tamanho pode ir de 107 milímetros
(4,2 polegadas) a 110 milímetros (4,33 polegadas) e com peso de 900g.
Boia circular inflável; Diâmetro aprox. 80/100 cm; em PVC / acabamento solda ultrassônica.
Bóia de arinque. indicada para amarração de barcos e sinalização. material flutuante:
polietileno expandido; revestida em polietileno; 1270mm de circunferência; altura: 380mm e
diâmetro: 380mm.
Bóia de arinque. indicada para amarração de barcos e sinalização. material flutuante:
polietileno expandido; revestido em polietileno; formato pião: 550x430mm.
Boia de braço inflável (Par) em PVC.
Boia de marcação de mergulho: Boia de sinalização de segurança que mostra que existem
mergulhadores em atividade no local.
Boia de Marcação de Percurso - É confeccionada em PVC de 1. 1 Dtex ou superior (material
compatível com o utilizado para a confecção de embarcações infláveis com capacidade mínima
de 06 passageiros). O sistema de Ancoragem é constituído por 04 argolas no formato em D
confeccionada em aço inox e fixadas também através de solda eletrônica, sendo uma em cada
extremidade. As boias possuem formato de cone com 205 cm de altura, 105 cm de diâmetro na
base e 70 cm de diâmetro no topo (sendo estas medidas com a boia vazia). As boias são
confeccionadas na cor amarela. Cada uma das boias possui: válvulas de enchimento rápido, 01
sacola para armazenamento e 01 kit de reparos, para eventuais danos futuros. Cada sacola de
armazenamento possui as seguintes medidas: 90 cm de altura x 70 cm de largura x 45 cm de
diâmetro e acondiciona até 02 boias.
Boia de polietileno de baixa densidade, maciço, proteção UVA/UVB (1,65X 0,06 m).
Boia de resgate CLASSE I, medindo 70cm, peso de 2,5Kg, cor laranja, carga de ruptura mínima
de 500Kg, fabricada em polietileno fundido com proteção UV e preenchimento interno de
poliuretano expandido. Material imputrescível, resistente a fungos, água do mar, água doce,
petróleo e seus derivados. Tirantes de cabo de polipropileno de 10mm trançado na bóia, fixo
em quatro pontos.
Boia de resgate CLASSE I, medindo 70cm, peso de 4,0Kg, cor laranja, carga de ruptura mínima:
500Kg, fabricada em polietileno fundido com proteção UV e preenchimento interno de
poliuretano expandido. Material imputrescível, resistente a fungos, água do mar, água doce,
petróleo e seus derivados. Tirantes de cabo de polipropileno de 10mm trançado na bóia, fixo
em quatro pontos.
Boia de resgate CLASSE II, medindo 50cm, peso de 1,5Kg, cor laranja, carga de ruptura mínima:
500Kg, fabricada em polietileno fundido com proteção UV e preenchimento interno de
poliuretano expandido. Material imputrescível, resistente a fungos, água do mar, água doce,
petróleo e seus derivados. Tirantes de cabo de polipropileno de 10mm trançado na bóia, fixo
em quatro pontos. Refletivo: Fita refletiva 3M.
Boia de resgate CLASSE II, medindo 60cm, peso de 1,5Kg, cor laranja, carga de ruptura mínima:
500Kg, fabricada em polietileno fundido com proteção UV e preenchimento interno de
poliuretano expandido. Material imputrescível, resistente a fungos, água do mar, água doce,
petróleo e seus derivados. Tirantes de cabo de polipropileno de 10mm trançado na bóia, fixo
em quatro pontos. Refletivo: Fita refletiva 3M.
Boia de resgate CLASSE III, medindo 50cm, peso de 1,5Kg, cor laranja, carga de ruptura mínima:
500Kg, Confeccionada em polietileno fundido com proteção UV e preenchimento interno de
poliuretano expandido. Material imputrescível, resistente a fungos, água do mar, água doce,
petróleo e seus derivados. Tirantes de cabo de polipropileno de 10mm trançado na bóia, fixo
em quatro pontos.
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Boia de resgate CLASSE III, medindo 60cm, peso de 1,5Kg, cor laranja, carga de ruptura mínima:
500Kg, Confeccionada em polietileno fundido com proteção UV e preenchimento interno de
poliuretano expandido. Material imputrescível, resistente a fungos, água do mar, água doce,
petróleo e seus derivados. Para embarcações em águas abrigadas.
Boia Tipo Espaguete para Piscina em Polietileno.
Bola - material de alta qualidade no revestimento, no reforço e na câmara para desempenho
perfeito em campo. SELAGEM TÉRMICA: Superfície sem costuras para uma trajetória mais
precisa, melhor aderência e menor absorção de água. Material: 100% Poliuretano.
Bola com Elástico para Treinamento de Tacadas, possui 2 bolas com elástico e base, medidas da
embalagem (AxLxC): (30,5 x 8,0 x 28,0) cm, ideal para melhorar sua tacada.
Bola de Basquete (Adulto) - MODELO 2: Confeccionada em borracha de alta resistência,
matrizada, com câmara airbility ou butil, miolo substituível, com peso 600 a 650 gramas e
circunferência 75 a 78 cm.
Bola de basquete com 12 gomos; capa de composito de couro; forro interno em nylon.
tamanho oficial 7, cor: castanho / canela.
Bola de basquete com guizo de borracha na cor laranja, 70 cm de circunferência, peso
aproximado 500g.
Bola de Basquete Feminina oficial; Constituída em material de borracha e tinta especial; Miolo
Lubrificado; Camara de Butyl; Pressão Ideal: 7 a 9 lb; Acabamento - Colada; Corte com 12
gomos. Circunferência - 70 cm; Peso Oficial: 450 gramas.
Bola de basquete feminino com 12 gomos; capa de couro;forro interno em nylon. tamanho
oficial 6, cor: castanho / canela.
Bola de Basquete Masculina oficial; Constituída em material de borracha e tinta especial ;
Miolo lubrificado e removível; Acabamento - Colada; Corte com 12 gomos. Peso Oficial: 260
gramas.
Bola de Basquete Oficial Adulto para homens tamanho 7.4, em microfibra, miolo slip system
removível e lubrificado, peso de 626g e circunferência de 76 cm.
Bola de Basquete Oficial Adulto para mulheres tamanho 6.4 em microfibra, miolo slip system
removível e lubrificado, peso de 487g e circunferência de 74 cm.
Bola de Basquete Oficial Infantil de borracha, com câmara de butil, tamanho baby, peso de
300/325g, diâmetro de 56/59 cm
Bola de basquete para iniciação de borracha N°12, circunferência: 57 - 59 cm, peso: 250 - 270 g,
câmara: airbility, matrizada, borracha miolo Slip System removível e lubrificado
Bola de Beach Soccer - Costurada a mão, feita em PVC. Miolo Removível. Dimensões: 68-70 cm.
Peso: 420-445 g.
Bola de Beach Soccer Oficial, costurada, com 18 gomos, confeccionada com PU. Indicada para
ser usada em areia fofa. Diâmetro: 69 - 69 cm. Peso: 421 - 450 g. Câmara: Câmara Butil.
Construção: Costurada. Material: PU. Miolo: Miolo Slip System Removível e Lubrificado.
Bola de Beach Soccer Oficial, Termotec, com 8 gomos, confeccionada com PU Ultra 100%.
Indicada para ser usada em areia batida. Diâmetro: 68 - 69 cm. Peso: 420 - 450 g Câmara:
Câmara Airbility. Construção: Termotec. Material: PU Ultra 100%. Miolo: Miolo Slip System
Removível e Lubrificado.
Bola de Beisebol couro oficial. Diâmetro 23 cm a 25 cm, Peso 142 g. Categorias: Pré-júnior: 1314 anos, Júnior: 15-16 anos, Juvenil: 17-18 anos e Adulto: 19 acima.
Bola de Beisebol de borracha oficial. Capa de Couro Sintético e Miolo de Cortiça com Borracha.
Tamanho 9''. Ultilizada pela Confederação Panamericano de Beisebol. Categorias: Pré-infantil
9-10 anos e Infantil: 11-12 anos.
Bola de Beisebol de couro. Diâmetro 23 a 25 cm, Peso 142 g. Categorias: Pré-júnior: 13-14 anos,
Júnior: 15-16 anos, Juvenil: 17-18 anos e Adulto: 19 acima.
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Bola de Beisebol de couro. Diâmetro 23 a 25 cm, Peso 142 g. Categorias: Pré-júnior: 13-14 anos,
Júnior: 15-16 anos, Juvenil: 17-18 anos e Adulto: 19 acima.
Bola de Beisebol de couro. Diâmetro 23 a 25 cm, Peso 142 g. Categorias: Pré-júnior: 13-14 anos,
Júnior: 15-16 anos, Juvenil: 17-18 anos e Adulto: 19 acima.
Bola de Boliche N°12, pesando 12lbs, construída sobre bloco denso e com superfície de
pollyester, furada conforme as especificações de cada atleta. Incluído furação personalizada
para cada atleta.
Bola de Boliche N°12, pesando 12lbs, construída sobre bloco denso e com superfície de uretano
reativo, furada conforme as especificações de cada atleta. Incluído furação personalizada para
cada atleta.
Bola de Boliche N°12, pesando 12lbs, construída sobre bloco denso e com superfície de
uretano, furada conforme as especificações de cada atleta. Incluído furação personalizada para
cada atleta.
Bola de Boliche N°13, pesando 13lbs, construída sobre bloco denso e com superfície de
pollyester, furada conforme as especificações de cada atleta. Incluído furação personalizada
para cada atleta.
Bola de Boliche N°13, pesando 13lbs, construída sobre bloco denso e com superfície de uretano
reativo, furada conforme as especificações de cada atleta. Incluído furação personalizada para
cada atleta.
Bola de Boliche N°13, pesando 13lbs, construída sobre bloco denso e com superfície de
uretano, furada conforme as especificações de cada atleta. Incluído furação personalizada para
cada atleta.
Bola de Boliche N°14, pesando 14lbs, construída sobre bloco denso e com superfície de
pollyester, furada conforme as especificações de cada atleta. Incluído furação personalizada
para cada atleta.
Bola de Boliche N°14, pesando 14lbs, construída sobre bloco denso e com superfície de uretano
reativo, furada conforme as especificações de cada atleta. Incluído furação personalizada para
cada atleta.
Bola de Boliche N°14, pesando 14lbs, construída sobre bloco denso e com superfície de
uretano, furada conforme as especificações de cada atleta. Incluído furação personalizada para
cada atleta.
Bola de Boliche N°15, pesando 15lbs, construída sobre bloco denso e com superfície de
pollyester, furada conforme as especificações de cada atleta. Incluído furação personalizada
para cada atleta.
Bola de Boliche N°15, pesando 15lbs, construída sobre bloco denso e com superfície de uretano
reativo, furada conforme as especificações de cada atleta. Incluído furação personalizada para
cada atleta.
Bola de Boliche N°15, pesando 15lbs, construída sobre bloco denso e com superfície de
uretano, furada conforme as especificações de cada atleta. Incluído furação personalizada para
cada atleta.
Bola de Borracha - Número 08
Bola de Campo - Costurada a mão. Feita com Microfibra. Dimensões: 68-70cm. Peso: 410-445g.
Miolo Removível.
Bola de Campo - Termotec em PVC. Dimensões: 68-70 cm. Peso: 410-450 g. Miolo Removível.
Bola de Campo. Modelo: Dimensões: 68-70 cm. Peso: 410-450 g.
Bola de Espiribol confeccionada com PVC, costurada, Diâmetro: 58 - 62 cm, Peso: 420 - 450 g,
Câmara Butil, Miolo Slip System Removível e Lubrificado.
Bola de ferro fundido emborrachada, com alça, Katlebel, usada em vários exercícios de
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movimentos balísticos (parabólicos). Kits de Kettlebells emborrachados de 10kg (unitários).
Bola de ferro fundido emborrachada, com alça, Katlebel, usada em vários exercícios de
movimentos balísticos (parabólicos). Kits de Kettlebells emborrachados de 4kg (unitários).
Bola de Futebol Americano Junior com costura de nylon, superfície de borracha de seixos super
gripcom circunferência longitudinal de 63, 5 a 64, 7cm, diâmetro longitudinal de 20, 2 a 21 cm.
Peso: 360 g
Bola de Futebol Americano Mini com costura de nylon, superfície de borracha de seixos super
gripcom circunferência longitudinal de 37, 5 a 38, 5 cm, diâmetro longitudinal de 12cm. Peso:
110 g (tamanho mini ( infantil ) que é usado para treinos)
Bola de Futebol Americano Sênior com costura de nylon, superfície de borracha de seixos super
gripcom circunferência longitudinal de 71, 1 a 72, 4 cm, diâmetro longitudinal de 22, 6 a 23 cm.
Peso: 410 g
Bola de Futebol com Guizos Internos para Deficientes Visuais. Costurada a mão; Com 32
gomos; Confeccionada em poliuretano; Material: Couro sintético, Câmara; Matrizada; Miolo
removível e lubrificado. Peso Aproximado: 410 a 440 gramas.
Bola de futebol de 7 oficial costurada a mão com 6 guizos. O som é resultante de guizos em
formato de discos posicionado entre a câmara de ar e o forro. Material 80% resina PVC com
plastificante e pigmento e 20% manta de poliéster. Peso entre 540-560gr, circunferência de
aproximadamente 68cm.
Bola de futebol de 7 oficial costurada a mão com 2 guizos. O som é resultante de guizos em
formato de discos posicionado entre a câmara de ar e o forro. Material 80% resina com
plastificante e pigmento e 20% manta de poliéster. Peso entre 540-560gr, circunferência de
aproximadamente 68cm.
Bola de futebol de campo oficial adulto
Bola de futebol de campo oficial infantil (Tamanho 03)
Bola de futebol de salão infantil de couro sintético para categoria sub 15
Bola de futebol de salão oficial adulto
Bola de Futsal (Adulto): Confeccionada em PVC, costurada, com câmara butil, miolo
substituível, com peso entre 400 a 440 gramas e circunferência entre 62 a 64 cm.
Bola de Futsal (Sub-09): Confeccionada em poliuretano, termossoldados, com câmara airbility,
forro multiaxial, miolo em silicone lubrificado e substituível, com peso entre 300 a 330 gramas
e circunferência entre 50 e 53 cm.
Bola de Futsal (Sub-11): Confeccionada em poliuretano, termossoldados, com câmara airbility,
miolo em silicone lubrificado e substituível, com peso entre 300 a 330 gramas e circunferência
entre 50 e 55 cm.
Bola de Futsal (Sub-13): Confeccionada em PVC, costurada, com câmara butil, miolo em silicone
autolubrificado e substituível, com peso entre 350 a 380 gramas e circunferência entre 55 a 59
cm.
Bola de futsal para iniciação(sub-9), em PVC, formato esférico, câmara Airbility, matrizada, com
32 gomos, miolo Slip System removível e lubrificado, peso aproximado de 250 - 280 g,
circunferência entre 50 - 53 cm.
Bola de goal ball com sinalizador sonoro
Bola de Goalball - Borracha moldada com peso de 1250 gramas, 77 cm de circunferência. Oficial
aprovado pelo IBSA ( International Blind Sport Federation)
Bola de golfe pesando 45,93 g e diâmetro de 42,67 mm, funcionando dentro de velocidade
especificada, da distância e os limites de simetria.
Bola de golfe, feita de borracha, revestida em material aderente.
Bola de handebol modelo oficial adulto de couro; classificação adulta: H3L
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Bola de handebol modelo oficial Infantil; classificação infantil: H1L
Bola de Handebol para iniciação, em formato esférico, confeccionada em borracha, com
diâmetro entre 48 - 50 cm, peso entre 180 - 200 g, câmara airbility, construção matrizada,
miolo Slip System removível e lubrificado.
Bola de Pilates, de diâmetro de 45cm, segura e resistente: suporta até 300 Kg, composta de
policloreto de vinila.
Bola de Pilates: diâmetro: 55cm, segura e resistente: suporta até 300 Kg, composição:
policloreto de vinila
Bola de Pilates: diâmetro: 65cm, segura e resistente: suporta até 300 Kg, composição:
policloreto de vinila.
Bola de pólo aquático: Modelos masculino e feminino, peso e diâmetro oficiais. Composição:
85% borracha natural e 15% borracha sintética, Lado interno: 70% poliamida, 30% poliéster e
75% butil, 25% laminado de borracha natural. Dimensão: 69cm, Peso: 450g.
Bola de Rúgbi. Composição: 100% borracha expandida. 7-9Psi. Cor Branco, Verde e Amarelo.
Tamanho 4. Para Treino.
Bola de Rúgbi. Composição: 100% borracha expandida. 8-10Psi. Cor Branco, Verde e Amarelo.
Tamanho 5. Para Treino.
Bola de Rúgbi. Composição: 100% borracha expandida. 8-10Psi. Gripe mais reforçado e com
mais fixação. Cor Branco, Azul e Amarelo. Tamanho 5. Para Jogo Profissional.
Bola de showdown na cor amarela, com guizo, 19 cm de circunferência, peso 25 gramas.
Bola de Softball Oficial em couro. Peso: 185 Gramas
Bola de Tempo e Reação (Reaction ball). Composição Borracha. Dimensões - AxLxP 10x10x0,
1cm. Peso 160g.
Bola de tênis - oca, composta de borracha vulcanizada com superfície externa em tecido feito
de lã e nylon (feltro), nas cores amarela ou branca com peso entre 57,7 e 58,5 g e diâmetro
entre 6,35 e 6.67 cm.
Bola de Tênis Tubo com 3 bolas
Bola de tênis de mesa para competição. Feita de celulóide, nas cores branca ou laranja e fosca,
pesar; Bolas Competição (3 Estrelas). DIÂMETRO: 40mm; PESO: 2,7g.
Bola de tênis de mesa para treino. Feita de celuloide ou plástico similar, nas cores branca ou
laranja e fosca, pesar; Bolas Basic / Treino (1 Estrela). DIÂMETRO: 40mm; PESO: 2,7g.
Bola de tênis de mesa; diâmetro: 40 mm. Classificação: 2/3 Estrelas.
Bola de tênis oca composta de borracha inflada com superfície externa em tecido feito de lã e
fibras artificais, na cor amarela com peso entre 57,7 e 58,5 gramas e diâmetro entre 6,35 e 6.67
cm.
Bola de Treino feita de celulóide ou plástico similar, nas cores branca ou laranja e fosca, pesar
2,7g e ter diâmetro de 40mm. A bola é classificada, no que se refere à qualidade, de acordo
com o número de estrelas que lhe são atribuídas, neste caso, serão bolas Basic / Treino (1
Estrela).
Bola de vôlei de praia modelo oficial
Bola de vôlei em EVA extra macio, matrizada com 18 gomos, câmara de látex, válvula
removível, com medidas entre 65 - 67 cm e peso entre 260 - 280 g
Bola de vôlei modelo oficial
Bola de Vôlei Tamanho 5 - Oficial FIVB (Fédération Internationale de Volleyball); Confeccionado
em micro-fibercover com superfície em relevo; Centro Nylon ferida.
Bola Feminina Hand Beach HB2. Material - PU de qualidade superior, trabalhado para garantir
máxima aderência da mão na Bola. Acabamento - Matrizada. Quantidade de Gomos - 32
gomos. Toque - Super suave, com uma camada de espuma adicional. Miolo Lubrificado e
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Removível. Câmara de Látex. Peso Oficial: 280 a 300 g. Aprovadas pela IHF e CBHB. Adulto. Para
Jogo e Treinamento. Beach Handebol.
Bola Futebol de 5 oficial certificada pela IBSA (International Blind Sport Federation) costurada a
mão com 6 guizos. O som é resultante de guizos em formato de discos posicionado entre a
câmara de ar e o forro. Material em microfibra. Peso entre 510-540gr, circunferência entre 6062cm.
Bola futebol de 5 oficial costurada a mão com 4 guizos. O som é resultante de guizos em
formato de discos posicionado entre a câmara de ar e o forro. Material 80% resina com
plastificante e pigmento e 20% manta de poliéster. Peso entre 510-530gr, circunferência entre
60-62cm. Marca homologada pela IBSA (International Blind Sport Federation).
Bola futebol de 5 oficial costurada a mão com 6 guizos. O som é resultante de guizos em
formato de discos posicionado entre a câmara de ar e o forro. Material 80% resina com
plastificante e pigmento e 20% manta de poliéster. Peso entre 510-540gr, circunferência entre
60-62cm. Marca homologada pela IBSA (International Blind Sport Federation).
Bola H1L com costura. Material - PU de qualidade superior, trabalhado para garantir máxima
aderência da mão na Bola. Acabamento - Costurada a mão. Quantidade de Gomos - 32 gomos.
Toque - Super suave, com uma camada de espuma adicional. Miolo Lubrificado e Removível.
Câmara de Látex. Peso Oficial: 230 a 270 g. Aprovadas pela IHF e CBHB. Mirim. Para Jogo e
Treinamento. Handebol Indoor.
Bola H1L sem costura. Material - PU de qualidade superior, trabalhado para garantir máxima
aderência da mão na Bola. Acabamento - Matrizada. Quantidade de Gomos - 32 gomos. Toque
- Super suave, com uma camada de espuma adicional. Miolo Lubrificado e Removível. Câmara
de Látex. Peso Oficial: 230 a 270 g. Aprovadas pela IHF e CBHB. Categorias: Adulto, Junior,
Juvenil, Cadete, Infantil. Feminino e Masculino. Para Jogo e Treinamento. Handebol Indoor.
Bola H2L com costura. Material - PU de qualidade superior, trabalhado para garantir máxima
aderência da mão na Bola. Acabamento - Costurada a mão. Quantidade de Gomos - 32 gomos.
Toque - Super suave, com uma camada de espuma adicional. Miolo Lubrificado e Removível.
Câmara de Látex. Peso Oficial: 325 a 400 g. Aprovadas pela IHF e CBHB. Feminino. Para Jogo e
Treinamento. Handebol Indoor.
Bola H2L sem costura. Material - PU de qualidade superior, trabalhado para garantir máxima
aderência da mão na Bola. Acabamento - Matrizada. Quantidade de Gomos - 32 gomos. Toque
- Super suave, com uma camada de espuma adicional. Miolo Lubrificado e Removível. Câmara
de Látex. Peso Oficial: 325 a 400 g. Aprovadas pela IHF e CBHB. Categorias: Adulto, Junior,
Juvenil, Cadete, Infantil. Feminino e Masculino. Para Jogo e Treinamento. Handebol Indoor.
Bola H3L com costura. Material - PU de qualidade superior, trabalhado para garantir máxima
aderência da mão na Bola. Acabamento - Costurada a mão. Quantidade de Gomos - 32 gomos.
Toque - Super suave, com uma camada de espuma adicional. Miolo Lubrificado e Removível.
Câmara de Látex. Peso Oficial: 425 a 475 g. Medida 58 a 60 cm. Aprovadas pela IHF e CBHB.
Masculino. Para Jogo e Treinamento. Handebol Indoor.
Bola H3L sem costura. Material - PU de qualidade superior, trabalhado para garantir máxima
aderência da mão na Bola. Acabamento - Matrizada. Quantidade de Gomos - 32 gomos. Toque
- Super suave, com uma camada de espuma adicional. Miolo Lubrificado e Removível. Câmara
de Látex. Peso Oficial: 425 a 475 g. Aprovadas pela IHF e CBHB. Categorias: Adulto, Junior,
Juvenil, Cadete, Infantil. Feminino e Masculino. Para Jogo e Treinamento. Handebol Indoor.
Bola Internacional - 160g (5.5oz) - Cobertura da superfície covinhas em PVC com núcleo central
composição cortiça
Bola macia com alças. Em PVC preenchido com areia; Tamanho: 12cm de diâmetro; Peso: 1 kg;
Alças ajustáveis e removíveis
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Bola Masculina Hand Beach HB3. Material - Poliuretano de qualidade superior, trabalhado para
garantir máxima aderência da mão na Bola. Acabamento - Matrizada. Quantidade de Gomos 32 gomos. Toque - Super suave, com uma camada de espuma adicional. Miolo Lubrificado e
Removível. Câmara de Látex. Peso Oficial: 350 a 370 g. Aprovadas pela IHF e CBHB. Adulto. Para
Jogo e Treinamento. Beach Handebol.
Bola Medicinal de 1 Kg; Confeccionada em borracha reforçada com superfície rugosa,
matrizada com miolo removível.
Bola medicinal de 10 Kg; Confeccionada em borracha reforçada com superfície rugosa,
matrizada com miolo removível.
Bola medicinal de 2 Kg; Confeccionada em borracha reforçada com superfície rugosa,
matrizada com miolo removível.
Bola medicinal de 6 Kg; Confeccionada em borracha reforçada com superfície rugosa,
matrizada com miolo removível.
Bola medicinal de 8 Kg; Confeccionada em borracha reforçada com superfície rugosa,
matrizada com miolo removível.
Bola medicinal de 9 Kg; Confeccionada em borracha reforçada com superfície rugosa,
matrizada com miolo removível.
Bola Medicinal em Borracha com Superfície Rugosa - 3 Kg. Confeccionada em borracha
reforçada com superfície rugosa, matrizada com miolo removível.
Bola Medicinal em Borracha com Superfície Rugosa - 4 Kg. Confeccionada em borracha
reforçada com superfície rugosa, matrizada com miolo removível.
Bola Medicinal em Borracha com Superfície Rugosa - 5 Kg. Confeccionada em borracha
reforçada com superfície rugosa, matrizada com miolo removível.
Bola medicinal, fabricada em couro sintético, com peso de 1 Kg para fisioterapia e tonificação
muscular.
Bola medicinal, fabricada em couro sintético, com peso de 2 Kg para fisioterapia e tonificação
muscular.
Bola medicinal, fabricada em couro sintético, com peso de 3 Kg para fisioterapia e tonificação
muscular.
Bola medicinal, fabricada em couro sintético, com peso de 4 Kg para fisioterapia e tonificação
muscular.
Bola medicinal, fabricada em couro sintético, com peso de 5 Kg para fisioterapia e tonificação
muscular.
Bola medicinal; costurada a mão em couro; 10 gomos; diâmetro: 13 cm; peso: 1 kg.
Bola medicinal; costurada a mão em couro; 10 gomos; diâmetro: 13 cm; peso: 2 kg.
Bola medicinal; costurada a mão em couro; 10 gomos; diâmetro: 13 cm; peso: 3 kg.
Bola mirim de borracha, com circunferência de 73 mm, pressão entre 7 - 9 Ibs e peso
aproximado de 560 g.
Bola nº 03, formato oval, confeccionada em couro ou material sintético apropriado, produzida
em dupla camada vulcanizada, válvula costurada, evitando a remoção de pino, com
comprimento variável de 28 a 30 cm, circunferência total de 54,0 a 77,0 cm, seção transversal
de 58,0 cm a 62,0 cm e pressão entre 65,71 e 68,75 kPa. Peso total entre 410 e 460 g.
Bola nº 04, formato oval, confeccionada em couro ou material sintético apropriado, produzida
em dupla camada vulcanizada, válvula costurada, evitando a remoção do pino, com
comprimento variável de 28 a 30 cm, circunferência total de 54,0 a 77,0 cm, seção transversal
de 58,0 cm a 62,0 cm e pressão entre 65,71 e 68,75 kPa. Peso total entre 410 e 460 g.
Bola nº 05, formato oval, confeccionada em couro ou material sintético apropriado, produzida
em dupla camada vulcanizada, válvula costurada, evitando a remoção do pino, com
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comprimento variável de 28 a 30 cm, circunferência total de 54,0 a 77,0 cm, seção transversal
de 58,0 cm a 62,0 cm e pressão entre 65,71 e 68,75 kPa. Peso total entre 410 e 460 g.
Bola Oficiais 6.4, em formato esférico, superfície externa em microfibra impermeável,
matrizada, câmara airbility, circunferência entre 74,9 e 78 cm e peso mínimo de 567 g
Bola oficial basquete azul e amarela, confeccionada com microfibra, tamanho feminino,
matrizada. a bola com selo da confederação brasileira de basquete (cbb). possui câmara
airbility e miolo slip system removível e lubrificado. a bola oficial basquete penalty 6.5 oferece
as melhores condições para prática de basquete. tamanho: 72 - 74 cm de diâmetro. peso: 510 565 g
Bola oficial de basquete, tamanho masculino, matrizada, confeccionada com microfibra. bola
aprovada pela federação internacional de basquete (fiba). bola com o selo da confederação
brasileira de basketball (cbb). tamanho masculino, matrizada,confeccionada com microfibra.
bola aprovada pela federação tamanho: 75 - 78 cm de diâmetro. peso: 600 - 650 g
Bola Oficial de Futebol Society; Costurada à mão; 32 gomos; Câmara Butil; Miolo removível;
Confeccionada em PVC. Peso: 420 a 450g; Circunferência: 68 a 69 cm.
Bola Oficial de Pólo Aquático, tamanho feminino, matrizada, bicolor, confeccionada com
borracha Diâmetro: 66 - 68 cm, Peso: 380 - 420 g, Câmara Butil, Miolo Removível.
Bola Oficial de Pólo Aquático, tamanho masculino, matrizada, bicolor, confeccionada com
borracha, Diâmetro: 68 - 71 cm, Peso: 400 - 450 g, Câmara Butil, Miolo Removível.
Bola Oficial FIVB tamanho 5; Design 8 gomos engenharia aerodinâmica avançada; Exclusiva
cobertura de micro-fibra suave; Interior em Nylon.
Bola overball, equipamento fisioterápico, confeccionada em espuma PVC resistente, maleável,
nas cores amarela, azul, diâmetro de 26 cm e peso aproximado de 0,150 Kg.
Bola para ginástica feita de material sintético (plástico flexível) com diâmetro de 14/20 cm, com
o material possuindo a mesma elasticidade da borracha.
Bola para Ginástica Ritmica infantil, pré infantil e mirim em material plástico . Diâmetro: 16 cm.
Peso:320g.
Bola para ginástica rítmica, feita de borracha com diâmetro de 18 a 20 cm, com peso máximo
de 400g, em cor.
Bola para ginástica rítmica, feita de material plástico com diâmetro de 18 a 20 cm e peso
máximo de 400g, em cor.
Bola para Ginástica Rítmica. Certificada pela FIG. De plástico macio antiestático, peso 420g,
circunferência 19cm, em diversas cores. Versão de competição.
Bola para handebol feminino em couro sintético, com circunferência entre 54 e 56 cm E 325375 g para disputa feminina. (Tamanho 2 da IHF)
Bola para handebol masculino em couro sintético, com circunferência entre 58 e 60
centímetros e 425-475g para disputa masculina (tamanho 3 da IHF)
Bola para levantadores, específica para treinamento do fundamento do levantamento,
confeccionada em poliuretano, com 18 gomos, diâmetro de 65 a 67 cm, peso de 380 a 400 g,
câmara airbility, construção matrizada, acabamento em poliuretano, miolo slip system
removível e lubrificado.
Bola Sonora para Prática de Goalball. Peso: 1250g; Diâmetro: 25 cm. Bola oficial para Goalball;
Confeccionada em borracha; Com sinos internos.
Bola Suíça com Diâmetro de 550 mm. Possui em seu interior densidade dupla; Assento
dinâmico mais pesado na parte inferior; Utilização para pessoas com altura entre 0 e 170 cm;
Conjunto incluso: capa, bomba para inflar a bola; Zíper de Nylon localizado na capa; A capa que
confeccionada de material transpirante e antibacteriano, que pode ser lavado a 30º C.
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Bola Suíça com Diâmetro de 600 mm. Possui em seu interior densidade dupla; Assento
dinâmico mais pesado na parte inferior; Utilização para pessoas com altura entre 0 e 170 cm;
Conjunto incluso: capa, bomba para inflar a bola; Zíper de Nylon localizado na capa; A capa que
confeccionada de material transpirante e antibacteriano, que pode ser lavado a 30º C.
Bola suíça, com diâmetro de 45 cm, fabricada em PVC atóxico e inflável, resistência até 300 Kg
de peso estático.
Bola suíça, com diâmetro de 55 cm, fabricada em PVC atóxico e inflável, resistência até 300 Kg
de peso estático.
Bola suíça, com diâmetro de 65 cm, fabricada em PVC atóxico e inflável, resistência até 300 Kg
de peso estático.
Bola suíça, com diâmetro de 75 cm, fabricada em PVC atóxico e inflável, resistência até 300 Kg
de peso estático.
Bola Tretorn Estágio 2 com 50% de pressão. Como pioneira da baixa e média compressão as
bolas Tretorn estão na vanguarda do desenvolvimento destas bolas. Possui tecnologia que
deixa a borracha do seu nucleo 40% mais leve e um toque mais suave. Tex-Tech feltro
proporciona uma sensação de leveza na bola com uma durabilidade maior.
Bolas de velocidade para tênis, com peso de 8,165 kg, com deformação entre 0,495cm e
0,597cm e uma deformação de retorno entre 0,673cm e 0,914cm.
Bolas medicinais 11,0 Kg em borracha matrizada, camara de butil, miolo removivel e
lubrificado.
Bolas para frescobol - Material: borracha
Bolas para Sub 10: Estágio 3 (Vermelha Espuma) Peso: 25-43,0gr, Tamanho: 8,00-9,00cm,
Repercussão: 85-105cm, Derformação frontal: 0.50-0, Estágio (Vermelha Standard) Peso: 3649,0gr, Tamanho: 7-8,0cm, Repercussão: 90-105, cm, Derformação frontal: 0.56-0, Estágio 2
(Laranja Standard) Peso: 36-46, 9gr, Tamanho: 6-6, 86cm, Repercussão: 105-120cm,
Derformação frontal: 1. 40-1,65cm, Estágio 1 (Verde Standard) Peso: 47-51,5gr, Tamanho: 6,
30-6, 86cm, Repercussão: 120-135cm, Derformação frontal: 0. 80-1,05cm.
Boleteira de proteção de neoprene, PVC e velcro. Seu formato ''encapa'' o boleto do cavalo.
Tamanho único. Em cores. PAR
Boleteira feita com material sintético Quick-clean. Em cores. Tam G.PAR
Boleteira feita com material sintético Quick-clean. Em cores. Tam M.PAR
Boleteira Magnética Stable Boot. Composição: Aerox / Almofada Algodão. PAR
Boleteiras de proteção em carbono e gel, com formato anatômico. Composição: carbono, gel e
elásticos. Em cores. Tam M e G. PAR
Bolim com forma esférica e de aço, com 3,5 a 4 cm de diâmetro, cores vaiadas.
Bolina de fibra .
Bolina para barco, fabricado em liga de alumínio ou madeira, retrátil, utilizado em barcos de
esportes olímpicos
Bolsa Búlgara "G" em couro - Bulgarian Suples Bag Large 37 Pounds highest quality leather
Bolsa Búlgara "M" em couro - Bulgarian Suples Bag Large 26 Pounds highest quality leather
Bolsa confecçionada com 1680D de poliéster, duplo ziper, duas alças de ombro acolchoada,
com dimensões 78 x 34 x 32 cm.
Bolsa de gelo com cinta para joelho - 20 unidades
Bolsa de gelo com cinta para ombro - 10 unidades
Bolsa de Massagista 101 - Dimensões: 30X25X20cm. Feita com 100% NYLON.
Bolsa de raquete em poliéster para transporte com compartimento para bola do lado de fora;
paredes exteriores com proteção de espuma integrado; aplicações de cores impressas;
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composição: poliéster 420D; dimensões: 30,5 x 20 x 2 cm; cores: azul marinho / azul, preto /
verde, preto / laranja, preto / vermelho
Bolsa específica que carrega o conjunto de 14 tacos. Modelo em couro. Cor: diversas.
Tamanho: de acordo com o material a ser carregado.
Bolsa específica que carrega o conjunto de 14 tacos. Modelo em lona. Cor: diversas. Tamanho:
de acordo com o material a ser carregado.
Bolsa Esportiva. Material: Em 100% poliéster. Alças: Manual com detalhe superior acolchoado
para junção e transporte na horizontal, duas manuais bilaterais para o transporte na vertical e
uma à tiracolo regulável com descanso superior para ombros. Fechamento: Zíper.
Compartimentos: Principal amplo, bolso frontal externo e dois laterais, sendo um para o
transporte de vestuário/calçado seco e/ou umedecido. Peso aproximado: 1,2 Kg. Dimensões do
Produto (A x L x P): 36 cm x 64 cm x 26 cm.
Bolsa para armazenamento individual de varas - Confeccionada em material têxtil (''Cordura'')
forte e resistente, o qual é usado por forças militares. Comprimento máximo das varas: 460 cm
com diâmetro de 6'' a 11''.
Bolsa para armazenamento individual de varas - Confeccionada em material têxtil (''Cordura'')
forte e resistente, o qual é usado por forças militares. Comprimento máximo das varas: 520 cm
com diâmetro de 6'' a 11''.
Bolsa para Rodas de bicicleta até 26'' em Nylon . Tam: Único.
Bolsa para Rodas de bicicleta até 28'' em Nylon . Tam: Único.
Bolsa para transporte de dardos
Bolsa para transporte de discos de PVC Vinex. Feita de tecido resistente e tela de nylon, alça
reforçada, com capacidade de até 4 discos de PVC de até 500g.
Bolsa para transporte de discos. Capacidade: 2 unidades de até 2.00kg; Em tecido vinílico a
prova d'água; alça de transporte; Pode carregar também um disco e um peso (ou um peso).
Bolsa para transporte de equipamentos e acessórios de golfe, modelo cart bag, material de
nylon, cores variadas.
Bolsa para transporte de martelo. Capacidade: 1 unidade; Em tecido sintético a prova d'água;
Fechamento com velcro e alça de transporte; Acompanha três presilhas, usadas para dobrar o
cabo do martelo fixando a empunhadura à conexão.
Bolsa para transporte de martelo. Desenvolvida especialmente para transporte de martelos de
atletismo (uma unidade). Fabricada em tecido sintético a prova d'água, fechamento com velcro
e alça de transporte. Acompanha três presilhas, usadas para dobrar o cabo do martelo fixando
a empunhadura à conexão.
Bolsa para transporte de pesos de PVC Vinex. Feita de tecido resistente e tela de nylon, alça
reforçada, com capacidade de até 4 pesos ou pelotas de PVC de até 1 Kg.
Bolsa para Treinamento de Impacto: Feita com material super resistente e de alta qualidade,
ela vem com zíper para que você possa preenchê-la com toalhas ou pano. Ideal para treinos em
casa e no clube. Acompanha um fixador de solo para melhor estabilidade em gramados. Altura:
27.00 cm. Largura: 9.00 cm. Profundidade: 25.00 cm. Peso: 800.00 g
Bolsa Térmica, com GEL interno especial que congela após colocado no freezer, reutilizável,
para prevenção e tratamento de lesões em equinos.
Bolsa Tubo - Ideal para 6 Bolas. Dimensões: 123x24x24cm.
Bolsa : Compartimento principal muito grande para acomodar equipamentos de tênis, roupas o
que achar melhor. Dois compartimentos laterais um podendo acomodar tanto calçados, tubo
de bolas, outro menor para acessórios diversos. incluiu rodinhas, cabo telescópico para
facilitar o transporte. Espaço exclusivo para indentificar o proprietário da bolsa. Alça de mão.
Dimensões (AxLxP): 89x38x38cm. Cor: Preta, Vermelho e Branco.

1.800,00
745,00

70,00

394,29

427,40
92,05
101,42
174,29
24,90
101,03
973,66

154,29

154,29
29,78

166,99
530,00
70,80

194,26

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Bolsa: Estojo super resistente almofadado. Com zíper e alça reforçada. Etiqueta lateral para
identificação da equipe. Bolsa para 6 bolas mais bolim. Material em nylon. 6 peças.
Bomba centrífuga para incêndio, vazão 30m³/h, e altura manométrica 60mca (trifásico).
Bomba de ar - confeccionada em plástico, sistema dupla ação, 01 mangueira extensora, 02
bicos (agulhas) rosqueáveis (bomba de ar doublé action).
Bomba de encher bola com corpo metálico cromado, cabo de madeira. Medida aproximada 34
cm.
Bomba submersível para recalque de águas servidas, vazão 14 m3/h, pressão 8 mca, potência
1,0cv
Bomba submersível para recalque de águas servidas, vazão 14 m3/h, pressão 8 mca, potência
1,5cv
Boné 100% poliéster duas cores
Boné branco de brim, com 06 gomos, regulador de metal, detalhe da aba em sanduiche.
Boné para Surf em 100% poliester com aba em EVA,Tira ajustável em Neoprene.
Boné Unissex - Para proteção do sol. Modelo: em brim, Cor: branca. Tamanho G, adulto.
Boné Unissex - Para proteção do sol. Modelo: em brim, Cor: branca. Tamanho G, juvenil.
Boné Unissex - Para proteção do sol. Modelo: em brim, Cor: branca. Tamanho M, adulto.
Boné Unissex - Para proteção do sol. Modelo: em brim, Cor: branca. Tamanho M, juvenil.
Boné Unissex - Para proteção do sol. Modelo: em brim, Cor: branca. Tamanho P, adulto.
Boné Unissex - Para proteção do sol. Modelo: em brim, Cor: branca. Tamanho P, juvenil.
Boné. Composição: Confeccionado em 98% algodão e 2% elastano. Aba: Arredondada. Ajuste:
Traseiro por fivela plástica.
Boné. Em 100% algodão. Aba: Redonda. Ajuste: Tira traseira em tecido com ajuste por fivela
metalizada.
Boneco de Luta Com Pernas - Confeccionado em Borracha de alta resistencia e a base de
plastico de alta resistencia, com peso de 40 KG. altura de 1,50 metros a 1,95 metros.
Boneco de Luta Com Pernas - Confeccionado em Borracha de alta resistencia e a base de
plastico de alta resistencia, com peso de 50 KG. altura de 1,50 metros a 1,95 metros.
Boneco de Luta Com Pernas - Confeccionado em Borracha de alta resistencia e a base de
plastico de alta resistencia, com peso de 60 KG. altura de 1,50 metros a 1,95 metros.
Boneco de Luta Com Pernas - Confeccionado em Borracha de alta resistencia e a base de
plastico de alta resistencia, com peso de 70 KG. altura de 1,50 metros a 1,95 metros.
Boneco de Luta Com Pernas - Confeccionado em Borracha de alta resistencia e a base de
plastico de alta resistencia, com peso de 80 KG. altura de 1,50 metros a 1,95 metros.
Boneco de Luta sem Pernas - Confeccionado em Borracha de alta resistencia e a base de
plastico de alta resistencia, com peso de 40 KG. altura de 1,50 metros a 1,95 metros.
Boneco de Luta sem Pernas - Confeccionado em Borracha de alta resistencia e a base de
plastico de alta resistencia, com peso de 50 KG. altura de 1,50 metros a 1,95 metros.
Boneco de Luta sem Pernas - Confeccionado em Borracha de alta resistencia e a base de
plastico de alta resistencia, com peso de 60 KG. altura de 1,50 metros a 1,95 metros.
Boneco de Luta sem Pernas - Confeccionado em Borracha de alta resistencia e a base de
plastico de alta resistencia, com peso de 70 KG. altura de 1,50 metros a 1,95 metros.
Boneco de Luta sem Pernas - Confeccionado em Borracha de alta resistencia e a base de
plastico de alta resistencia, com peso de 80 KG. altura de 1,50 metros a 1,95 metros.
Boneco de pancada simulador de treinamento de boxe, também conhecido como boneco Bob
com estrutura do torso e feita do exclusivo material Vynrubber;base que apóia o BONECO é
produzida de material plástico de alto impacto, ao ser preenchida com até 130 Litros de água,
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adquire o peso médio de 130 kg promovendo um excelente equilíbrio ao conjunto. O BONECO
possui regulagens para variar à altura de 1,50 metros a 1,95 metros.
Boneco para treino de luta. Ajuste de altura. Anatomia semelhante do corpo humano, base
arredondada
Boneco Parede / treino - Takedown System: Adan Takedown Machine / Snap and Shout Plus
BOOSTER SIGHT OZONE II EXTREME BK RH - Ferramenta equipada com uma barra dupla para
garantir a perfeita precisão e estabilidade. Ele está disponível em preto ou prata e é fornecido
com uma caixa para o transporte.
BOOSTER TARGET LIGHT - Base para fixar o alvo, com diâmetro de 127 cm.
Borato de 8-hidroxiquinolina; trolamina (1fr) solução otológica é indicado para a remoção da
rolha de cerume
Borda da pista de corrida em concreto com seção área = 0, 10m²; FCK = 30 MPA; Dimensões:
comprimento 100m x 1,0 m de Largura.
Borda da pista de corrida. Em concreto com seção área= 0,10m²; FCK = 30 MPA. Dimensões
(CxL): 100x1,0 m.
Borracha antiderrapante para extremidade inferior do estilete com comprimento de 10 cm no
nível do punho do atleta.
Borracha de Bridão Pequena, Par de borrachas para serem colocadas no bridão afim de
proteger as comissuras labiais do cavalo contra a argola do bridão. Cores diversas.
Borracha de Freio Para Patins
Borracha de martingal. Tamanho único e Marrom. Composição: Borracha
Borracha de Rédeas, cor preta.
Borracha para Gamarra de Volteio (Par).
Borracha para raquete na cor preta, com espessura máxima de 2 mm, em borracha lisa, pinos
baixos, com espuma. A cobertura não deve estender-se até os limites da lâmina da raquete.
Borracha para raquete na cor preta, com espessura máxima de 2 mm, em borracha lisa, pinos
baixos, sem espuma. A cobertura não deve estender-se até os limites da lâmina da raquete.
Borracha para raquete na cor preta, com espessura máxima de 2 mm, em borracha lisa, pinos
longos, com espuma. A cobertura não deve estender-se até os limites da lâmina da raquete.
Borracha para raquete na cor preta, com espessura máxima de 2 mm, em borracha lisa, pinos
longos, sem espuma. A cobertura não deve estender-se até os limites da lâmina da raquete.
Borracha para raquete na cor preta, com espessura máxima de 2 mm, em borracha porosa,
pinos baixos, com espuma. A cobertura não deve estender-se até os limites da lâmina da
raquete.
Borracha para raquete na cor preta, com espessura máxima de 2 mm, em borracha porosa,
pinos longos, com espuma. A cobertura não deve estender-se até os limites da lâmina da
raquete.
Borracha para raquete na cor preta, com espessura máxima de 2 mm, em borracha porosa,
pinos longos, sem espuma. A cobertura não deve estender-se até os limites da lâmina da
raquete.
Borracha para raquete na cor vermelha fosca, com espessura máxima de 2 mm, em borracha
lisa, pinos baixos, com espuma. A cobertura não deve estender-se até os limites da lâmina da
raquete.
Borracha para raquete na cor vermelha fosca, com espessura máxima de 2 mm, em borracha
lisa, pinos baixos, sem espuma. A cobertura não deve estender-se até os limites da lâmina da
raquete.
Borracha para raquete na cor vermelha fosca, com espessura máxima de 2 mm, em borracha
lisa, pinos longos, com espuma. A cobertura não deve estender-se até os limites da lâmina da
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raquete.
Borracha para raquete na cor vermelha fosca, com espessura máxima de 2 mm, em borracha
porosa, pinos baixos, com espuma. A cobertura não deve estender-se até os limites da lâmina
da raquete.
Borracha para raquete na cor vermelha fosca, com espessura máxima de 2 mm, em borracha
porosa, pinos baixos, sem espuma. A cobertura não deve estender-se até os limites da lâmina
da raquete.
Borracha para raquete na cor vermelha fosca, com espessura máxima de 2 mm, em borracha
porosa, pinos longos, com espuma. A cobertura não deve estender-se até os limites da lâmina
da raquete.
Borracha para raquete na cor vermelha fosca, com espessura máxima de 2 mm, em borracha
porosa, pinos longos, sem espuma. A cobertura não deve estender-se até os limites da lâmina
da raquete.
Borracha para raquete tamanhos disponíveis: 0,5 mm e 1,3 mm.;Superfície:
Invertida;Velocidade: 6,0;Rotação: 4,0.Densidade: 25.
Borracha para raquete tamanhos disponíveis: 0,5 mm e 1,3 mm.;Superfície:
Invertida;Velocidade: 6,25;Rotação: 3,25.Densidade: 38.
Borracha para raquete tamanhos disponíveis: 0,6 mm, OX, 1,3 mm; Superficie: Com pinos;
Velocidade: 40,0; Rotação: 45,0 Controle: 75; Style: Long Pimples.
Borracha para raquete tamanhos disponíveis: 1,2 mm; Superficie com pinos; Tipo de pino:
longo; esponja; Densidade da esponja: Média; Peso aproximado: 55 gramas; Controle: 8.00;
Velocidade: 6.00; Efeito: 11.00.
Borracha para raquete tamanhos disponíveis: 1,3 mm; Superfície com pinos; Tipo de pino:
Longo; esponja; Espessura da esponja: 1.30 milímetros; Densidade da esponja: 4.00; Peso
aproximado: 95 gramas; Controle: 075.0; Velocidade: 040.0; Efeito: 045.0.
Borracha para raquete tamanhos disponíveis: 1,5 mm e 1,9 mm.;Superfície: PipsOut;Velocidade: 9,5;Rotação: 6,5.Densidade: 35.
Borracha para raquete tamanhos disponíveis: 1,5 mm.;Superfície: Pips-Out;Velocidade:
5,5;Rotação: 3,5.Densidade: 25.
Borracha para raquete tamanhos disponíveis: 1,7 mm, 1,9 mm e 2,1 mm;Superfície:
Invertida;Velocidade: 8,5;Rotação: 11,0.Densidade: 41.
Borracha para raquete tamanhos disponíveis: 1,8 mm; Superficie com pinos;Tipo de pino:
curto; esponja; Espessura da esponja: 1.80 milímetros; Densidade da esponja: Média; Peso
aproximado: 95 gramas; Controle: 11.00; Velocidade: 7.00; Efeito: 9.00.
Borracha para raquete tamanhos disponíveis: 1,9 mm e 2,1 mm;Superfície:
Invertida;Velocidade: 12,8;Rotação: 10,2.Densidade: 35.
Borracha para raquete tamanhos disponíveis: 1,9 mm e 2,1 mm;Superfície:
Invertida;Velocidade: 8,5;Rotação: 11,0.Densidade: 34.
Borracha para raquete tamanhos disponíveis: 1,9 mm e 2,1 mm;Superfície: PipsOut;Velocidade: 9,75;Rotação: 7,0.Densidade: 34.
Borracha para raquete tamanhos disponíveis: 1,9 mm.;Superfície: Invertida;Velocidade:
4,0;Rotação: 3,0.Densidade: 25.
Borracha para raquete tamanhos disponíveis: 2,0 mm; Superficie: Com pinos; Velocidade: 10,0;
Rotação: 7,00
Style: short pimples.
Borracha para raquete tamanhos disponíveis: 2,0 mm; Superficie: Com pinos; Velocidade: 8,75;
Rotação: 8,75; Sponge: 2.0 mm;Style: short pimples.
Borracha para raquete tamanhos disponíveis: 2,0 mm; Densidade da esponja: Média; Peso
aproximado: 75 gramas; Controle: 12.00+; Velocidade: 8.00+; Efeito: 8.00+.
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Borracha para raquete tamanhos disponíveis: 2,0 mm; Superfície com pinos; Tipo de pino:
curto Com Esponja; esponja; Espessura da esponja: 2.0 milímetros; Densidade da esponja:
Média; Peso aproximado: 60 gramas; Controle: 10.00; Velocidade: 10.00; Efeito: 7.00.
Borracha para raquete tamanhos disponíveis: 2,0 mm; Superfície Com Pinos; Tipo de pino:
Curto Com Esponja; esponja; Espessura da esponja: 2.0 milímetros; Densidade da esponja:
Média; Peso aproximado: 62 gramas; Controle: 10.00; Velocidade: 10.00; Efeito: 6.25.
Borracha para raquete tamanhos disponíveis: 2,0 mm; Superficie: Com pinos; Velocidade: 10,0;
Rotação: 6,25; Style: short pimples.
Borracha para raquete tamanhos disponíveis: 2,0 mm; Superficie: Lisa; Velocidade: 8,5;
Rotação: 8,5; Sponge: 35 - 3.
Borracha para raquete tamanhos disponíveis: 2,1 mm.;Superfície: Invertida;Velocidade:
11,5;Rotação: 9,5.Densidade: 36.
Borracha para raquete tamanhos disponíveis: 2,1 mm; Superficie: Lisa; Velocidade: 107;
Rotação: 102; Controle: 92; Sponge: 2.1.
Borracha para raquete tamanhos disponíveis: 2,1 mm; Superfície: Lisa Velocidade: 9,0;
Rotação: 10,0; Controle: 11.
Borracha para raquete tamanhos disponíveis: 2,1 mm; Superfície: Lisa; Velocidade: 9,5;
Rotação: 8,5; Espessura da borracha: 2.2.
Borracha para raquete tamanhos disponíveis: 2,1 mm; Superfície: spin-elástica Controle: 8,5;
Velocidade: 8,5; Rotação: 9,0 Dureza: médio; Tipo: pips-in;
Borracha para raquete tamanhos disponíveis: 2,1 mm; Superfície: spin-elástica Controle: 9,0;
Velocidade: 8,5; Rotação: 8,5 Dureza: médio; Tipo: pips-in.
Borracha para raquete tamanhos disponíveis: 2,1 mm; Superfície: spin-elástica Velocidade: 8.9;
Rotação: 8.8; Controle: 9; Dureza: médio; Tipo: pips-in;
Borracha para raquete tamanhos disponíveis: 2,2 mm. Superficie: pips - in Rotação: 10;
Velocidade: 11; Controle: 9; Fitted play: quick attack / spin; Characteristic: Speed + Spin;
Espessura da borracha hardness: soft.
Borracha para raquete tamanhos disponíveis: 2,2 mm.; Superfície: Lisa Controle: 10;
Velocidade: 9,0; Rotação: 10,0;
Borracha para raquete tamanhos disponíveis: 2,2 mm.; Superfície: Lisa; Controle: 11;
Velocidade: 11,0; Rotação: 12,0; Densidade: 39.
Borracha para raquete tamanhos disponíveis: 2,2 mm; Densidade da esponja: Média; Peso
aproximado: 83 gramas; Controle: 11.00; Velocidade: 10.00; Efeito: 11.00.
Borracha para raquete tamanhos disponíveis: 2,2 mm; Superfície: Lisa Velocidade: 9,0;
Rotação: 11,0; Style: medium Espessura da borracha: 2.2.
Borracha para raquete tamanhos disponíveis: 2,2 mm; Superficie: Lisa; Densidade da esponja:
Alta; Peso aproximado: 95 gramas; Controle: 011.0; Velocidade: 012.0; Efeito: 011.0.
Borracha para raquete tamanhos disponíveis: 2,2 mm; Superficie: Lisa; Espessura da esponja:
2.2 milímetros; Densidade da esponja: Alta; Peso aproximado: 95 gramas; Controle: 008.2;
Velocidade: 008.4; Efeito: 009.3.
Borracha para raquete tamanhos disponíveis: 2,2 mm; Superficie: Lisa; Velocidade: 10,0;
Rotação: 9,0;Controle: 7,0.
Borracha para raquete tamanhos disponíveis: 2,2 mm; Superficie: Lisa; Velocidade: 106;
Rotação: 109; Controle: 82.
Borracha para raquete tamanhos disponíveis: 2,2 mm; Superficie: Lisa; Velocidade: 110;
Rotação: 110; Controle: 80.
Borracha para raquete tamanhos disponíveis: 2,2 mm; Superficie: Lisa; Velocidade: 80;
Rotação: 100 Controle: 100.
Borracha para raquete tamanhos disponíveis: 2,2 mm; Controle: 8; Rotação: 11; Velocidade:
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12; Dureza: Soft.
Borracha para raquete tamanhos disponíveis: 2,2 mm; Densidade da esponja: Alta; Peso
aproximado: 81 gramas; Controle: 10.0; Velocidade: 12.0; Rotação: 9.0.
Borracha para raquete tamanhos disponíveis: 2,2 mm; Densidade da esponja: Alta; Peso
aproximado: 82 gramas; Controle: 10.0; Velocidade: 12.0; Rotação: 9.0.
Borracha para raquete tamanhos disponíveis: 2,2 mm; Densidade da esponja: Alta; Peso
aproximado: 91 gramas; Controle: 60.00; Velocidade: 93.00; Rotação: 100.00.
Borracha para raquete tamanhos disponíveis: 2,2 mm; Densidade da esponja: Baixa; Peso
aproximado: 80 gramas; Controle: 10.00; Velocidade: 10.00; Efeito: +10.00.
Borracha para raquete tamanhos disponíveis: 2,2 mm; Densidade da esponja: Baixa; Peso
aproximado: 80 gramas; Controle: 11.00; Velocidade: 9.00; Efeito: 11.00.
Borracha para raquete tamanhos disponíveis: 2,2 mm; Densidade da esponja: Baixa; Peso
aproximado: 95 gramas; Controle: 11.00; Velocidade: 9.00; Efeito: 11.00.
Borracha para raquete tamanhos disponíveis: 2,2 mm; Densidade da esponja: Dura; Peso
aproximado: 60 gramas; Controle: 80.00; Velocidade: 110.00; Rotação: 110.00.
Borracha para raquete tamanhos disponíveis: 2,2 mm; Densidade da esponja: Dura; Peso
aproximado: 60 gramas; Controle: 80.70; Velocidade: 90.20; Rotação: 90.30.
Borracha para raquete tamanhos disponíveis: 2,2 mm; Densidade da esponja: Macia; Peso
aproximado: 60 gramas; Controle: 80.40; Velocidade: 80.60; Efeito: 80.40.
Borracha para raquete tamanhos disponíveis: 2,2 mm; Densidade da esponja: Macia; Peso
aproximado: 64 gramas; Controle: 90.10; Velocidade: 90.00; Rotação: 90.10.
Borracha para raquete tamanhos disponíveis: 2,2 mm; Densidade da esponja: Macia; Peso
aproximado: 69 gramas; Controle: 80.00; Velocidade: 120.00; Rotação: 100.00.
Borracha para raquete tamanhos disponíveis: 2,2 mm; Densidade da esponja: Macia; Peso
aproximado: 85 gramas; Controle: 51.00; Velocidade: 99.00; Rotação: 93.00.
Borracha para raquete tamanhos disponíveis: 2,2 mm; Densidade da esponja: Macia; Peso
aproximado: 95 gramas; Controle: 92.0; Velocidade: 14.70; Rotação: 10.00.
Borracha para raquete tamanhos disponíveis: 2,2 mm; Densidade da esponja: Média Alta; Peso
aproximado: 61 gramas; Controle: 91.00; Velocidade: 88.00; Rotação: 90.00.
Borracha para raquete tamanhos disponíveis: 2,2 mm; Densidade da esponja: Média; Peso
aproximado: 63 gramas; Controle: 89.00; Velocidade: 97.00; Rotação: 97.00.
Borracha para raquete tamanhos disponíveis: 2,2 mm; Densidade da esponja: Média; Peso
aproximado: 60 gramas; Controle: 80.80; Velocidade: 90.00; Efeito: 80.50.
Borracha para raquete tamanhos disponíveis: 2,2 mm; Densidade da esponja: Média; Peso
aproximado: 60 gramas; Controle: 85.00; Velocidade: 95.00; Efeito: 92.30.
Borracha para raquete tamanhos disponíveis: 2,2 mm; Densidade da esponja: Média; Peso
aproximado: 60 gramas; Controle: 92.00; Velocidade: 90.00; Rotação: 93.00.
Borracha para raquete tamanhos disponíveis: 2,2 mm; Densidade da esponja: Média; Peso
aproximado: 61 gramas; Controle: 80.00; Velocidade: 148.00; Rotação: 127.00.
Borracha para raquete tamanhos disponíveis: 2,2 mm; Densidade da esponja: Média; Peso
aproximado: 61 gramas; Controle: 94.00; Velocidade: 90.00; Rotação: 90.30.
Borracha para raquete tamanhos disponíveis: 2,2 mm; Densidade da esponja: Média; Peso
aproximado: 62 gramas; Controle: 88.00; Velocidade: 94.00; Rotação: 90.00.
Borracha para raquete tamanhos disponíveis: 2,2 mm; Densidade da esponja: Média; Peso
aproximado: 63 gramas; Controle: 88.00; Velocidade: 92.00; Rotação: 94.00.
Borracha para raquete tamanhos disponíveis: 2,2 mm; Densidade da esponja: Média; Peso
aproximado: 67 gramas; Controle: 52.00; Velocidade: 98.00; Rotação: 93.00.
Borracha para raquete tamanhos disponíveis: 2,2 mm; Densidade da esponja: Média; Peso
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aproximado: 67 gramas; Controle: 60.00; Velocidade: 101.00; Rotação: 97.80.
Borracha para raquete tamanhos disponíveis: 2,2 mm; Densidade da esponja: Média; Peso
aproximado: 70 gramas; Controle: 9.00; Velocidade: 10.00; Efeito: 10.00;
Borracha para raquete tamanhos disponíveis: 2,2 mm; Densidade da esponja: Média; Peso
aproximado: 78 gramas; Controle: 9.50; Velocidade: 10.00; Efeito: 11.00.
Borracha para raquete tamanhos disponíveis: 2,2 mm; Densidade da esponja: Média; Peso
aproximado: 79 gramas; Controle: 10.00; Velocidade: 8.9; Efeito: 11.00.
Borracha para raquete tamanhos disponíveis: 2,2 mm; Densidade da esponja: Média; Peso
aproximado: 79 gramas; Controle: 12.00; Velocidade: 12.00; Efeito: 11.00.
Borracha para raquete tamanhos disponíveis: 2,2 mm; Densidade da esponja: Média; Peso
aproximado: 79 gramas; Controle: 7.00; Velocidade: 12.00+; Efeito: 11.00.
Borracha para raquete tamanhos disponíveis: 2,2 mm; Densidade da esponja: Média; Peso
aproximado: 79 gramas; Controle: 9.50; Velocidade: 10.00; Efeito: 11.00.
Borracha para raquete tamanhos disponíveis: 2,2 mm; Densidade da esponja: Média; Peso
aproximado: 80 gramas; Controle: 8.00; Velocidade: 11.00+; Efeito: 12.00.
Borracha para raquete tamanhos disponíveis: 2,2 mm; Densidade da esponja: Média; Peso
aproximado: 80 gramas; Controle: 8.00; Velocidade: 12.00+; Efeito: 11.00.
Borracha para raquete tamanhos disponíveis: 2,2 mm; Densidade da esponja: Média; Peso
aproximado: 80 gramas; Controle: 9.00; Velocidade: 10.00; Efeito: 9.00.
Borracha para raquete tamanhos disponíveis: 2,2 mm; Densidade da esponja: Média; Peso
aproximado: 83 gramas; Controle: 7.00+; Velocidade: 13.00+; Efeito: 10.00+.
Borracha para raquete tamanhos disponíveis: 2,2 mm; Densidade da esponja: Média; Peso
aproximado: 93 gramas; Controle: 9.00; Velocidade: 12.00; Rotação: 13.00.
Borracha para raquete tamanhos disponíveis: 2,2 mm; Densidade da esponja: Super Dura; Peso
aproximado: 62 gramas; Controle: 95.00; Velocidade: 111.00; Rotação: 107.00.
Borracha para raquete tamanhos disponíveis: 2,2 mm; Espessura da esponja: 2.20 milímetros;
Densidade da esponja: Média; Peso aproximado: 80 gramas; Controle: 8.00; Velocidade: 11.00;
Efeito: 12.00+.
Borracha para raquete tamanhos disponíveis: 2,2 mm; Superfície Com Pinos; Tipo de pino:
Curto Com Esponja; esponja; Espessura da esponja: 2.2 milímetros; Densidade da esponja:
Macia; Peso aproximado: 77 gramas; Controle: 18.00; Velocidade: 09.00;Efeito: 8.25.
Borracha para raquete tamanhos disponíveis: 2,2 mm; Superficie: Lisa Controle: 8.6;
Velocidade: 10,0; Rotação: 9,75; Style: OFF.
Borracha para raquete tamanhos disponíveis: 2,2 mm; Superfície: Lisa Velocidade: 11,0;
Rotação: 11,0; Style: medium Espessura da borracha: 2.2.
Borracha para raquete tamanhos disponíveis: 2,2 mm; Superfície: Lisa; Controle: 10,0;
Velocidade: 12,0; Rotação: 12,0; Espessura da borracha: 2,2;.
Borracha para raquete tamanhos disponíveis: 2,2 mm; Superfície: Lisa; Controle: 10,5;
Velocidade: 9,5; Rotação: 9,5.
Borracha para raquete tamanhos disponíveis: 2,2 mm; Superfície: Lisa; Controle: 10;
Velocidade: 11,0; Rotação: 12,0;
Borracha para raquete tamanhos disponíveis: 2,2 mm; Superfície: Lisa; Controle: 11,0;
Velocidade: 12,0; Rotação: 12,0; Espessura da borracha: 2,2;
Borracha para raquete tamanhos disponíveis: 2,2 mm; Superficie: Lisa; Densidade da esponja:
Alta; Peso aproximado: 95 gramas; Controle: 8.6; Velocidade: 8.1; Efeito: 8.8.
Borracha para raquete tamanhos disponíveis: 2,2 mm; Superficie: Lisa; Densidade da esponja:
Macia; Peso aproximado: 60 gramas; Controle: 89.00; Velocidade: 107.00; Efeito: 103.00.
Borracha para raquete tamanhos disponíveis: 2,2 mm; Superficie: Lisa; Densidade da esponja:
Média Alta; Peso aproximado: 61 gramas; Controle: 85.00; Velocidade: 93.00; Efeito: 93.00.
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Borracha para raquete tamanhos disponíveis: 2,2 mm; Superficie: Lisa; Densidade da esponja:
Média; Peso aproximado: 55 gramas; Controle: 93.00; Velocidade: 100.00; Efeito: 80.00.
Borracha para raquete tamanhos disponíveis: 2,2 mm; Superficie: Lisa; Densidade da esponja:
Média; Peso aproximado: 67 gramas; Controle: 11.0; Velocidade: 15.0; Efeito: 13.0.
Borracha para raquete tamanhos disponíveis: 2,2 mm; Superficie: Lisa; Densidade da esponja:
Média; Peso aproximado: 87 gramas; Controle: 8.6; Velocidade: 8.3; Efeito: 9.3.
Borracha para raquete tamanhos disponíveis: 2,2 mm; Superficie: Lisa; Densidade da esponja:
Média; Peso aproximado: 93 gramas; Controle: 8.6; Velocidade: 9.1; Efeito: 9.8.
Borracha para raquete tamanhos disponíveis: 2,2 mm; Superficie: Lisa; Densidade da esponja:
Média; Peso aproximado: 95 gramas; Controle: 7.7; Velocidade: 7.8; Efeito: 7.9.
Borracha para raquete tamanhos disponíveis: 2,2 mm; Superficie: Lisa; Velocidade: 11,5;
Rotação: 11,0; Controle: 9,0.
Borracha para raquete tamanhos disponíveis: 2,2 mm; Superficie: Lisa; Velocidade: 11,5;
Rotação: 11,0; Controle: 9,0.
Borracha para raquete tamanhos disponíveis: 2,2 mm; Superficie: Lisa; Velocidade: 128;
Rotação: 120; Controle: 94.
Borracha para raquete tamanhos disponíveis: 2,2 mm; Superficie: pips - in Velocidade: 12;
Rotação: 9; Controle: 10; Dureza: soft.
Borracha para raquete tamanhos disponíveis: 2,2 mm; Superfície: Pips-in; Style: Quick - Attack
Dureza: Macio.
Borracha para raquete tamanhos disponíveis: 2,2 mm; Velocidade: 9; Rotação: 8; Controle: 9.
Borracha para raquete tamanhos disponíveis: 2,5 mm; Densidade da esponja: Baixa; Peso
aproximado: 80 gramas; Controle: 8.00; Velocidade: 4.00; Efeito: 3.00.
Borracha para raquete tamanhos disponíveis: 2,5 mm; Superfície Com Pinos; Tipo de pino:
Curto; esponja; Espessura da esponja: 2,5 milímetros; Densidade da esponja: Média Macia;
Peso aproximado: 88 gramas; Controle: 09; Velocidade: 08; Efeito: 06.
Borracha para raquete tamanhos disponíveis: OX, 1,0 mm; Superficie: Com pinos; Velocidade:
53,0; Rotação: 84,0 Controle: 95
Style: Pinos.
Borracha para raquete tamanhos disponível: 1,9 mm. (melhorar essa descrição);Superfície:
Pips-Out;Velocidade: 10,5;Rotação: 6,5.Densidade: 35.
Borracha para raquete tamanhos disponível: 1,9 mm.;Superfície: Invertida;Velocidade:
12,8;Rotação: 10,2.Densidade: 40
Borracha para raquete tamanhos disponível: 2,1 mm.;Superfície: Invertida;Velocidade:
12,8;Rotação: 10,2.Densidade: 32.
Borracha para raquete tamanhos disponível: 2,1 mm.;Superfície: Invertida;Velocidade:
12,8;Rotação: 10,2.Densidade: 40.
Borracha para raquete; superfície: com pinos tipo de pino: longo; possui esponja: não;
densidade da esponja: média; peso aproximado: 60 gramas; especificações técnicas; controle:
10.00; velocidade: 5.00; efeito: 3.00.
Borracha para raquete; Superfície: com pinos; Tipo de pino: longo; Densidade: 4.00; Peso
aproximado: 95 gramas; Controle: 0.78; Velocidade: 0.37; Efeito: 0.66.
Borracha para raquete; tamanho disponível: 1,9 mm. indicada para batidas ofensivas
controladas; superfície: invertida; velocidade: 8,75; rotação: 8,5; densidade: 35.
Borracha para raquete; tamanho disponível: 1,9 mm; produz melhor rotação; maior controle e
velocidade moderada; superfície: Invertida; velocidade: 8,25; rotação: 8,75; densidade: 32.
Borracha para raquete; tamanho disponível: 2,1 mm; superfície: Invertida; velocidade: 14,0;
rotação: 9,75; densidade: 32.
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Borracha para raquete; tamanho disponível: 2,1 mm; superfície: Invertida; velocidade: 14,0;
rotação: 9,75; densidade: 38.
Borracha para raquete; tamanhos disponíveis: 1,0 mm; superfície: com pinos tipo de pino:
longo; esponja; densidade da esponja: média; peso aproximado: 95 gramas; controle: 11.00;
velocidade: 6.00+; efeito: -4.00.
Borracha para raquete; tamanhos disponíveis: 1,3 mm e 1,7 mm; superfície: Pips-Out;
velocidade: 7,0; rotação: 4,0; densidade: 28.
Borracha para raquete; tamanhos disponíveis: 1,5 mm; 1,7 mm; 1,9 mm e 2,1 mm; classe: AllRound; superfície: Invertida; velocidade: 10.0; rotação: 8,0; densidade: 38.
Borracha para raquete; tamanhos disponíveis: 1,9 mm e 2,1 mm com mola da esponja é
produzida com bolhas de ar dentro da esponja e os pinos da superfície são altamente flexíveis;
superfície: Invertida; velocidade: 13,5; rotação: 10,5; densidade: 32.
Borracha para raquete; tamanhos disponíveis: 1,9 mm e 2,1 mm; superfície: Invertida;
velocidade: 13,25; rotação: 11,0; densidade: 36.
Borracha para raquete; tamanhos disponíveis: 1,9 mm e 2,1 mm; com mola da esponja é
produzida com bolhas de ar dentro da esponja e os pinos da superfície são altamente flexíveis;
superfície: Invertida; velocidade: 13,5; rotação: 10,5; densidade: 36.
Borracha para raquete; tamanhos disponíveis: 1,9 mm e 2,1 mm; produzida com bolhas de ar
dentro da esponja; com pinos da superfície são altamente flexíveis; permitindo um topspin
mais dinâmico com maior rotação; superfície: Invertida; velocidade: 13,0; rotação: 11,5;
densidade: 32.
Borracha para raquete; tamanhos disponíveis: 1,9 mm e 2,1 mm; superfície: Invertida;
velocidade: 10.0; rotação: 8,0; densidade: 33.
Borracha para raquete; tamanhos disponíveis: 1,9 mm e 2,1 mm; superfície: invertida;
velocidade: 10.0; rotação: 8,0; densidade: 35.
Borracha para raquete; tamanhos disponíveis: 1,9 mm e 2,1 mm; superfície: Invertida;
velocidade: 11,9
Rotação: 11,5; densidade: 48.
Borracha para raquete; tamanhos disponíveis: 1,9 mm e 2,1 mm; superfície: Invertida;
velocidade: 12,0; rotação: 9,5; densidade: 35.
Borracha para raquete; tamanhos disponíveis: 1,9 mm e 2,1 mm; superfície: Invertida;
velocidade: 13,25; rotação: 11,25; densidade: 32.
Borracha para raquete; tamanhos disponíveis: 1,9 mm e 2,1 mm; superfície: Invertida;
velocidade: 13,25; rotação: 11,25; densidade: 36.
Borracha para raquete; tamanhos disponíveis: 1,9 mm e 2,1 mm; superfície: Invertida;
velocidade: 13,25; rRotação: 11,0; densidade: 32.
Borracha para raquete; tamanhos disponíveis: 1,9 mm e 2,1 mm; superfície: Invertida;
velocidade: 13,5; rotação: 10,0; densidade: 38
Borracha para raquete; tamanhos disponíveis: 1,9 mm e 2,1 mm; superfície: Pips-Out;
velocidade: 11,7; rotação: 6,7; densidade: 32
Borracha para raquete; tamanhos disponíveis: 1,9mm e 2,1 mm; superfície pegajosa; transmite
maior rotação; superfície: Invertida; velocidade: 13,0; rotação: 11,5; densidade: 36.
Borracha para raquete; tamanhos disponíveis: 2,5 mm.; superfície: com pinos tipo de pino:
longo; possui esponja: Sim; espessura da esponja: 2,5 milímetros; densidade da esponja:
Média; peso aproximado: 60 gramas; controle: 10.00; velocidade: 6.00; efeito: 3.00;
Borracha para raquete; tamanhos disponíveis: 2,5 mm; superfície: com pinos curto; possui
esponja: Sim; espessura da esponja: 2,5 milímetros; densidade da esponja: Média; peso
aproximado: 90 gramas; controle: 8.00; velocidade: 10.00+; efeito: 7.00.
Borracha para raquete; tamanhos disponível: 1,9 mm; superfície: Invertida; velocidade: 12,0;
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rotação: 9,5; densidade: 38
Borracha para raquete; tamanhos disponível: 2,1 mm; superfície: Invertida; velocidade: 12,0;
rotação: 9,5; densidade: 35
Borracha para raquetetamanho disponível: 1,5 mm, 1,7 mm e 1,9 mm;Superfície:
Invertida;Velocidade: 6,5;Rotação: 10,0.Densidade: 32.
Borracha para raquetetamanho disponível: 1,5 mm;Superfície: Invertida;Velocidade:
11,0;Rotação: 9,0.Densidade: 32.
Borracha para raquetetamanho disponível: 1,7 mm.;Superfície: Invertida;Velocidade:
8,5;Rotação: 9,0.Densidade: 38.
Borracha para raquetetamanho disponível: 1,7 mm.;Superfície: Pips-Out;Velocidade:
9,5;Rotação: 6,5.Densidade: 35.
Borracha para raquetetamanho disponível: 1,9 mm.;Superfície: Invertida;Velocidade:
8,5;Rotação: 9,0.Densidade: 38.
Borracha para raquetetamanho disponível: 1,9 mm;Superfície: Invertida;Velocidade:
7,5;Rotação: 10,0.Densidade: 41.
Borracha para raquetetamanho disponível: 1,9 mm;Superfície: Pips-Out;Velocidade:
10,0;Rotação: 6,0.Densidade: 35.
Borracha para raquetetamanho disponível: 2,1 mm.;Superfície: Invertida;Velocidade:
9,0;Rotação: 9,25.Densidade: 38.
Borracha para raquetetamanho disponível: 2,1 mm;Superfície: Invertida;Velocidade:
11,0;Rotação: 9,0.Densidade: 32.
Borracha para raquetetamanho disponível: 2,1 mm;Superfície: Invertida;Velocidade:
13,5;Rotação: 10,0.Densidade: 32
Bosu (bozu) - semicírculo inflável. Peso suportado: 150 Kg. Peso aprox. do produto: 4,7 Kg. Peso
aprox. com embalagem: 5,3 Kg. Dimensões (L x A x P): 53 x 25 x 53 cm. Material: PVC.
Bosu, confeccionado em PVC, com sistema antiderrapante, duas alças de metal para fixação
dos elásticos e 03 alças para transporte, peso suportado de 150 Kg, dimensões aproximadas de
53 cm de largura x 25 cm de altura X 53 cm de profundidade e peso 4,7 Kg.
Bota de Borracha. Composição: Borracha impermeável semi-flexível (PVC), sendo 100%
impermeável. Cor: Preta. Tam. 40.
Bota de Borracha. Composição: Borracha impermeável semi-flexível (PVC), sendo 100%
impermeável. Cor: Preta. Tam. 41.
Bota de Borracha. Composição: Borracha impermeável semi-flexível (PVC), sendo 100%
impermeável. Cor: Preta. Tam. 42.
Bota de Borracha. Composição: Borracha impermeável semi-flexível (PVC), sendo 100%
impermeável. Cor: Preta. Tam. 43.
Bota de Borracha. Composição: Borracha impermeável semi-flexível (PVC), sendo 100%
impermeável. Cor: Preta. Tam. 44.
Bota de Borracha. Composição: Borracha impermeável semi-flexível (PVC), sendo 100%
impermeável. Cor: Preta. Tam. 45.
Bota de cilindro Fun dive RTB-01:
Bota de couro para hipismo com zíper traseiro
Bota de Motocross em couro legítimo, inserções em nylon, solado em borracha para maior
aderência, biqueira de aço, calcanhar macio, ajuste em fivela. Tam: 39
Bota de Motocross em couro legítimo, inserções em nylon, solado em borracha para maior
aderência, biqueira de aço, calcanhar macio, ajuste em fivela. Tam: 40
Bota de Motocross em couro legítimo, inserções em nylon, solado em borracha para maior
aderência, biqueira de aço, calcanhar macio, ajuste em fivela. Tam: 41
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802,62
802,62
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Bota de Motocross em couro legítimo, inserções em nylon, solado em borracha para maior
aderência, biqueira de aço, calcanhar macio, ajuste em fivela. Tam: 42
Bota de Motocross em couro legítimo, inserções em nylon, solado em borracha para maior
aderência, biqueira de aço, calcanhar macio, ajuste em fivela. Tam: 43
Bota de Motocross em couro legítimo, inserções em nylon, solado em borracha para maior
aderência, biqueira de aço, calcanhar macio, ajuste em fivela. Tam: 44
Bota de Motocross em couro legítimo, inserções em nylon, solado em borracha para maior
aderência, biqueira de aço, calcanhar macio, ajuste em fivela. Tam: 45
Bota de neoprene com meia Inner para o calor, calcanhar reforçado para apoio, único Stiff
oferece excelente aderência, painéis de drenagem de água, secagem rápida. Tam: 33
Bota de neoprene com meia Inner para o calor, calcanhar reforçado para apoio, único Stiff
oferece excelente aderência, painéis de drenagem de água, secagem rápida. Tam: 35
Bota de neoprene com meia Inner para o calor, calcanhar reforçado para apoio, único Stiff
oferece excelente aderência, painéis de drenagem de água, secagem rápida. Tam: 36
Bota de neoprene com meia Inner para o calor, calcanhar reforçado para apoio, único Stiff
oferece excelente aderência, painéis de drenagem de água, secagem rápida. Tam: 37
Bota de neoprene com meia Inner para o calor, calcanhar reforçado para apoio, único Stiff
oferece excelente aderência, painéis de drenagem de água, secagem rápida. Tam: 39
Bota de neoprene com meia Inner para o calor, calcanhar reforçado para apoio, único Stiff
oferece excelente aderência, painéis de drenagem de água, secagem rápida. Tam: 40
Bota de neoprene com meia Inner para o calor, calcanhar reforçado para apoio, único Stiff
oferece excelente aderência, painéis de drenagem de água, secagem rápida. Tam: 42
Bota de neoprene com meia Inner para o calor, calcanhar reforçado para apoio, único Stiff
oferece excelente aderência, painéis de drenagem de água, secagem rápida. Tam: 43
Bota de neoprene com meia Inner para o calor, calcanhar reforçado para apoio, único Stiff
oferece excelente aderência, painéis de drenagem de água, secagem rápida. Tam: 44
Bota em couro com cadarço específica para a prática do boxe, a sola é feita em látex
antiderrapante. Cano alto. Tamanhos diversos.
Bota Full Contact /Jugui: Feita de vinil com enchimento de borracha e espumas. Fecho em
velcro duplo com elástico. Tamanhos: P - calça até 36. M - calça de 36 a 4. G - calça a partir de
41.
Bota para Casco pode ser usado para proteger o casco de cavalos que esteja em tratamento ou
injuriados. Para cavalos impossibilitados de usar ferradura, temporariamente. Material:
borracha e nylon. Tam P à G. PAR.
Bota para Motocross com sola de cinco camadas, sola fabricada em borracha, entressola
produzida em poliuretano, sistema de fechamento composto por 4 fivelas, dobradiças laterais
para sustentação dos tornozelos, Tam: 39
Bota para Motocross com sola de cinco camadas, sola fabricada em borracha, entressola
produzida em poliuretano, sistema de fechamento composto por 4 fivelas, dobradiças laterais
para sustentação dos tornozelos, Tam: 40
Bota para Motocross com sola de cinco camadas, sola fabricada em borracha, entressola
produzida em poliuretano, sistema de fechamento composto por 4 fivelas, dobradiças laterais
para sustentação dos tornozelos, Tam: 41
Bota para Motocross com sola de cinco camadas, sola fabricada em borracha, entressola
produzida em poliuretano, sistema de fechamento composto por 4 fivelas, dobradiças laterais
para sustentação dos tornozelos, Tam: 42
Bota para Motocross com sola de cinco camadas, sola fabricada em borracha, entressola
produzida em poliuretano, sistema de fechamento composto por 4 fivelas, dobradiças laterais
para sustentação dos tornozelos, Tam: 44

802,62
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793,00
793,00
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279,41
279,41
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258,67
258,67
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258,67
258,67
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71,85
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549,45
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Bota para Motocross com sola de cinco camadas,sola fabricada em borracha, entressola
produzida em poliuretano, sistema de fechamento composto por 4 fivelas, dobradiças laterais
para sustentação dos tornozelos, Tam: 43
Bota para Motocross com sola de cinco camadas,sola fabricada em borracha, entressola
produzida em poliuretano, sistema de fechamento composto por 4 fivelas, dobradiças laterais
para sustentação dos tornozelos, Tam: 45
Botão de pressão para tiro com arco (Plunger, cushion, botton) . Longo. tamanhos de rosca
disponível: 5/16" (Standard). Comprimento: 29.5-32.5 mm (Longo). . Inclui: chave inglesa,
chave inglesa aberta, molas (0,045, 0,60, 0,070), os pinos (34 milímetros, 36 milímetros), 1,5
milímetros chave allen e chave de fenda.
Botão de pressão para tiro com arco (Plunger, cushion, botton). Tamanho da rosca: 5 / 16-2".
Cilindro de aço inoxidável. Inclui ponta de teflon sem fricção, bem como de longa duração
ponta de metal. 3 diferentes tipos de molas de força incluído inclui 1,5 milímetros e 2,5
milímetros chaves sextavadas. Cores: preto, prata, azul, vermelho, ouro.
Botão de pressão para tiro com arco 5/16-24" Longo. tamanhos de rosca disponível: 5/16".
Comprimento: 29.5-32.5 mm (Longo). Inclui: chave inglesa, chave inglesa aberta, molas (0,045,
0,60, 0,070), os pinos (34 milímetros, 36 milímetros), 1,5 milímetros chave allen e chave de
fenda.
Botão de pressão para tiro com arco para tiro com arco (Plunger, cushion, botton) 5/16-24"
Curto. tamanhos de rosca disponível: 5/16". Comprimento: 17,5-24,5 mm (curta). Inclui: chave
inglesa, chave inglesa aberta, molas (0,045, 0,60, 0,070), os pinos (34 milímetros, 36
milímetros), 1,5 milímetros chave allen e chave de fenda.
Botas para o Snowboard com revestimento robusto que oferece proteção contra choques e
colisões, tamanho 34 .
Botas para o Snowboard com revestimento robusto que oferece proteção contra choques e
colisões, tamanho 36 .
Bote com 6,5m de comprimento e 2,6 de largura, com capacidade para 12 pessoas e carga de
1700 kg, fundo: V profundo em fibra de vidro.
Bote Inflavél com casco rígido em fibra de vidro, banco de proa para 02 pessoas com
compartimento para a guarda de equipamentos, tubulões confeccionado com tecido em
poliestes de 1100 Dtex emborrachado com um composto a base de PVC Nitrilico e neoprene e
com opção para Hypalon com Neoprene, deck em fibra de vidro, carga suportada de 850 kg,
motor de 15 HP até 30 HP, fundo em V de fibra de vidro. Dimensões: comprimento: 3,60 m,
largura 1,75 m
Bote Inflável flexível, semi-rígido, com comprimento de 3.60 m, largura 1.75m, carga 850kg,
lotação máxima de 6 pessoas, fundo em fibra de vidro em V e corpo inflável construído com
tecido de Poliéster 1100 Detex, emborrachado com composto de PVC Nitrílico.
Bote inflavel fundo rigido em pvc com fundo em V, piso em fibra de vidro, motor 10 hp, suporta
cargas de até 510 kg, capacidade para 3 pessoas, compartimento (ar) 3, piso em fibra de vidro,
Comprimento: 2,70 m, Peso: 77,05 Kg
Bote Sr-10 com flutuadores construídos com tecido francês tipo ORCA de poliéster (1100
Decitex) emborrachado em uma das faces com duas camadas de Hypalon e na outra face com
duas camadas de Neoprene pelo processo de calandragem, com certificado ISO 6185-3 e
Certificado SOLAS 74 Convention, quantidade de câmaras: 03, quantidade de pessoas: 05, peso
sem motor: 68 kg, casco em fibra de vidro laminado com resina de poliéster ortofitálica,
reforçada manta de vidro de 450 g/m² e Coremat, acabamento em gel coat softálico com NPG
e anti-UV, motor máximo recomendado: até 15 HPcomprimento total externo: 3,12 m,
Dimensões: comprimento total interno: 2,20 m, largura total externa: 1,73 m, largura total
interna: 0,83 m, diâmetro dos flutuadores: 0,44 m,

559,91

799,90

365,13

458,42
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76.379,10

11.704,35

12.303,70

6.505,61

24.037,00
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Botoeira de acionamento do alarme de incêndio, com fio, Botoeira para acionamento de
bomba à distância tipo Quebra Vidro com botão, Especificação: espelho de fixação para caixas,
com medidas de 4x2.
Botoeira Liga/Desliga para Bomba de Incêndio , Botoeira para acionamento de bomba, com fio,
à distância tipo Quebra Vidro com botão, Especificação: espelho de fixação para caixas, com
medidas de 4x2.
Braçadeira de competição. Cor prateada; Peso 5 kg; Largura 71 mm.
Brellete masculino.Composição: 80% nylon 12% elastano 8% poliéster.
Bretelle (usado no ciclismo estrada e moutain bike XCO): Tamanhos PP. Modelo Masculino.
Bretelle (usado no ciclismo estrada e moutain bike XCO): Tamanhos PP. Modelo Feminino.
Bretelle Feminino. Composição: 92% Poliamida e 8% elastano.
Bridão argola de inox com bocal de silicone, com dupla articulação com salivador de silicone
laranja. Medidas (cm): bocal 14,5 de largura e 1,8 de espessura maior / argolas grandes 7,5 /
salivador com 4 de comprimento x 1,5 de espessura. Composição: Inox / Silicone.
Bridão articulado modelo pelham de borracha com perna curta. Medidas do bocal: 12,5 à
14,5cm.
Bridão articulado modelo pelham de borracha com perna longa. Medidas do bocal: 12,5 à
14,5cm.
Bridão Eggbut Silicone Dressage Fixo, 14,5cm.
Bridão Espanhol Silicone Articulado.
Bridão Neco de Silicone Fixo Longo, de inox com bocal de silicone com duas bolas (três
estreitamentos) salivadoras. Fixo 13,5cm.
Bridão Nepomuck Bocal Ferro, com bocal de ferro. Focinheira articulada revestida de couro.
Composição: couro, inox e ferro, Medidas (cm): bocal de 13,5 e 1,4 de espessura / argola de 8 /
perna da argola de 6
Bridão Nepomuck Bocal Silicone, Composição: inox. Couro e silicone. Com bocal de 14,5 cm.
Brometo de n-butilescopolamina (3 amp) espasmos agudos dos tratos gastrintestinal, biliar e
geniturinário, assim como cólicas biliares e renais.
Brometo de n-butilescopolamina (5 amp) espasmos agudos dos tratos gastrintestinal, biliar e
geniturinário, assim como cólicas biliares e renais.
Bucha de Balança para Moto Cross.
Budesonida aqua 64 mcg (1fr) indicado para pacientes com rinites não alérgica e alérgica
perenes e alérgica sazonal, tratamento de pólipo nasal e prevenção de pólipo nasal após
polipectomia.
Bussola com iluminação por leed; graduação de 5 em 5 ° - com 3 referências verticais; ø
aparente da rosa: 100 mm. dimensão (cxlxa): 10cm x 15cm x 20cm. peso: 154 g
Bússola eletrônica - com regressivo e rumo tático
Bussola eletrônica com precisão de +/- 1°; timer de 1 a 60 min;bateria de vida utíl de 300 hrs.
dimensão (cxlxa): 164mm x 122mm x 58 mm. peso: 445 g
Bússola modelo competição, montada em uma base de acrílico transparente e anatômica para
ser apresilhada no dedo polegar, com agulha magnética estável na posição horizontal e a
metade norte em destaque, letra “N” no limbo móvel, escala 1: 10.000, balanceada para uso no
Brasil, seta de orientação no fundo da bússola com pelo menos dois meridianos de cada lado.
Conforme especificação da Federação Internacional.
Bussola modelo para iniciação esportiva ou escolar, montada em uma base de acrílico
transparente arredondada do lado oposto da seta de navegação, com agulha magnética estável
na posição horizontal, metade norte em destaque e com a letra “N” do norte, letra “N” no

84,64

62,51
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335,90
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181,42
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199,95
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12,31
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38,34
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limbo móvel, escalas 1: 50000, 1: 25000 e régua milimentrada, balanceada para uso no Brasil,
seta de orientação no fundo da bússola com três meridianos de cada lado com a metade do
norte na cor vermelha.
Bussola modelo para mapeamento, montada em uma base de acrílico transparente
arredondada do lado oposto da seta de navegação, com agulha magnética estável na posição
horizontal, limbo móvel e fixo combinados, escalas 1: 50000, 1: 25000 e régua milimentrada,
balanceada para uso no Brasil, seta de orientação no fundo da bússola com três meridianos de
cada lado com a metade do norte na cor vermelha.
Butilbrometo de escopolamina c/20 (3cx) como analgésico e antiespasmódico, em estados
espástico-dolorosos e cólicas do trato gastrintestinal, das vias biliares e urinárias, e do aparelho
genital feminino; dismenorréia.
Cabeça bumerangue para vassoura de curling feito de crina de cavalo com fios de 8'.
Cabeça circular para vassoura de curling feito de crina de cavalo com fios de 8'.
Cabeça oval para vassoura de curling feito de crina de cavalo com fios de 8''.
Cabeça retangular para vassoura de curling feito de crina de cavalo com fios de 8''.
Cabeçada de couro, com focinheira flash, detalhes em prata e rédeas de cadarço. Composição:
couro, metal e cadarço. Cor Preta ou Tabaco, Tam G (BH, Lusitano, Mangalarga Paulista,
Westfalen, Hannoveriano)
Cabeçada de couro, com focinheira flash, detalhes em prata e rédeas de cadarço. Composição:
couro, metal e cadarço. Cor Preta ou Tabaco, Tam M (pônei, árabe)
Cabeçada de Volteio com focinheira simples. Fornecida sem rédeas e sem embocadura.
Cabeçada Flash c/ Mosquetão, plástico quik-clean, com mosquetão para engate da
embocadura, com focinheira flash, cor: preta ou tabaco, tam M e G.
Cabeçada para adestramento importada, para uso com 2 embocaduras (4 rédeas). Composição:
couro, metal e cadarço. Cor Preta, Tam M e G (BH, Lusitano, Mangalarga Paulista, Westfalen,
Hannoveriano).
Cabeção Castigo para Volteio. Feito em nylon. Melhor ajuste e densamente acolchoado para
proteger o chanfro.
Cabideiro duplo, fixado na parede, acabamento cromado largura 87,9mm, altura 84,5mm.
Cabideiro tipo arara, capacidade para 30 cabides, em metal cromado, altura ajustável até 1,20
m; fabricado com tubo 3/4 x 0,85 mm
Cable Cross Over com estrutura de aço estrutural oblongo 50 x 98 cm e espessura de 3 mm,
pegadas anatômicas em pvc, estofamento em espuma ortopédica, impermeável,antialérgico.
Dimensões (C x L x H ): 308 x 128 x 224 cm, Peso : 200Kg, Carga: 460 Kg.
CABLE CROSS. Dimensões: comprimento 106 cm x largura 343 cm x altura 235 xm.Peso : 369 KG
Cabo Conector de 14 Metros para Esgrima. Bivolt
Cabo de 4 pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, 23 AWG, isolados em
polietileno especial. Capa externa em PVC não propagante à chama
Cabo de Acelerador para Moto Cross.
Cabo de aço 4 mm revestido em PVC (Metro); Multifilamento de aço inoxidável.
Cabo de aço galvanizado 3mm de espessura encapado com silicone, 13m de comprimento, com
laços nas extremidades para encaixe nos postes com fechamento em clip de aço forjado,
soldado para maior segurança.
Cabo de aço galvanizado 3mm de espessura, com 13m de comprimento, com laços nas
extremidades para encaixe nos postes com fechamento em clip de aço forjado, soldado para
maior segurança.
Cabo de aço revestido em plástico (plastificado) para sustentação de rede de tênis de 14m;

163,61

32,56
28,17
28,17
116,55
162,37

240,72
240,72
281,58
225,57

311,34
128,61
41,39
768,90

13.859,00
13.662,00
210,00
2,05
18,53
5,59

49,00

49,00
88,26

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Com presilhas.
Cabo de amarração em nylon azul com espessura de 10mm.
Cabo de amarração em nylon azul com espessura de 12mm.
Cabo de amarração em nylon azul com espessura de 14mm.
Cabo de amarração em nylon azul com espessura de 16mm.
Cabo de amarração em nylon azul com espessura de 18mm.
Cabo de amarração em nylon azul com espessura de 20mm.
Cabo de amarração em nylon azul com espessura de 22mm.
Cabo de amarração em nylon azul com espessura de 24mm.
Cabo de amarração em nylon azul com espessura de 26mm.
Cabo de amarração em nylon azul com espessura de 28mm.
Cabo de amarração em nylon azul com espessura de 30mm.
Cabo de amarração em nylon azul com espessura de 8mm.
Cabo de amarração em polyester com espessura de 6mm.
Cabo de amarração em polyester com espessura de 8mm.
Cabo de áudio analógico 2 vias bitola 22 awg próprio para instalações fixas.
Cabo de borracha usado para transportar o cavalo no caminhão (ou trailer) e para colocar na
porta da baia para impedir que ele saia dela. Com mosquetões cromados nas duas pontas.
Cabo de Cabresto Algodão, fabricado em 100% algodão, mosquetão de segurança reforçado,
comprimento de 1,80m. Em cores.
Cabo de Cabresto de Nylon, com mosquetão de segurança. Cabo com 1,80 m. Em cores.
Cabo de conexão - Carretel de conexão entre os esgremistas e o aparelho de sinalização touch
screen.
Cabo de conexão- Extensão para conectar aparelho até a enroladeira
Cabo de conexão para máscara de sabre elétrica e máscara de florete com couxo babador.
Cabo de enroladeira 21 m - De chão ou para enroladeira aérea
Cabo de fibra ótica Auto Sustentável Multimodo ou monomodo 4 Vias
Cabo de máscara - Para conectar máscara de sabre com o colete elétrico.
Cabo de nylon 5m; Multifilamento de poliéster com alma trançada.
Cabo FTP CAT 5e blindado 4P pares, 24 AWG, 300V NBR 10300 e capa externa antichama,
Cabo multipolar livre de halogênio 3x1,5mm²
Cabo oficial para Martelo, em aço, medindo no mínimo 95.5 cm
Cabo Óptico totalmente dielétrico, com núcleo protegido contra penetração de umidade com
materiais hidro expansíveis (núcleo seco), e revestimento externo em material termoplástico.
Cabo torcido de amarração em nylon com espessura de 10mm.
Cabo torcido de amarração em nylon com espessura de 12mm.
Cabo torcido de amarração em nylon com espessura de 14mm.
Cabo torcido de amarração em nylon com espessura de 16mm.
Cabo torcido de amarração em nylon com espessura de 18mm.
Cabo torcido de amarração em nylon com espessura de 20mm.
Cabo torcido de amarração em nylon com espessura de 22mm.
Cabo torcido de amarração em nylon com espessura de 24mm.
Cabo torcido de amarração em nylon com espessura de 26mm.
Cabo torcido de amarração em nylon com espessura de 28mm.
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Cabo torcido de amarração em nylon com espessura de 30mm.
Cabo torcido de amarração em polyester com espessura de 10mm.
Cabo torcido de amarração em polyester com espessura de 12mm.
Cabo torcido de amarração em polyester com espessura de 14mm.
Cabo torcido de amarração em polyester com espessura de 16mm.
Cabo torcido de amarração em polyester com espessura de 18mm.
Cabo torcido de amarração em polyester com espessura de 20mm.
Cabo torcido de amarração em polyester com espessura de 22mm.
Cabo torcido de amarração em polyester com espessura de 24mm.
Cabo torcido de amarração em polyester com espessura de 26mm.
Cabo torcido de amarração em polyester com espessura de 28mm.
Cabo torcido de amarração em polyester com espessura de 30mm.
Cabo torcido de amarração em polyester com espessura de 8mm.
Cabo UTP categoria 6A.
Cabo Vídeo Componente RCA 1,80M - Terminais - 3Rca Gold X 3 RCA Gold
Cabos de energia para bateria e transformador de placar de esgrima e unidade sinalizadora
Cabos HDMI - Ligações dos laptops com as TVS dos placares com 2 metros
Cabresto Canadense, confeccionado em couro atanado, com ferragens de metal anti ferrugem.
Cores: Marrom e Preta.
Cabresto com Cabo Fleece, fabricado em fita de nylon com reforço em veludo, 2 regulagens
com furos em ilhós, ferragens com acabamento em pintura fosca, acompanha cabo com
mosquetão. Focinheira e Nuca acolchoado com fleece.
Cabresto de corda feito com nós com ajuste na lateral da cabeça. Cores diversas
Cabresto de Nylon com com detalhes em couro nas laterais e no focinho revestidos de metais
decorados. Cor azul
Cabresto de nylon macio revestido internamente, com metais inoxidáveis, com ajuste na nuca e
focinho. Fechamento com mosquetão. Acompanha cabo com mosquetão. Cores variadas
Cabresto/Cabo Rhombus, em fita de nylon com reforço em veludo, 2 regulagens com furos em
ilhós, ferragens com acabamento em pintura fosca, acompanha cabo com mosquetão, com
ajuste na nuca e na focinheira, com cabo e revestimento de nobook na nuca.
Caçapa com peso SKLZ: Altura: 23.00 cm. Largura: 5.00 cm. Profundidade: 17.00 cm. Peso:
300.00 g
Cadeira adutora, com sistema de regulagem de encosto por toque, ajuste de distância sem sair
do equipamento, bateria de pesos à frente do usuário, suporte para fichas em acrílico,
construído com tubulação arredondada de 60 mm, base de apoio solo em tubo oblongo de 40 x
115 mm, pés emborrachados, bateria de pesos com pino e fio de segurança, barras guia em aço
inox, estofamentos injetados com controle de densidade, carenagens de proteção de pesos,
carenagem em acrílico com instruções de uso e músculos exercitados, suporte para fichas,
dimensões aproximadas de 1,70 m de comprimento x 0,72 m de largura x 1,76 m de altura,
carga de 75 kg, peso total aproximado de 170 kg.
Cadeira adutora, construído com tubulação arredondada de 60mm, base de apoio solo em
tubo oblongo de 40 x 115 mm, pés emborrachados, bateria de pesos com pino e fio de
segurança, barras guia em aço inox, estofamentos injetados com controle de densidade,
carenagens de proteção de pesos, carenagem em acrílico com instruções de uso e músculos
exercitados, suporte para fichas, dimensões aproximadas de 1,70 m de comprimento x 0,72 m
de largura x 1,76 m de altura, carga: 75 kg, peso total aproximado de 170 kg.
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Cadeira adutora. Em ferro; Forrada com almofadas no banco e no apoio das pernas; Para
fortalecimeto da musculatura.
Cadeira antivandalismo com apoio de braço, fixação em trilho sobreposto de aço inoxidável
fixado no piso, cor a definir, 2) Estrutura metálica galvanizada a fogo, 3) Sistema rebatível por
gravidade, 4) Assento, encosto e apoio de braço: injeção em polipropileno, resistente a raios
UV e fogo, 5) Apoio de braço estruturado em perfil metálico galvanizado a fogo, 6) Numeração
fixada no encosto com rebites, 7) Medidas (mm): assento 420x420 (L x P), encosto 440x250 (L x
H), 520 (largura total com apoio de braço), 545/312 (profundidade aberta/fechada), 550/520
(entre eixo mínimo com apoio de braço individual/compartilhado).
Cadeira articulada de banho, fixada na parede largura 380mm, profundidade 356mm e altura
196mm
Cadeira com base fixa de 4 pés, empilhável, sem apoio para braços, assento e encosto em
polipropileno (cor a definir) parafusados em estrutura em metal soldado (confeccionada em
tubo oval 16 x 30 x 1,50 mm ou equivalente) pintura epóxi negra, estrutura confeccionada de
forma a atender aplicação de carga sobre o assento igual a 1500 N (150 kgf) e 760 N (76 Kgf)
sobre o encosto. Dimensões: assento 470 x 430 x 6 mm / encosto 470 x 330 x 6 mm, conforme
NR n° 17 do Ministério do Trabalho e a NBR n° 13.962 da ABNT.
Cadeira com base giratória sobre rodízios, sem apoio para os braços, base com regulagem de
altura e amortecimento a gás, assento e encosto em polipropileno (cor a definir) parafusados
em estrutura em metal soldado (confeccionada em tubo oval 16 x 30 x 1,50 mm ou
equivalente), com pintura epóxi negra, estrutura confeccionada de forma a atender aplicação
de carga sobre o assento igual a 1500 N (150 kgf) e 760 N (76 Kgf) sobre o encosto. Dimensões:
assento 470 x 430 x 6 mm / encosto 470 x 330 x 6 mm, conforme NR n° 17 do Ministério do
Trabalho e a NBR n° 13.962 da ABNT.
Cadeira de banho. Para transporte de pessoas fragilizadas ou com dificuldades de Locomoção,
fins higiênicos; Em aço inoxidável; Apoios: fixo para os braços e removível para os pés com
estrutura antiderrapante; Assento sanitário em PVC flexível; Encosto de courvim resistente;
Rodízios de borracha maciça, sendo 2 com freios; Capacidade: até 130 Kg. Dimensões (AxLxP):
80x57x57 cm; Peso: 8 Kg.
Cadeira de espectador antivandalismo, com fixação em sistema de trilho sobreposto de aço
inoxidável fixado no piso, 2) Estrutura metálica tubular galvanizada a fogo, 3) Dobradiças com
mecanismo rebatível por gravidade, 4) Assento e encosto: injeção em polipropileno, resistentes
a raios UV e ao fogo conforme normas brasileiras, 5) Numeração do assento fixada no encosto
com cola e rebite, 6) Cores a definir, 7) Dimensões (mm): 415 (largura do assento), 440 (largura
do encosto), 420 (profundidade do assento), 480 (profundidade aberta), 260 (profundidade
fechada), 250 (altura do encosto), 470 (entre eixo mínimo).
Cadeira de exames motorizada. Para procedimentos ginecológicos; Incluir Trendelenburg
elétrico ou mecânico; Partes móveis: assento, encosto do tórax e perneira; Altura mínima de
assento: 60 cm; Porta coxas; Rodízios com freios; Capacidade mínima: 180 Kg; Braço articulável.
Altura máxima: 1,10m, Largura (assento): 0,60 m, Comprimento (maca) 1,80 m; Peso: 130 Kg.
220V/ 60 Hertz ou BIVOLT.
Cadeira de rodas para esgrima canhota: estrutura em alumínio liga 6061 - T6 F, normalizada,
sob medida, com ant-tip regulável, eixo transversal reto, mancal de recepção do quick-release
em alumínio com alma em aço liga com precisão, conjunto Roda traseira - montada em aro de
alumínio aero perfil leve específico para competição reforçado (24” ou 26”), apoio de pé tipo
plataforma com regulagem de altura, apoio lateral com regulagem e estrutura monobloco,
conjunto roda dianteira - roda em poliuretano, e estofamento em nylon 420, com almofada em
poliuretano alta densidade.
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Cadeira de rodas para esgrima destra: estrutura em alumínio liga 6061 - T6 F, normalizada, sob
medida, com ant-tip regulável eixo transversal reto, mancal de recepção do quick-release em
alumínio com alma em aço liga com precisão conjunto Roda traseira - montada em aro de
alumínio aero perfil leve específico para competição reforçado (24” ou 26”) apoio de pé tipo
plataforma com regulagem de altura, apoio lateral com regulagem e estrutura monobloco
conjunto roda dianteira - roda em poliuretano e estofamento em nylon 420, com almofada em
poliuretano alta densidade.
Cadeira de rodas para obeso, estrutura reforçada em aço, pintura epóxi, pés providos de
rodízios de 8, sendo 2 com freio em diagonal, encosto e assento em chapa de compensado com
espuma de alta densidade, revestido em courvin lavável, acompanha suporte de soro em aço
zincado e suporte para os pés móveis, capacidade: 250 Kg, dimensões do assento (mm): 700 x
400, altura do assento ao solo: 500
Cadeira de rodas paralímpica com 3 rodas, sendo duas rodas grandes na parte traseira e uma
na parte frontal, pneus traseiros com diâmetro de 66 cm e suporte para as mãos em cada roda
traseira. Assento com altura de 53cm do chão e apoio para os pés com até 11cm a partir do
chão, estando as rodas dianteiras direcionadas para frente. A parte de baixo dos apoios são
fabricadas em material para evitar danos à superfície da quadra.
Cadeira de rodas paralímpica com 4 rodas, sendo duas rodas grandes na parte traseira duas na
parte frontal, pneus traseiros com diâmetro de 66 cm e suporte para as mãos em cada roda
traseira. Assento com altura de 53cm do chão e apoio para os pés com até 11cm a partir do
chão, estando as rodas dianteiras direcionadas para frente. A parte de baixo dos apoios são
fabricadas em material para evitar danos à superfície da quadra.
Cadeira de rodas uso hospitalar, dobrável em duplo X, em aço cromado, rodas grandes
traseiras de 24 com rolamentos, rodas pequenas giratórias dianteiras de 8, assento e encosto
em lona, braços fixos removível com trava camuflada, apoio pés removível e elevável, apoio
para pernas removível e elevável, com suporte para soro com regulagem de altura; largura do
assento (mm): 500 / indicada para usuários até 100 kg
Cadeira dobrável em aço, assento e encosto em chapa de aço com 0,45 mm de espessura,
estrutura em tubo 3/4 x 1,06 mm, quadro do assento em tubo 3/4 x 0,90 mm, pés traseiros em
tubo 3/4 x 0,85 mm, travessas em tubo 5/8 x 0,85 mm, altura e largura 810 x 390 mm, pintura
eletrostática.
Cadeira extensora, construído com tubulação arredondada de 60 mm, base de apoio solo em
tubo oblongo de 40 x 115 mm, pés emborrachados, bateria de pesos com pino e fio de
segurança, barras guia em aço inox, estofamentos injetados com controle de densidade,
carenagens de proteção de pesos, carenagem em acrílico com instruções de uso e músculos
exercitados, suporte para fichas, dimensões aproximadas de 1,34 m de comprimento x 0,97 m
de largura x 1,90 m de altura, carga de 95 kg, peso total aproximado de 205 kg.
Cadeira odontológica automática, com controle no pé, sistema de elevação composto motoredutor e sistema de rosca sem fim; Sugador automático; Cuba removível; Terminais de alta e
baixa rotação e com refrigeração; Condutor de água em aço e removível; Filtro intermediário
para retenção de detritos; Luz branca, fria e sem sombras acionado por botão localizado no
pedal da cadeira e ajuste gradativo da intensidade de luz; Pedal progressivo para acionamento
das pontas; Válvulas pneumáticas individuais; Seringa tríplice; Terminal com spray para alta
rotação e terminal sem spray para baixa rotação com mangueiras lisas flexíveis e sem ranhuras;
Reservatório translúcido de fácil acesso e pressurização automática; Bandeja auxiliar em aço
inox removível; Pedal fixo na base dotado de botões individuais para comandos do assento e
do encosto; Estofamento com apoio lombar, recoberto com espuma de alta resistência, sem
costuras e de fácil limpeza; Encosto com articulação central única apoio de cabeça fixo com
regulagem de altura e removível; Incluir mocho à gás. 220V/ 60 Hertz ou BIVOLT.
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Cadeira para arbitragem de voleibol modelo telescópica, confeccionada em aço carbono, soldas
MIG e pintura eletrostática, com escada e plataforma. Poltrona com base giratória e proteção
nas laterais em aço carbono. Assento e encosto revestidos com espuma de PU injetada
recoberta de lona vinílica KP1000. Base com rodas para locomoção.
Cadeira para árbitro de tênis, metálica com dispositivo para guarda-sol com base de madeira
para proteção do piso.
Cadeira para Árbitro de vôlei com almofadas de proteção
Cadeira para árbitro em jogos de tênis; Altura Mínima: 1,82m (Assento) x Altura Máxima:
2,40m (Assento); Estrutura em tubo de aço 1 1/12 com tratamento anti corrosivo; Com pintura
sintética; Assento em plástico injetado; Com prancheta de anotações; Com suporte para guarda
sol/chuva; Com degraus galvanizados; Com rodízios traseiros.
Cadeira para juiz com 4 degraus - estrutura rígida, construção soldada em tubo de aço
revestido e pintado, com mesa articulada em madeira para escrita, assento de plástico e tubo
de chão dotado de contatos com o piso em borracha. Peso: 33 kg, altura da base da cadeira:
1,50 m, altura total: 1,77 m.
Cadeira para mídia com assento giratório, apoio de braços e mesa rebatível, fixação individual
no piso em estrutura tubular, cor a definir, 2) Estrutura metálica tubular com pintura
eletrostática a pó, 3) Dobradiças: mecanismo pivotante, 4) Assento com mecanismo giratório,
almofadas removíveis, 5) Mesa dobrável com fornecimento elétrico, 6) Numeração do assento
e fileira na parte posterior do assento, 7) Medidas (mm): assento 420x420 (L x P), encosto
440x250 (L x H), 520 (largura total com apoio de braço), 600 (entre eixo mínimo).
Cadeira plástica, empilhável, com braços, para uso irrestrito, fabricação conforme NBR-14776,
capacidade para suportar um homem de 140 kg
Cadeira plástica, empilhável, sem braços, para uso irrestrito, fabricação conforme NBR-14776,
capacidade para suportar um homem de 140 kg
Cadeira romana com estrutura de alumínio maciço, estofamento de espuma modelada em
poliuretano e revestida com couro sintético e sistema reclinável, com ajuste do encosto em
vários níveis.
Cadeira tipo executiva, braço fixo, base giratória com regulagem de altura a gás, estofada em
espuma injetada com 30 mm de espessura, relevos laterais, revestimento em couríssimo,
conforme NR n° 17 do Ministério do Trabalho e a NBR n° 13.962 da ABNT.
Cadeira tipo executiva, braços com regulagem de altura e apoio braços fixos, tipo base giratória
com regulagem de altura a gás, estofada em espuma injetada com 30 mm de espessura,
relevos laterais, revestimento em couríssimo, conforme NR n° 17 do Ministério do Trabalho e a
NBR n° 13.962 da ABNT.
Cadeira tipo executiva, braços com regulagem de altura, base giratória com regulagem de
altura a gás, estofada em espuma injetada com 30 mm de espessura, relevos laterais,
revestimento em tecido, conforme NR n° 17 do Ministério do Trabalho e a NBR n° 13.962 da
ABNT.
Cadeira tipo executiva, braços fixos, base giratória com regulagem de altura a gás, estofada em
espuma injetada com 30 mm de espessura, relevos laterais, revestimento em tecido, conforme
NR n° 17 do Ministério do Trabalho e a NBR n° 13.962 da ABNT.
Cadeira tipo secretária, base fixa (4 pés), sem braço, confeccionada em tubo redondo pintado
em epóxi, estofada em espuma injetada com 30 mm de espessura, revestimento em tecido,
conforme NR n° 17 do Ministério do Trabalho e a NBR n° 13.962 da ABNT.
Cadeira tipo secretária, base fixa (4 pés), sem braço, confeccionada em tubo redondo, pintado
em epóxi, estofada em espuma injetada com 30 mm de espessura, revestimento em
couríssimo, conforme NR n° 17 do Ministério do Trabalho e a NBR n° 13.962 da ABNT.
Cadeira tipo secretária, com braço, base fixa (4 pés) confeccionada em tubo redondo 1,20 mm
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pintado em epóxi, estofada em espuma injetada com 30 mm de espessura, revestimento em
couríssimo, conforme NR n° 17 do Ministério do Trabalho e a NBR n° 13.962 da ABNT.
Cadeira tipo secretária, com braço, base fixa (4 pés) confeccionada em tubo redondo 1,20 mm
pintado em epóxi, estofada em espuma injetada com 30 mm de espessura, revestimento em
tecido, conforme NR n° 17 do Ministério do Trabalho e a NBR n° 13.962 da ABNT.
Cadeira VIP estofada com apoio de braço rebatível por mola, fixação em trilho sobreposto de
aço inoxidável fixado no piso, cor a definir: 2) Estrutura metálica tubular com pintura epóxi 70 a
90 micras. 3) Dobradiças: mecanismo pivotante. 4) Assento e encosto: acolchoados e
revestidos em vinil. 5) Encosto: espaldar alto. 6) Numeração fixada na parte inferior do assento
rebatível. 7) Medidas (mm): assento 440x420 (L x P), encosto 400x470 (L x H), 520 (largura total
com apoio de braço), 570/300 (profundidade aberta/fechada), 800 (altura total), 500 (entre
eixo mínimo).
Cafeína; carisoprodol; diclofenaco sódico; paracetamol c/30 (2cx) indicado para o tratamento
de reumatismo nas suas formas inflamatóriodegenerativas agudas e crônicas; crises agudas de
gota, estados inflamatórios agudos, póstraumáticos e pós-cirúrgicos. exacerbações agudas de
artrite reumatóide e osteoartrose e estados agudos de reumatismo nos tecidos extraarticulares; indicado como coadjuvante em processos inflamatórios graves decorrentes de
quadros infecciosos.
Cafeína; carisoprodol; diclofenaco sódico; paracetamol com 12 comprimidos (2cx) indicado
para o tratamento de reumatismo nas suas formas inflamatóriodegenerativas agudas e
crônicas; crises agudas de gota, estados inflamatórios agudos, póstraumáticos e pós-cirúrgicos.
exacerbações agudas de artrite reumatóide e osteoartrose e estados agudos de reumatismo
nos tecidos extra-articulares; indicado como coadjuvante em processos inflamatórios graves
decorrentes de quadros infecciosos.
Caiaque com 3,0 m de comprimento, largura 62 cm, banco anatômico, finca-pé regulável;
Fabricado em polietileno de alta densidade.
Caiaque individual para pesca, fabricado em polietileno linear de média densidade: Caixa de
transporte com tampa, encosto reclinável, 2 suportes de varas, encaixe para remo, porta
objetos com tampa, passadores de nylon, alças de transporte, fitas de bagageiro, válvula de
escoamento tipo tampão, remo duplo. Dimensões: Comprimento: 3, 40m. Largura: 75cm. Peso:
24kg. Capacidade: 145 kg. Cor: Amarelo
Caiaque K1 - Viper 51 para iniciação a Canoagem Velocidade
Caiaque K1 - Viper 55 em fibra de vidro para treinamento de atletas
Caiaque K1 importado em Fibra de Carbono, certificadas pela Federação Internacional de
Canoagem
Caiaque K2 em fibra de vidro para treinamento
Caiaque tipo K1 para uma pessoa que tem o comprimento máximo de 5,20 metros e com peso
mínimo de 12 kg.
Caiaques tipo K2 para duas pessoas que tem o comprimento máximo de 6,50 metros e com
peso mínimo de 18 kg.
Caiaques tipo K4 para quatro pessoas que tem o comprimento máximo de 11 metros e peso
mínimo de 30 kg.
Caixa acoplada com acionamento Dual Flux
Caixa acústica amplificada, potência aproximada: 300W - frontal passivo
Caixa acústica para cobertura em 2 vias com dispersão 120º x 60º 99dB SPL
Caixa acústica Passiva 2 vias sensibilidade de 106 Db. Pressão sonora até 139 dB, potência de
500w.
Caixa com 50 unidades de Filtros Powerbreath. Uso individual, não autoclavável. Peso: 200
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gr/unidade.
Caixa de areia para saltos em distãnncia e triplo. Com manta geotêxtil e pedra britada; Tubo
dreno perfurado com diâmetro de 145 mm; Grade de borrracha vazada. Dimensões (AxCxL):
0,30x8,00x5,90 m (medidas de projeto).
Caixa de consolidação de cabos UTP com capacidade máxima de 24 pontos com entradas
opcionais nas partes laterais e entrada traseira.
Caixa de engate para salto com vara, em aço galvanizado e pintura a pó.
Caixa de inspeção com haste copperwed 5/8" x 3,00m com alta camada 254 microns
Caixa de inspeção elétrica de polipropileno para aterramento, com altura de 25cm e diâmetro
de 30cm
Caixa de material de pequena cirurgia. 01 Cabo de Bisturi N.º: 3; 02 Gancho Gilles Delicado;
Pinças: 01 Adson Dente de Rato, 01 Adson Serrilhada - 12 cm, 01 Mosquito Curva - 12 cm e 01
Pinça Pean - 14 cm; Porta Agulha Mayo Hegar com Vídea: 01 de 12 cm e 01 de 14 cm; Tesouras:
01 Faceta Curva Ponta Fina - 11 cm e 01 Mayo Reta - 15 cm; 01 Estojo de Inox Perfurado - 20 x
10 x 03 cm.
Caixa de quilha 10'' para longboard
Caixa de quilha 10'' para pranchas de surf
Caixa de quilha 12'' para pranchas de surf
Caixa de quilha 4'' para pranchas de surf
Caixa de quilha 6'' para pranchas de surf
Caixa de quilha 8'' para pranchas de surf
Caixa de Salto Pliometria, dimensões: 3”, 6”, 12”, 18”, 24”.
Caixa de som Ativa amplificada 15 Pol 2000W PMPO 250W RMS
Caixa de teste universal ''Profi Spezial'': com 3 ohmímetro de controle frente a resistência de
armas, fio de corpo, coletes elétricos e bobinas. Caixa de Teste padrão para Campeonatos e
Jogos Olímpicos. Modalidade Esgrima.
Caixa de transporte de placar de esgrima e unidade sinalizadora.
Caixa de Transporte para FMA02 + FMA11. Modalidade Esgrima.
Caixa Pliométrica - 24 polegadas de altura
Caixa Pliométrica - 30 polegadas de altura
Caixa Pliométrica - 36 polegadas de altura
Caixas acústica amplificada, potência aproximada 100W - frontal - monitor 2 vias
Caixas acústicas 300w / 70v
Caixas Para Pliometria. Conjunto composto por 3 caixas, sendo: 1 unidade com altura de 30 cm
(12); 1 unidade com altura de 45 cm (18); 1 unidade com altura de 60 cm (24); Em formato
quadrado, com superfície de pouso superior à 75 x 90;
Caixote para salto. Em madeira; Com borracha na parte superior. Dimensões (AxLxC):
10x50x100 cm.
Caixote para salto. Em madeira; Com borracha na parte superior. Dimensões (AxLxC):
20x50x100 cm.
Calça - Feita de tecido trilobal. Elásticos na cintura e tornozelos. Cordão para amarração.
Calça - Material: 65% poliéster/35% algodão. Tape encordonado adicionais em estreita
colaboração com elástico. Fita elástica no tornozelo.
Calça Segunda Pele feminina para prática de Snowboard Alpino, confeccionada em 53%
Poliéster, 38% Poliamida, 9% Elastano, tamanho G.
Calça Segunda Pele feminina para prática de Snowboard Alpino, confeccionada em 53%
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Poliéster, 38% Poliamida, 9% Elastano, tamanho GG.
Calça Segunda Pele feminina para prática de Snowboard Alpino, confeccionada em 53%
Poliéster, 38% Poliamida, 9% Elastano, tamanho M.
Calça Segunda Pele Masculina para a prática de Biatlon, confeccionada em 53% Poliéster, 38%
Poliamida, 9% Elastano, tamanho G.
Calça Segunda Pele Masculina para a prática de Biatlon, confeccionada em 53% Poliéster, 38%
Poliamida, 9% Elastano, tamanho GG.
Calça Segunda Pele Masculina para a prática de Biatlon, confeccionada em 96% Poliéster 4%
Elastano, tamanho M.
Calça Segunda Pele Masculina para prática de Cross Country, confeccionada em 53% Poliéster,
38% Poliamida, 9% Elastano, tamanho G.
Calça Segunda Pele Masculina para prática de Cross Country, confeccionada em 53% Poliéster,
38% Poliamida, 9% Elastano, tamanho GG.
Calça Segunda Pele Masculina para prática de Cross Country, confeccionada em 53% Poliéster,
38% Poliamida, 9% Elastano, tamanho M.
Calça Segunda Pele masculina para prática de Snowboard Alpino, confeccionada em 53%
Poliéster, 38% Poliamida, 9% Elastano, tamanho G.
Calça Segunda Pele masculina para prática de Snowboard Alpino, confeccionada em 53%
Poliéster, 38% Poliamida, 9% Elastano, tamanho M.
Calça Segunda Pele Masculina para prática de Snowboard Cross, confeccionada em 53%
Poliéster, 38% Poliamida, 9% Elastano, tamanho G.
Calça Segunda Pele Masculina para prática de Snowboard Cross, confeccionada em 53%
Poliéster, 38% Poliamida, 9% Elastano, tamanho GG.
Calça Segunda Pele Masculina para prática de Snowboard Cross, confeccionada em 53%
Poliéster, 38% Poliamida, 9% Elastano, tamanho M.
Calça Segunda Pele Masculina para prática de Snowboard Freestyle, confeccionada em 53%
Poliéster, 38% Poliamida, 9% Elastano, tamanho G.
Calça Segunda Pele Masculina para prática de Snowboard Freestyle, confeccionada em 53%
Poliéster, 38% Poliamida, 9% Elastano, tamanho GG.
Calça Segunda Pele Masculina para prática de Snowboard Freestyle, confeccionada em 53%
Poliéster, 38% Poliamida, 9% Elastano, tamanho M.
Calça Segunda Pelemasculina para prática de Snowboard Alpino, confeccionada em 53%
Poliéster, 38% Poliamida, 9% Elastano, tamanho GG.
CALÇA AVENTURA / CALÇA DE ELASTANO COM NEOPRENE: Elastano (Composição do tecido:
82% Poliamida e 18% Elastano), Elástico na cintura, Neoprene 1,5mm, Costuras em máquina
industrial. Tamanho: P à GG.
Calça de Capoeira em tecido helanca com oito passadores e bandeira do pais. Tam: PP, infantil até 14 anos, G e GG.
Calça de compressão. Permite maior mobilidade sem perder seu formato original; Zíper de 7"
nas pernas; Bolso com zíper nas costas; Composição: 88% Poliéster 12% Elastano.
Calça de compressão. Secagem mais rápida do tecido e te mantém mais confortável; faixa de
ajuste na cintura mais larga e um bolso escondido para guardar pequenos objetos;
Composição: 85% Nylon 15% Elastano.
Calça de Goleiro Oficial Feminina, Confeccionada em 100% poliester, tamanhos diversos,
impressão em silk screen, 11,5 cm x 7 cm
Calça de Goleiro Oficial Feminina, Confeccionada em 100% poliester, tamanhos diversos,
impressão em silk screen, 7,5 cm (redondo).
Calça de Goleiro Oficial Feminina, Confeccionada em 100% poliester, tamanhos diversos.
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Calça de Goleiro Oficial Feminina, Confeccionada em 100% poliester, tamanhos diversos,
impressão em silk screen, 3,25 cm ( redondo )
Calça de Goleiro Oficial Feminina, Confeccionada em 100% poliester, tamanhos diversos,
impressão em silk screen, 3,25 cm x 3,25 cm
Calça de Goleiro Oficial Feminina, Confeccionada em 100% poliester, tamanhos diversos,
impressão em silk screen, 5cm x 3,5 cm
Calça de Goleiro Oficial Feminina, Confeccionada em 100% poliester, tamanhos diversos,
impressão em silk screen, 7,0 cm x 4,8 cm
Calça de Goleiro Oficial Feminina, Confeccionada em 100% poliester, tamanhos diversos,
impressão em silk screen, 7,0 cm x 5, 0 cm.
Calça de Goleiro Oficial Feminina, Confeccionada em 100% poliester, tamanhos diversos,
impressão em silk screen, 7,0 cm x 7,0 cm ,
Calça de Goleiro Oficial Feminina, Confeccionada em 100% poliester, tamanhos diversos,
impressão em silk screen, 7,5 cm x 7,5 cm
Calça de Goleiro Oficial Masculina, Confeccionada em 100% poliester, tamanhos diversos,
impressão em silk screen, 5cm x 3,5 cm
Calça de Goleiro Oficial Masculina, Confeccionada em 100% poliester, tamanhos diversos,
impressão em silk screen, 7,0 cm x 4,8 cm
Calça de Goleiro Oficial Masculina, Confeccionada em 100% poliester, tamanhos diversos,
impressão em silk screen, 7,0 cm x 5, 0 cm.
Calça de Goleiro Oficial Masculina, Confeccionada em 100% poliester, tamanhos diversos,
impressão em silk screen, 7,0 cm x 7,0 cm
Calça de Goleiro Oficial Masculina, Confeccionada em 100% poliester, tamanhos diversos,
impressão em silk screen, 11,5 cm x 7 cm
Calça de Goleiro Oficial Masculina, Confeccionada em 100% poliester, tamanhos diversos,
impressão em silk screen, 3,25 cm (redondo)
Calça de Goleiro Oficial Masculina, Confeccionada em 100% poliester, tamanhos diversos,
impressão em silk screen, 3,25 cm x 3,25 cm
Calça de Goleiro Oficial Masculina, Confeccionada em 100% poliester, tamanhos diversos,
impressão em silk screen, 7,5 cm (redondo).
Calça de Goleiro Oficial Masculina, Confeccionada em 100% poliester, tamanhos diversos,
impressão em silk screen, 7,5 cm x 7,5 cm
Calça de Goleiro Oficial Masculina, Confeccionada em 100% poliester, tamanhos diversos.
Calça de Goleiro Para Treino Feminina, Confeccionada em 100% poliester, tamanhos diversos,
impressão em silk screen, 11,5 cm x 7 cm
Calça de Goleiro Para Treino Feminina, Confeccionada em 100% poliester, tamanhos diversos,
impressão em silk screen, 3,25 cm (redondo)
Calça de Goleiro Para Treino Feminnia, Confeccionada em 100% poliester, tamanhos diversos,
impressão em silk screen, 3,25 cm x 3,25 cm
Calça de Goleiro Para Treino Feminina, Confeccionada em 100% poliester, tamanhos diversos,
impressão em silk screen, 5cm x 3,5 cm
Calça de Goleiro Para Treino Feminina, Confeccionada em 100% poliester, tamanhos diversos,
impressão em silk screen, 7,0 cm x 4,8 cm
Calça de Goleiro Para Treino Feminina, Confeccionada em 100% poliester, tamanhos diversos,
impressão em silk screen, 7,0 cm x 5,0 cm
Calça de Goleiro Para Treino Feminina, Confeccionada em 100% poliester, tamanhos diversos,
impressão em silk screen, 7,0 cm x 7,0 cm
Calça de Goleiro Para Treino Feminina, Confeccionada em 100% poliester, tamanhos diversos,
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impressão em silk screen, 7,5 cm x 7,5 cm
Calça de Goleiro Para Treino Feminina, Confeccionada em 100% poliester, tamanhos diversos,
impressão em silk screen, 7,5 cm (redondo).
Calça de Goleiro Para Treino Feminina, Confeccionada em 100% poliester, tamanhos diversos.
Calça de Goleiro Para Treino masculino, Confeccionada em 100% poliester, tamanhos diversos,
impressão em silk screen, 11,5 cm x 7 cm
Calça de Goleiro Para Treino masculino, Confeccionada em 100% poliester, tamanhos diversos,
impressão em silk screen, 3,25 cm (redondo)
Calça de Goleiro Para Treino masculino, Confeccionada em 100% poliester, tamanhos diversos,
impressão em silk screen, 3,25 cm x 3,25 cm
Calça de Goleiro Para Treino masculino, Confeccionada em 100% poliester, tamanhos diversos,
impressão em silk screen, 5cm x 3,5 cm
Calça de Goleiro Para Treino masculino, Confeccionada em 100% poliester, tamanhos diversos,
impressão em silk screen, 7,0 cm x 4,8 cm
Calça de Goleiro Para Treino masculino, Confeccionada em 100% poliester, tamanhos diversos,
impressão em silk screen, 7,0 cm x 5, 0 cm.
Calça de Goleiro Para Treino masculino, Confeccionada em 100% poliester, tamanhos diversos,
impressão em silk screen, 7,0 cm x 7,0 cm
Calça de Goleiro Para Treino masculino, Confeccionada em 100% poliester, tamanhos diversos,
impressão em silk screen, 7,5 cm x 7,5 cm
Calça de Goleiro Para Treino masculino, Confeccionada em 100% poliester, tamanhos diversos,
impressão em silk screen, 7,5 cm (redondo).
Calça de Goleiro Para Treino masculino, Confeccionada em 100% poliester, tamanhos diversos.
Calça de Motocross Composição: Poliéster 600D e elastano, Forração interna ventilada,
Fechamento em zíper e mais dois botões, Reguladores na cintura, Articulações elásticas nos
joelhos, Placas de tecido antichamas. Tam: 38
Calça de Motocross Composição: Poliéster 600D e elastano, Forração interna ventilada,
Fechamento em zíper e mais dois botões, Reguladores na cintura, Articulações elásticas nos
joelhos, Placas de tecido antichamas. Tam: 40
Calça de Motocross Composição: Poliéster 600D e elastano, Forração interna ventilada,
Fechamento em zíper e mais dois botões, Reguladores na cintura, Articulações elásticas nos
joelhos, Placas de tecido antichamas. Tam: 42
Calça de Motocross Pro Tork Insane 3,Composição: Poliéster 600D e elastano, Forração interna
ventilada, Fechamento em zíper e mais dois botões, Reguladores na cintura, Articulações
elásticas nos joelhos, Placas de tecido antichamas. Tam: 44
Calça de Motocross Pro Tork Insane 3,Composição: Poliéster 600D e elastano, Forração interna
ventilada, Fechamento em zíper e mais dois botões, Reguladores na cintura, Articulações
elásticas nos joelhos, Placas de tecido antichamas. Tam: 46
Calça de Motocross Pro Tork Insane 3,Composição: Poliéster 600D e elastano, Forração interna
ventilada, Fechamento em zíper e mais dois botões, Reguladores na cintura, Articulações
elásticas nos joelhos, Placas de tecido antichamas. Tam: 48
Calça ecostar elástica 800 n fie
Calça em microfibra. Tamanhos P. Feminino. Para o Centro de Treinamento.
Calça em microfibra. Tamanhos P. Masculino. Para o Centro de Treinamento.
Calça Feminina - Modelo: bolsos laterais, cós para cinto e modelagem que permite os
movimentos do golfe, Cor: variadas, Tecido: sarja. Tamanho M, adulto.
Calça Feminina - Modelo: bolsos laterais, cós para cinto e modelagem que permite os
movimentos do golfe, Cor: variadas, Tecido: sarja. Tamanho M, juvenil.
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Calça Feminina - Modelo: social, Cor: bege, Tecido: gabardine (lã fria). Tamanho P, adulto.
Calça Feminina - Modelo: social, Cor: bege, Tecido: gabardine (lã fria). Tamanho P, juvenil.
Calça feminina confeccionada em 100 % Polyester twil com tiras de ajuste na cintura, costura
selada, bolso com ziper para as mãos, abertura para ventilação interna nas coxas . Tamanho G.
Calça feminina confeccionada em 100 % Polyester twil com tiras de ajuste na cintura, costura
selada, bolso com ziper para as mãos, abertura para ventilação interna nas coxas . Tamanho
GG.
Calça feminina confeccionada em 100 % Polyester twil com tiras de ajuste na cintura, costura
selada, bolso com ziper para as mãos, abertura para ventilação interna nas coxas . Tamanho M.
Calça feminina confeccionada em 100 % Polyester twil com tiras de ajuste na cintura, costura
selada, bolso com ziper para as mãos, abertura para ventilação interna nas coxas . Tamanho P.
Calça infantil para esgrima em malha 350n. feminino
Calça infantil para esgrima em malha 350n. masculino
Calça Masculina - Modelo: bolsos laterais, cós para cinto e modelagem que permite os
movimentos do golfe, Cor: variadas, Tecido: sarja. Tamanho M, adulto.
Calça Masculina - Modelo: bolsos laterais, cós para cinto e modelagem que permite os
movimentos do golfe, Cor: variadas, Tecido: sarja. Tamanho M, juvenil.
Calça Masculina - Modelo: social, Cor: bege, Tecido: gabardine (lã fria). Tamanho P, adulto.
Calça Masculina - Modelo: social, Cor: bege, Tecido: gabardine (lã fria). Tamanho P, juvenil.
Calça masculina confeccionada em 100% nylon faile com tiras de ajuste na cintura, costura
selada, bolso com ziper para as mãos, abertura para ventilação interna nas coxas . Tamanho G.
Calça masculina confeccionada em 100% nylon faile com tiras de ajuste na cintura, costura
selada, bolso com ziper para as mãos, abertura para ventilação interna nas coxas . Tamanho
GG.
Calça masculina confeccionada em 100% nylon faile com tiras de ajuste na cintura, costura
selada, bolso com ziper para as mãos, abertura para ventilação interna nas coxas . Tamanho M.
Calça masculina confeccionada em 100% nylon faile com tiras de ajuste na cintura, costura
selada, bolso com ziper para as mãos, abertura para ventilação interna nas coxas . Tamanho P.
Calça para Curling de algodão. Masc. Tam: G
Calça para Curling de algodão. Masc. Tam: M
Calça para Curling de algodão. Masc. Tam: P
Calça para Curling de algodão. Masc. Tam: XG
Calça para Curling de algodão. Masc. Tam: XP
Calça para Curling de poliéster. Fem. Tam: G
Calça para Curling de poliéster. Fem. Tam: M
Calça para Curling de poliéster. Fem. Tam: P
Calça para Curling de poliéster. Fem. Tam: XG
Calça para Curling de poliéster. Fem. Tam: XP
Calça para Curling de poliéster. Fem. Tam: XXP
Calça para Curling estilo Yoga de algodão. Fem. Tam: G
Calça para Curling estilo Yoga de algodão. Fem. Tam: M
Calça para Curling estilo Yoga de algodão. Fem. Tam: P
Calça para Curling estilo Yoga de algodão. Fem. Tam: XG
Calça para Curling estilo Yoga de algodão. Fem. Tam: XP
Calça para Curling estilo Yoga de algodão. Fem. Tam: XXP
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Calça para Motocross com material interno 94% Poliéster, 4% Poliamida, 2% Elastano e Forro
100% Poliéster, cós elástico ,sistema de fechamento frontal em trilho, proteção interna nos
joelhos, modelagem pré-curvada, Tam: 38
Calça para Motocross com material interno 94% Poliéster, 4% Poliamida, 2% Elastano e Forro
100% Poliéster, cós elástico ,sistema de fechamento frontal em trilho, proteção interna nos
joelhos, modelagem pré-curvada, Tam: 40
Calça para Motocross com material interno 94% Poliéster, 4% Poliamida, 2% Elastano e Forro
100% Poliéster, cós elástico ,sistema de fechamento frontal em trilho, proteção interna nos
joelhos, modelagem pré-curvada, Tam: 42
Calça para Motocross com material interno 94% Poliéster, 4% Poliamida, 2% Elastano e Forro
100% Poliéster, cós elástico ,sistema de fechamento frontal em trilho, proteção interna nos
joelhos, modelagem pré-curvada, Tam: 44
Calça para Motocross com material interno 94% Poliéster, 4% Poliamida, 2% Elastano e Forro
100% Poliéster, cós elástico ,sistema de fechamento frontal em trilho, proteção interna nos
joelhos, modelagem pré-curvada, Tam: 46
Calça para Motocross com material interno 94% Poliéster, 4% Poliamida, 2% Elastano e Forro
100% Poliéster, cós elástico ,sistema de fechamento frontal em trilho, proteção interna nos
joelhos, modelagem pré-curvada, Tam: 48
Calça para Motocross com material interno 94% Poliéster, 4% Poliamida, 2% Elastano e Forro
100% Poliéster, cós elástico ,sistema de fechamento frontal em trilho, proteção interna nos
joelhos, modelagem pré-curvada, Tam: 50
Calça para Motocross em 100% poliéster flexível e ventilada com modelagem pré curvada para
melhor desempenho, regulagens laterais com velcro, fechamento frontal com engate rápido,
etiquetas emborrachadas, fácil de vestir, lavagem especial, secagem rápida e eficiente. Tam: 38
Calça para Motocross em 100% poliéster flexível e ventilada com modelagem pré curvada para
melhor desempenho, regulagens laterais com velcro, fechamento frontal com engate rápido,
etiquetas emborrachadas, fácil de vestir, lavagem especial, secagem rápida e eficiente. Tam: 40
Calça para Motocross em 100% poliéster flexível e ventilada com modelagem pré curvada para
melhor desempenho, regulagens laterais com velcro, fechamento frontal com engate rápido,
etiquetas emborrachadas, fácil de vestir, lavagem especial, secagem rápida e eficiente. Tam: 42
Calça para Motocross em 100% poliéster flexível e ventilada com modelagem pré curvada para
melhor desempenho, regulagens laterais com velcro, fechamento frontal com engate rápido,
etiquetas emborrachadas, fácil de vestir, lavagem especial, secagem rápida e eficiente. Tam: 44
Calça para Motocross em 100% poliéster flexível e ventilada com modelagem pré curvada para
melhor desempenho, regulagens laterais com velcro, fechamento frontal com engate rápido,
etiquetas emborrachadas, fácil de vestir, lavagem especial, secagem rápida e eficiente. Tam: 46
Calça para Motocross em 100% poliéster flexível e ventilada com modelagem pré curvada para
melhor desempenho, regulagens laterais com velcro, fechamento frontal com engate rápido,
etiquetas emborrachadas, fácil de vestir, lavagem especial, secagem rápida e eficiente. Tam: 48
Calça para Motocross em 100% poliéster flexível e ventilada com modelagem pré curvada para
melhor desempenho, regulagens laterais com velcro, fechamento frontal com engate rápido,
etiquetas emborrachadas, fácil de vestir, lavagem especial, secagem rápida e eficiente. Tam: 50
Calça para Motocross em 100% poliéster flexível e ventilada com modelagem pré curvada para
melhor desempenho, regulagens laterais com velcro, fechamento frontal com engate rápido,
etiquetas emborrachadas, fácil de vestir, lavagem especial, secagem rápida e eficiente. Tam: 52
Calça para Motocross em 100% poliéster flexível e ventilada com modelagem pré curvada para
melhor desempenho, regulagens laterais com velcro, fechamento frontal com engate rápido,
etiquetas emborrachadas, fácil de vestir, lavagem especial, secagem rápida e eficiente. Tam: 54
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Calça para Motocross em 100% poliéster flexível e ventilada com modelagem pré curvada para
melhor desempenho, regulagens laterais com velcro, fechamento frontal com engate rápido,
etiquetas emborrachadas, fácil de vestir, lavagem especial, secagem rápida e eficiente. Tam: 56
Calça para Motocross em Multi-stretch com design pré-curvado, painéis de ventilação
estrategicamente posicionados, forro costurado para maior conforto, aberturas de pernas sem
bainha, áreas para acomodar joelheiras e chaves, painéis de couro no joelho para resistência ao
calor e maior durabilidade, cintura estilo ratchet com fecho de lock-down.Tam:38.
Calça para Motocross em Multi-stretch com design pré-curvado, painéis de ventilação
estrategicamente posicionados, forro costurado para maior conforto, aberturas de pernas sem
bainha, áreas para acomodar joelheiras e chaves, painéis de couro no joelho para resistência ao
calor e maior durabilidade, cintura estilo ratchet com fecho de lock-down.Tam:40.
Calça para Motocross em Multi-stretch com design pré-curvado, painéis de ventilação
estrategicamente posicionados, forro costurado para maior conforto, aberturas de pernas sem
bainha, áreas para acomodar joelheiras e chaves, painéis de couro no joelho para resistência ao
calor e maior durabilidade, cintura estilo ratchet com fecho de lock-down.Tam:42.
Calça startex 100% elástica
Calça tac-tel com frisos, bolsos laterais e traseiro. Em poliester felpado (chimpa) 210 g, com
bandeira (silkada) ou outro desenho nas mesmas especificações e dimensões de perna. Modelo
Feminino. Tamanho P.
Calça tac-tel com frisos, bolsos laterais e traseiros . Em poliester felpado (chimpa) 210 g, com
bandeira (silkada) ou outro desenho nas mesmas especificações e dimensões de perna. Modelo
Feminino. Tamanho GG.
Calça tac-tel com frisos, bolsos laterais e traseiros . Em poliester felpado (chimpa) 210 g, com
bandeira (silkada) ou outro desenho nas mesmas especificações e dimensões de perna. Modelo
Feminino. Tamanho M.
Calça tac-tel com frisos, bolsos laterais e traseiros com 01 logo bordado ou silkada em plastisol
(LOGO tamanho 10 cm x 5 cm modelo retangular ). Em poliester felpado(chimpa) 210 g, com
bandeira(silkada) ou outro desenho nas mesmas especificações e dimensões de perna.
Tamanho G e GG.
Calça tac-tel com frisos, bolsos laterais e traseiros com 01 logo bordado ou silkada em plastisol.
Em poliester felpado (chimpa) 210 g, com bandeira (silkada) ou outro desenho nas mesmas
especificações e dimensões de perna. Tamanho M.
Calça tac-tel com frisos, bolsos laterais e traseiros com 01 logo bordado ou silkada em plastisol.
Em poliester felpado (chimpa) 210 g, com bandeira (silkada) ou outro desenho nas mesmas
especificações e dimensões de perna. Tamanho P.
Calça tac-tel com frisos, bolsos laterais e traseiros. Em poliester felpado (chimpa) 210 g, com
bandeira (silkada) ou outro desenho nas mesmas especificações e dimensões de perna. Modelo
Feminino. Tamanho G.
Calça. Modalidades: Bicicross e Mountain Bike DH. Em Poliéster Cordura de Alta Resistência.
Impermeável. Tamanhos PP, P, M, G, GG. Modelo Masculino.
Calçado - Confeccionado para superfícies indoor, com cabedal em malha respirável, sola
aderente de goma de borracha e amortecimento contra impacto no calcanhar.
Calçado de couro para Curling com fechamento de zíper para cobrir os cadarços, sistema disco
rotador, bico livre de costura para diminuir o arrasto. Unissex. Tam: 38 a 46. Disco da Frente:
Disco Anel Teflon 1/4'', Disco Traseiro: Disco Anel Teflon 1/4''.
Calçado de couro para Curling com fechamento de zíper para cobrir os cadarços, sistema disco
rotador, bico livre de costura para diminuir o arrasto. Unissex. Tam: 38 a 46. Disco da Frente:
Disco Anel Teflon 1/4'', Disco Traseiro: Disco Pinça.
Calçado de couro para Curling com fechamento de zíper para cobrir os cadarços, sistema disco
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rotador, bico livre de costura para diminuir o arrasto. Unissex. Tam: 38 a 46. Disco da Frente:
Disco Anel Teflon 1/4'', Disco Traseiro: Disco Teflon 1/16''.
Calçado de couro para Curling com fechamento de zíper para cobrir os cadarços, sistema disco
rotador, bico livre de costura para diminuir o arrasto. Unissex. Tam: 38 a 46. Disco da Frente:
Disco Anel Teflon 1/4'', Disco Traseiro: Disco Teflon 3/32''.
Calçado de couro para Curling com fechamento de zíper para cobrir os cadarços, sistema disco
rotador, bico livre de costura para diminuir o arrasto. Unissex. Tam: 38 a 46. Disco da Frente:
Disco Anel Teflon 1/4'', Disco Traseiro: Disco Teflon 5/32''.
Calçado de couro para Curling com fechamento de zíper para cobrir os cadarços, sistema disco
rotador, bico livre de costura para diminuir o arrasto. Unissex. Tam: 38 a 46. Disco da Frente:
Disco Anel Teflon 1/4'', Disco Traseiro: Disco Tijolo Vermelho.
Calçado de couro para Curling com fechamento de zíper para cobrir os cadarços, sistema disco
rotador, bico livre de costura para diminuir o arrasto. Unissex. Tam: 38 a 46. Disco da Frente:
Disco Pinça, Disco Traseiro: Disco Anel Teflon 1/4''.
Calçado de couro para Curling com fechamento de zíper para cobrir os cadarços, sistema disco
rotador, bico livre de costura para diminuir o arrasto. Unissex. Tam: 38 a 46. Disco da Frente:
Disco Pinça, Disco Traseiro: Disco Pinça.
Calçado de couro para Curling com fechamento de zíper para cobrir os cadarços, sistema disco
rotador, bico livre de costura para diminuir o arrasto. Unissex. Tam: 38 a 46. Disco da Frente:
Disco Pinça, Disco Traseiro: Disco Teflon 1/16''.
Calçado de couro para Curling com fechamento de zíper para cobrir os cadarços, sistema disco
rotador, bico livre de costura para diminuir o arrasto. Unissex. Tam: 38 a 46. Disco da Frente:
Disco Pinça, Disco Traseiro: Disco Teflon 3/32''.
Calçado de couro para Curling com fechamento de zíper para cobrir os cadarços, sistema disco
rotador, bico livre de costura para diminuir o arrasto. Unissex. Tam: 38 a 46. Disco da Frente:
Disco Pinça, Disco Traseiro: Disco Teflon 5/32''.
Calçado de couro para Curling com fechamento de zíper para cobrir os cadarços, sistema disco
rotador, bico livre de costura para diminuir o arrasto. Unissex. Tam: 38 a 46. Disco da Frente:
Disco Pinça, Disco Traseiro: Disco Teflon 1/4''.
Calçado de couro para Curling com fechamento de zíper para cobrir os cadarços, sistema disco
rotador, bico livre de costura para diminuir o arrasto. Unissex. Tam: 38 a 46. Disco da Frente:
Disco Pinça, Disco Traseiro: Disco Tijolo Vermelho.
Calçado de couro para Curling com fechamento de zíper para cobrir os cadarços, sistema disco
rotador, bico livre de costura para diminuir o arrasto. Unissex. Tam: 38 a 46. Disco da Frente:
Disco Teflon 1/16'', Disco Traseiro: Disco Anel Teflon 1/4''.
Calçado de couro para Curling com fechamento de zíper para cobrir os cadarços, sistema disco
rotador, bico livre de costura para diminuir o arrasto. Unissex. Tam: 38 a 46. Disco da Frente:
Disco Teflon 1/16'', Disco Traseiro: Disco Pinça.
Calçado de couro para Curling com fechamento de zíper para cobrir os cadarços, sistema disco
rotador, bico livre de costura para diminuir o arrasto. Unissex. Tam: 38 a 46. Disco da Frente:
Disco Teflon 1/16'', Disco Traseiro: Disco Teflon 1/16''.
Calçado de couro para Curling com fechamento de zíper para cobrir os cadarços, sistema disco
rotador, bico livre de costura para diminuir o arrasto. Unissex. Tam: 38 a 46. Disco da Frente:
Disco Teflon 1/16'', Disco Traseiro: Disco Teflon 1/4''.
Calçado de couro para Curling com fechamento de zíper para cobrir os cadarços, sistema disco
rotador, bico livre de costura para diminuir o arrasto. Unissex. Tam: 38 a 46. Disco da Frente:
Disco Teflon 1/16'', Disco Traseiro: Disco Teflon 3/32''.
Calçado de couro para Curling com fechamento de zíper para cobrir os cadarços, sistema disco
rotador, bico livre de costura para diminuir o arrasto. Unissex. Tam: 38 a 46. Disco da Frente:
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Disco Teflon 1/16'', Disco Traseiro: Disco Teflon 5/32''.
Calçado de couro para Curling com fechamento de zíper para cobrir os cadarços, sistema disco
rotador, bico livre de costura para diminuir o arrasto. Unissex. Tam: 38 a 46. Disco da Frente:
Disco Teflon 1/16'', Disco Traseiro: Disco Tijolo Vermelho.
Calçado de couro para Curling com fechamento de zíper para cobrir os cadarços, sistema disco
rotador, bico livre de costura para diminuir o arrasto. Unissex. Tam: 38 a 46. Disco da Frente:
Disco Teflon 1/4'', Disco Traseiro: Disco Pinça.
Calçado de couro para Curling com fechamento de zíper para cobrir os cadarços, sistema disco
rotador, bico livre de costura para diminuir o arrasto. Unissex. Tam: 38 a 46. Disco da Frente:
Disco Teflon 1/4'', Disco Traseiro: Disco Teflon 1/16''.
Calçado de couro para Curling com fechamento de zíper para cobrir os cadarços, sistema disco
rotador, bico livre de costura para diminuir o arrasto. Unissex. Tam: 38 a 46. Disco da Frente:
Disco Teflon 1/4'', Disco Traseiro: Disco Teflon 1/4''.
Calçado de couro para Curling com fechamento de zíper para cobrir os cadarços, sistema disco
rotador, bico livre de costura para diminuir o arrasto. Unissex. Tam: 38 a 46. Disco da Frente:
Disco Teflon 1/4'', Disco Traseiro: Disco Teflon 3/32''.
Calçado de couro para Curling com fechamento de zíper para cobrir os cadarços, sistema disco
rotador, bico livre de costura para diminuir o arrasto. Unissex. Tam: 38 a 46. Disco da Frente:
Disco Teflon 1/4'', Disco Traseiro: Disco Teflon 5/32''.
Calçado de couro para Curling com fechamento de zíper para cobrir os cadarços, sistema disco
rotador, bico livre de costura para diminuir o arrasto. Unissex. Tam: 38 a 46. Disco da Frente:
Disco Teflon 1/4'', Disco Traseiro: Disco Tijolo Vermelho.
Calçado de couro para Curling com fechamento de zíper para cobrir os cadarços, sistema disco
rotador, bico livre de costura para diminuir o arrasto. Unissex. Tam: 38 a 46. Disco da Frente:
Disco Teflon 3/32'', Disco Traseiro: Disco Anel Teflon 1/4''.
Calçado de couro para Curling com fechamento de zíper para cobrir os cadarços, sistema disco
rotador, bico livre de costura para diminuir o arrasto. Unissex. Tam: 38 a 46. Disco da Frente:
Disco Teflon 3/32'', Disco Traseiro: Disco Pinça.
Calçado de couro para Curling com fechamento de zíper para cobrir os cadarços, sistema disco
rotador, bico livre de costura para diminuir o arrasto. Unissex. Tam: 38 a 46. Disco da Frente:
Disco Teflon 3/32'', Disco Traseiro: Disco Teflon 1/16''.
Calçado de couro para Curling com fechamento de zíper para cobrir os cadarços, sistema disco
rotador, bico livre de costura para diminuir o arrasto. Unissex. Tam: 38 a 46. Disco da Frente:
Disco Teflon 3/32'', Disco Traseiro: Disco Teflon 1/4''.
Calçado de couro para Curling com fechamento de zíper para cobrir os cadarços, sistema disco
rotador, bico livre de costura para diminuir o arrasto. Unissex. Tam: 38 a 46. Disco da Frente:
Disco Teflon 3/32'', Disco Traseiro: Disco Teflon 3/32''.
Calçado de couro para Curling com fechamento de zíper para cobrir os cadarços, sistema disco
rotador, bico livre de costura para diminuir o arrasto. Unissex. Tam: 38 a 46. Disco da Frente:
Disco Teflon 3/32'', Disco Traseiro: Disco Teflon 5/32''.
Calçado de couro para Curling com fechamento de zíper para cobrir os cadarços, sistema disco
rotador, bico livre de costura para diminuir o arrasto. Unissex. Tam: 38 a 46. Disco da Frente:
Disco Teflon 3/32'', Disco Traseiro: Disco Tijolo Vermelho.
Calçado de couro para Curling com fechamento de zíper para cobrir os cadarços, sistema disco
rotador, bico livre de costura para diminuir o arrasto. Unissex. Tam: 38 a 46. Disco da Frente:
Disco Teflon 5/32'', Disco Traseiro: Disco Anel Teflon 1/4''.
Calçado de couro para Curling com fechamento de zíper para cobrir os cadarços, sistema disco
rotador, bico livre de costura para diminuir o arrasto. Unissex. Tam: 38 a 46. Disco da Frente:
Disco Teflon 5/32'', Disco Traseiro: Disco Pinça.
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Calçado de couro para Curling com fechamento de zíper para cobrir os cadarços, sistema disco
rotador, bico livre de costura para diminuir o arrasto. Unissex. Tam: 38 a 46. Disco da Frente:
Disco Teflon 5/32'', Disco Traseiro: Disco Teflon 1/16''.
Calçado de couro para Curling com fechamento de zíper para cobrir os cadarços, sistema disco
rotador, bico livre de costura para diminuir o arrasto. Unissex. Tam: 38 a 46. Disco da Frente:
Disco Teflon 5/32'', Disco Traseiro: Disco Teflon 1/4''.
Calçado de couro para Curling com fechamento de zíper para cobrir os cadarços, sistema disco
rotador, bico livre de costura para diminuir o arrasto. Unissex. Tam: 38 a 46. Disco da Frente:
Disco Teflon 5/32'', Disco Traseiro: Disco Teflon 3/32''.
Calçado de couro para Curling com fechamento de zíper para cobrir os cadarços, sistema disco
rotador, bico livre de costura para diminuir o arrasto. Unissex. Tam: 38 a 46. Disco da Frente:
Disco Teflon 5/32'', Disco Traseiro: Disco Teflon 5/32''.
Calçado de couro para Curling com fechamento de zíper para cobrir os cadarços, sistema disco
rotador, bico livre de costura para diminuir o arrasto. Unissex. Tam: 38 a 46. Disco da Frente:
Disco Teflon 5/32'', Disco Traseiro: Disco Tijolo Vermelho.
Calçado de couro para Curling com fechamento de zíper para cobrir os cadarços, sistema disco
rotador, bico livre de costura para diminuir o arrasto. Unissex. Tam: 38 a 46. Disco da Frente:
Disco Tijolo Vermelho, Disco Traseiro: Disco 1/4''.
Calçado de couro para Curling com fechamento de zíper para cobrir os cadarços, sistema disco
rotador, bico livre de costura para diminuir o arrasto. Unissex. Tam: 38 a 46. Disco da Frente:
Disco Tijolo Vermelho, Disco Traseiro: Disco Anel Teflon 1/4''.
Calçado de couro para Curling com fechamento de zíper para cobrir os cadarços, sistema disco
rotador, bico livre de costura para diminuir o arrasto. Unissex. Tam: 38 a 46. Disco da Frente:
Disco Tijolo Vermelho, Disco Traseiro: Disco Pinça.
Calçado de couro para Curling com fechamento de zíper para cobrir os cadarços, sistema disco
rotador, bico livre de costura para diminuir o arrasto. Unissex. Tam: 38 a 46. Disco da Frente:
Disco Tijolo Vermelho, Disco Traseiro: Disco Teflon 1/16''.
Calçado de couro para Curling com fechamento de zíper para cobrir os cadarços, sistema disco
rotador, bico livre de costura para diminuir o arrasto. Unissex. Tam: 38 a 46. Disco da Frente:
Disco Tijolo Vermelho, Disco Traseiro: Disco Teflon 3/32''.
Calçado de couro para Curling com fechamento de zíper para cobrir os cadarços, sistema disco
rotador, bico livre de costura para diminuir o arrasto. Unissex. Tam: 38 a 46. Disco da Frente:
Disco Tijolo Vermelho, Disco Traseiro: Disco Teflon 5/32''.
Calçado de couro para Curling com fechamento de zíper para cobrir os cadarços, sistema disco
rotador, bico livre de costura para diminuir o arrasto. Unissex. Tam: 38 a 46. Disco da Frente:
Disco Tijolo Vermelho, Disco Traseiro: Disco Tijolo Vermelho.
Calçado específico com amortecimento.
Calçado fabricado em couro natural, lingueta acolchoada, palmilha em EVA, solado em
borracha de alta tração e resistência a abrasão.
Calçado para Surf em stretch resistente com tecido de poliamida e velcro, sola em borracha de
performance. Tam : 36, 37. Feminino
Calçado para Surf em stretch resistente com tecido de poliamida e velcro ,sola em borracha de
performance. Tam : 38,39,41,42. Masculino
Calçado, com ventilação e absorção de impactos, com o amortecimento fabricado por conta da
formulação especial do EVA. Parte superior (cabedal): tecido em AIRmesh com tramas mais
abertas para melhor ventilação. Entressola com a tecnologia especial do EVA para grande
amortecimento e absorção de impactos. Tamanho 34 a 42. PAR.
Calcanheira de plástico (pvc) para proteger o calcanhar.
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Calção boxe; Tamanhos P, M, G, GG; Cores azul, vermelho e preto. Para competição e
treinamento.
Calças brancas feitas em malha, até a altura do tornozelo. Modelo Unissex. Tamanho PP.
Calças para hóquei com enchimento de espuma EVA HD e polietileno; com resistência a
abrasão; proteção da espinha com espuma tipo "HX-SORB" ;forro em malha hidrofóbica.Tam:
P, M, G, GG. Feminino
Calças para hóquei com enchimento de espuma EVA HD e polietileno; com resistência a
abrasão;forro thermo max.Tam: P, M, G, GG. Feminino
Calças para hóquei composto de nylon 210 D .Tam: P, M, GG.
Calças para hóquei composto de nylon e polietileno com proteção em polietileno moldado na
área renal; proteção em espuma EVA-HD na área da espinha;.Tam: P, M, G, GG.
Calças para hóquei composto de nylon e polietileno com proteção em polietileno moldado na
área renal; proteção em poliuretano na área da espinha;proteção a corte com espuma
eva;ajuste aerodinâmico com nylon 440D e zipér.Tam: P, M, GG.
Calças para hóquei composto de polietileno com proteção em polietileno moldado na área
renal; proteção em poliuretano na área da espinha;Tam: P, M, G, GG.
Calças para hóquei de poliuretano com painéis de nylon para resistência a abrasão; proteção
de coluna em espuma EVA tipo "D3O"; .Tam: P, M, GG.
Calças para hóquei em espuma EVA + poliuretano com exterior em nylon e malha stretch .Tam:
P, M, G, GG.
Cálcio oral, 1 L. Níveis de garantia por kg de produto: Vitamina A 1.200.000 UI; Zinco 3.333,33
mg; Vitamina B12 33.333,33 mcg; Vitamina D3 75.000 UI; Vitamina E 20.000 UI; Fósforo 26,6 g;
Selênio 20 mg; Cálcio 35 g; Veículo qsp 1.000 g.
Calções térmicos, da mesma cor que a predominante dos calções, para utilização sob
temperaturas baixas. Tamanhos: P, M e G.
Calha em termoplástico para atletas que necessitam de rampa para desenvolverem seu jogo de
bocha medindo 112 cm
Calibrador - Linha Profissional; Calibração até 230 LB²/POL; 16 BAR; Manômetro com
indicadores grandes
Calibrador Digital - com válvula lateral de escape de ar e marcador em libras.
Cama elástica 6 x 6, Grand Master Exclusiv. Tamanho: 520 x 305 x 108 cm, tamanho da área de
salto: 426 x 213 cm; para trampolim de 118 molas , cama elástica em nylon de malha 4x4 mm.
Cama elástica 6 x 6, Grand Master Exclusiv. Tamanho: 520 x 305 x 115 cm, tamanho da área de
salto: 426 x 213 cm; para trampolim de 118 molas
Cama elástica com lona de alta resistência; Com proteção nas molas; Capacidade para 150 kg;
Pés rosqueáveis com ponteiras antiderrapantes. Altura: 25 Cm; Diâmetro: 96 Cm.
Cama elástica 4x6mm, com suportes elevatórios com rodas. Estrutura: tubo de aço especial
galvanizado, secção plano/oval, com 520 x 305 x 115 cm. Braços: Sistema de braços duplos para
manter as pernas firmes. Pernas: tubo de aço especial galvanizado, secção plano/oval, com
firmeza assegurada pelos braços duplos. Cama: (426 x 213 cm), com fitas de nylon de 4 x 6mm.
110 molas em aço galvanizado (comprimento 258 milímetros, Ø 29 mm), 8 molas de canto
reforçadas (258 milímetros de comprimento, Ø 39 mm), almofadas de amortecimento de
choque e quadro estável. Peso total: 260 kg. Dimensões de armazenamento com suporte
elevatório com rodas: 334 x 80 x 220 cm (334x80x197 cm quando se baixa o sistema
elevatório). Dimensões de transporte de trampolim: 308 x 28 x 192 cm. Dimensões de suporte
elevatório: (2 unid.) de 80 x 28 x 130 cm (12,5 kg cada).
Cama elástica para ginástica de aproximadamente 98X20 cm até 150 kg com molas em aço
carbono com lona em nylon.
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Cama-Elástica semioficial 3 x 4 m, estrutura metálica desmontável, rede de tela com fios de
poliéster com camada vinílica, rede transpassada com furos de 2 mm², pés dobráveis
facilitando armazenamento.
Câmara frigorífica de 10' (marítimo) - Container frigorífico próprio para conservação de
alimentos refrigerados ou congelados; construído externamente (porta / lateral / teto / piso)
em alumínio ou aço naval resistente as variações climáticas, infiltrações e ações de animais ou
insetos roedores; internamente (porta / laterais / teto / piso) revestidos em aço inoxidável
pintado na cor branca; equipado com termômetro externo para acompanhamento e controle
da temperatura interna; canaletas (dutos) construídas no piso para distribuição do frio e
escoamento de água; drenos (ralos) nas extremidades; cortina de vedação interna na porta;
porta com acionamento interno de abertura e alarme sonoro; pontos de iluminação interna
com proteção contra queda e explosão; isolamento térmico construído em poliuretano
injetável de alta densidade; equipado com unidade de refrigeração; voltagem de trabalho do
equipamento de 220 ou 380 volts trifásico; faixa da temperatura de trabalho: - 20ºC + 20ºC
Câmara frigorífica de 20' (econômico) - Container frigorífico próprio para conservação de
alimentos refrigerados ou congelados; construído externamente (porta / lateral / teto / piso)
em alumínio ou aço naval resistente as variações climáticas, infiltrações e ações de animais ou
insetos roedores; internamente (porta / laterais / teto / piso) revestidos em aço inoxidável
pintado na cor branca; equipado com termômetro externo para acompanhamento e controle
da temperatura interna; canaletas (dutos) construídas no piso para distribuição do frio e
escoamento de água; drenos (ralos) nas extremidades; cortina de vedação interna na porta;
porta com acionamento interno de abertura e alarme sonoro; pontos de iluminação interna
com proteção contra queda e explosão; isolamento térmico construído em poliuretano
injetável de alta densidade; equipado com unidade de refrigeração; voltagem de trabalho do
equipamento de 220 ou 380 volts trifásico; faixa da temperatura de trabalho: - 20ºC + 20ºC.
Dimensões aproximadas (mm): externas 6.000 (C) x (L) 2.440 x (H) 2.440 e internas (C) 5.500 x
(L) 2.250 x (H) 2.250
Câmara frigorífica de 20' (marítimo) - Container frigorífico próprio para conservação de
alimentos refrigerados ou congelados; construído externamente (porta / lateral / teto / piso)
em alumínio ou aço naval resistente as variações climáticas, infiltrações e ações de animais ou
insetos roedores; internamente (porta / laterais / teto / piso) revestidos em aço inoxidável
pintado na cor branca; equipado com termômetro externo para acompanhamento e controle
da temperatura interna; canaletas (dutos) construídas no piso para distribuição do frio e
escoamento de água; drenos (ralos) nas extremidades; cortina de vedação interna na porta;
porta com acionamento interno de abertura e alarme sonoro; pontos de iluminação interna
com proteção contra queda e explosão; isolamento térmico construído em poliuretano
injetável de alta densidade; equipado com unidade de refrigeração; voltagem de trabalho do
equipamento de 220 ou 380 volts trifásico; faixa da temperatura de trabalho: - 20ºC + 20ºC.
Dimensões aproximadas (mm): externas 6.000 (C) x (L) 2.440 x (H) 2.600 e internas (C) 5.500 x
(L) 2.250 x (H) 2.300
Câmara frigorífica de 40' (marítimo) - Container frigorífico próprio para conservação de
alimentos refrigerados ou congelados; construído externamente (porta / lateral / teto / piso)
em alumínio ou aço naval resistente as variações climáticas, infiltrações e ações de animais ou
insetos roedores; internamente (porta / laterais / teto / piso) revestidos em aço inoxidável
pintado na cor branca; equipado com termômetro externo para acompanhamento e controle
da temperatura interna; canaletas (dutos) construídas no piso para distribuição do frio e
escoamento de água; drenos (ralos) nas extremidades; cortina de vedação interna na porta;
porta com acionamento interno de abertura e alarme sonoro; pontos de iluminação interna
com proteção contra queda e explosão; isolamento térmico construído em poliuretano
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injetável de alta densidade; equipado com unidade de refrigeração; voltagem de trabalho do
equipamento de 220 ou 380 volts trifásico; faixa da temperatura de trabalho: - 20ºC + 20ºC.
Dimensões aproximadas (mm): externas 12.000 (C) x (L) 2.440 x (H) 2.600 e internas (C) 11.500
x (L) 2.250 x (H) 2.300
Câmara para treinamento de resistência a altitude com monitor de oxigênio; conversor para
alta atitude; oxímetro de pulso digital;tabela de conversão de altitude; para altitudede de até
12,000 ft (3650m); Dimensões externas : 2.4 m x 3m x 2m, Dimensões Internas: 2,3m x 3m x
2m, capacidade 2 pessoas.
173.659,47
Câmera de Ar para Moto Cross. Aplicação: 60/100/14.
34,46
Câmera de Ar para Moto Cross. Aplicação: 80/100/12.
34,46
Câmera Digital de lentes intercambiáveis e flash embutido. Monitor/Display: 7. 5cm (3. 0-type)
wide tipo TFT (Xtra Fine LCD) flexivel em até 180° para cima e 13° para baixo. Resolução em
Megapixels (MP): 16. 1MP. Memória expansível por Cartões de Memória, Memory Card, HDMI,
Tipo APS-C (23. 5x15. 6mm), Sensor ''Exmor'' APS HD CMOS com filtro RGB e Zoom Digital: 4x,
Lentes: SAL1855 e Velocidade do Obturador: 5. 5 fps
1.319,24
Câmera de ação (para profundidade até 60 metros): Câmera para registro de vídeos.
2.399,90
Câmera se ação (para profundidade até 60 metros): Câmera para registro de vídeos.
727,84
Câmera de ação (para profundidade até 60 metros): Câmera para registro de vídeos.
2.419,00
Câmera subaquática 6Mpixels-40M, visor de 2"
1.287,10
CÂMERAS DE FOTO FINISH SISTEMA INTEGRADO DE 3 CÂMERAS: primária: 5000 qps, colorida;
Controle de lente e ajuste por controle remoto; secundaria: Nikon 80mm 200mm f2.8 F-mount
Zoom lens; zoom e resolução; Câmera de backup reverso de 2000 fps, timing enabled color;
Wireles; F-mount through-the-lens alignment viewer o 24mm 70mm f2.8 F-mount Zoom lens;
Full HD sincronizada com câmera de foto de chegada com lentes e cabo; Tripé de 3 metros;
Sistemas: de ajuste das duas câmeras, de cabos das câmeras, de placares e sistema de som, de
gerência de competição, 2 x de WIFI com conexão com sistema de saída falsa, de controle
remoto com a câmera, de conexão Wireless para o medidor de vento; Software de analise;
Medidor de vento ultrassônica; Display de medição de vento LED; 3 x High Visibility LED running
time clockS and stands; 3 x Wireless Photocell for control of Time Clocks; Fully GraphicsCapable MicroGraph alphanumeric scoreboard/running time clock (96 x 24 pixel array);
Mounting stand for MicroGraph scoreboard; Wireless Network Infrastructure; Antena
Amplificadora 802.11g Wireless network; Sistema de conexão com TV; Broadcast Quality
NTSC/PAL computador com sistema de conversão. BIVOLT 60 Hz.
2.333.139,39
Caminhão Tipo Baú de 8 m para transporte em eventos, 4 x 2
218.458,50
Camisa feminina de proteção em lycra com camada fina de 1/4" de protetores finos tipo "Gelto-Shell"; Tam: M , GG, GGG.
293,64
Camisa. Gola careca canelada. Apliques em mesh para ventilação. Canelado com costura plana
e detalhes de friso, Caimento regular. 100% malha em poliéster. Tamanhos: M.
65,99
Camisa. Gola em V. Apliques em mesh para ventilação. Caimento regular. 100% poliéster
estruturado. Manga Longa. Tamanhos: M.
85,89
Camisa compressão manga curta em poliéster e elastano. tamanho: p,m,g,gg.
39,90
Camisa de árbitro, polo em poliéster de absorção seca, tecido de secagem rápida, painéis de
malha em áreas-chave para ajudar a gestão da humidade. Em cores. Masculina. Tamanho XXS a
XXXXL.
51,40
Camisa de árbitro, polo em poliéster de absorção seca, tecido de secagem rápida, painéis de
malha em áreas-chave para ajudar a gestão da humidade. Em cores. Feminina. Tamanho XXS a
51,40
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XXXXL.
Camisa de Prova Feminina Dryfit Manga Curta, com golas brancas e zíper frontal, com tecido
tecnológico e zíper na frente, usada em competições. Composição: tecido de poliéster. Em
Cores. Tam XS a L.
Camisa de prova feminina manga curta em tecido suplex. Cor: branca. Tam P a GG.
Camisa de Prova Feminina Manga Curta, com gola careca de corte transversal fechada com dois
botões de pressão. Em Cores. Composição: 100% algodão. Tam P a GG.
Camisa de Prova Feminina Manga Longa, com gola careca de corte transversal fechada com
dois botões de pressão. Em Cores. Composição: 100% algodão. Tam P a GG.
Camisa de prova feminina manga longa, com gola careca de corte transversal fechada com um
botão. Composição: 65% algodão, 31% poliamida e 4% elastano. Em cores. Tam PP a GG.
Camisa de Prova Infantil Dryfit Manga Curta, com golas brancas e zíper frontal, com tecido
tecnológico e zíper na frente, usada em competições. Composição: tedido de poliéster. Em
Cores. Tam XS a L.
Camisa de Prova Masculina Manga Curta, com gola (com botão) branca, para competições. Em
cores. Composição: 100% algodão Tam P a GG.
Camisa de Prova Masculina Manga Longa, com gola (com botão) branca, para competições. Em
cores. Composição: 100% algodão Tam P a GG.
Camisa de Prova Masculina Manga Longa, com gola (com botão) rosa, com abotoamento
frontal, bolso lateral com bordado discreto. Em cores.Composição: 96% tricoline de algodão,
4% elastano Tam P a GG.
Camisa de rugby. 100% poliéster importado. Gola da camisa: HK. Tamanhos P a EGG. Para Jogo
Profissional e treino. Feminino.
Camisa de rugby. 100% poliéster importado. Gola da camisa: HK. Tamanhos P a EGG. Para Jogo
Profissional e treino. Masculino.
Camisa de rugby. 100% poliéster importado. Gola da camisa: Tradicional careca, ''round''.
Tamanhos P a EGG. Para Jogo Profissional e treino. Feminino.
Camisa de rugby. 100% poliéster importado. Gola da camisa: Tradicional careca, ''round''.
Tamanhos P a EGG. Para Jogo Profissional e treino. Masculino.
Camisa de rugby. 100% poliéster importado. Gola da camisa: Y. Tamanhos P a EGG. Para Jogo
Profissional e treino. Feminino.
Camisa de rugby. 100% poliéster importado. Gola da camisa: Y. Tamanhos P a EGG. Para Jogo
Profissional e treino. Masculino.
Camisa de rugby. 100% poliéster nacional. Gola da camisa: Tradicional careca, ''round''.
Tamanho M. Para Jogo Profissional e treino. Feminino.
Camisa de rugby. 100% poliéster nacional. Gola da camisa: Tradicional careca, ''round''.
Tamanhos P a EGG. Para Jogo Profissional e treino. Masculino.
Camisa Fem, 100% poliéster, tecido de secagem rápida, painéis de malha em áreas-chave para
ajudar a gestão da humidade, gola V. Tam PP a GG.
Camisa Feminina - Modelo: social de manga comprida, Cor: Branca, Tecido: algodão. Tamanho
M, juvenil.
Camisa Goleiro Feminina. Manga comprida. Cores: Eletric/Peacoat. Tecido: helanca colegial.
Tamanhos: M.Categorias: Adulto, Junior, Juvenil, Cadete, Infantil. Para Treino. Handebol
Indoor.
Camisa Goleiro Feminina. Manga comprida. Cores: Eletric/Peacoat. Tecido: helanca colegial.
Tamanhos: P. Categorias: Adulto, Junior, Juvenil, Cadete, Infantil. Para Treino. Handebol Indoor.
Camisa Infantil 100% em poliéster para competição, construído em 9 painéis, super Leve e
100% ventilada, malha de micro fibra em poliéster, Gola em V com elástico emborrachado,
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estampa em gel na parte traseira evita que a camisa saia da calça facilmente, mantendo a no
lugar certo, molde angular na região dos ombros proporciona maior proteção e menos
acúmulo de tecido durante os movimentos. Tamanhos: P/M/G e GG.
Camisa Masc, 100% poliéster,tecido de secagem rápida, painéis de malha em áreas-chave para
ajudar a gestão da humidade, gola redonda. Tam PP a GG.
Camisa Masculina - Modelo: social de manga comprida, Cor: Branca, Tecido: algodão.
Tamanho: M, adulto.
Camisa oficial amarela com detalhes verde e branco, confeccionada Tecido de moletom tinto
com amaciamento. Composição: 92% Poliamida, 8% elastano. Tam G. Modelo Masculino.
Camisa oficial amarela com detalhes verde e branco, confeccionada Tecido de moletom tinto
com amaciamento. Composição: 92% Poliamida, 8% elastano. Tam GG. Modelo Masculino.
Camisa oficial amarela com detalhes verde e branco, confeccionada Tecido de moletom tinto
com amaciamento. Composição: 92% Poliamida, 8% elastano. Tam M. Modelo Masculino.
Camisa oficial amarela com detalhes verde e branco. Jogo 1. Tecido de moletom Poliamida
tinto com amaciamento. Composição: 92% PA, 8% elastano. Tam P. Modelo Feminino.
Camisa oficial amarela com detalhes verde e branco. Jogo 1. Tecido de moletom tinto com
amaciamento. Composição: 92% Poliamida, 8% elastano. Tam P. Modelo Masculino.
Camisa oficial azul com detalhes amarelo e branco, confeccionada Tecido de moletom tinto
com amaciamento. Gola V. Composição: 92% Poliamida, 8% elastano. Tam G. Modelo
Masculino.
Camisa oficial azul com detalhes amarelo e branco, confeccionada Tecido de moletom tinto
com amaciamento. Gola V. Composição: 92% Poliamida, 8% elastano. Tam GG. Modelo
Masculino.
Camisa oficial azul com detalhes amarelo e branco, confeccionada Tecido de moletom tinto
com amaciamento. Gola V. Composição: 92% Poliamida, 8% elastano. Tam M. Modelo
Masculino.
Camisa Oficial para Goleiro Feminina - Manga comprida confeccionada em helanca colegia.
Tamanho G
Camisa Oficial Social Feminina - manga longa com botões frontais com 2 bolsos no peito
confeccionada em algodão, tamanho P
Camisa Oficial Social Masculina - manga longa com botões frontais com 2 bolsos no peito
confeccionada em algodão, tamanho P
Camisa oficial verde com detalhes amarelo e branco. Jogo 2. Tecido de moletom Poliamida
tinto com amaciamento. Composição: 92% PA, 8% elastano. Tam P. Modelo Feminino.
Camisa oficial verde com detalhes amarelo e branco. Jogo 2. Tecido de moletom Poliamida
tinto com amaciamento. Composição: 92% PA, 8% elastano. Tam P. Modelo Masculino.
Camisa para Goleiro Feminina - Manga comprida confeccionada em helanca colegia. Tamanho
G
Camisa para Goleiro Feminina - Manga comprida confeccionada em helanca colegia. Tamanho
G, impressão em silk screen, 11,5 cm x 7 cm
Camisa para Goleiro Feminina - Manga comprida confeccionada em helanca colegia. Tamanho
G, impressão em silk screen, 5cm x 3,5 cm
Camisa para Goleiro Feminina - Manga comprida confeccionada em helanca colegia. Tamanho
G, impressão em silk screen, 7,0 cm x 4,8 cm
Camisa para Goleiro Feminina - Manga comprida confeccionada em helanca colegia. Tamanho
G, impressão em silk screen, 7,0 cm x 5, 0 cm.
Camisa para Goleiro Feminina - Manga comprida confeccionada em helanca colegia. Tamanho
G, impressão em silk screen, 7,0 cm x 7,0 cm ,
Camisa para Goleiro Feminina - Manga comprida confeccionada em helanca colegia. Tamanho
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G, impressão em silk screen, 7,5 cm (redondo).
Camisa para Goleiro Feminina - Manga comprida confeccionada em helanca colegia. Tamanho
G, impressão em silk screen, 7,5 cm x 7,5 cm
Camisa para Goleiro Feminina - Manga comprida confeccionada em helanca colegia. Tamanho
G, impressão em silk screen, 3,25 cm (redondo)
Camisa para Goleiro Feminina - Manga comprida confeccionada em helanca colegia. Tamanho
GG
Camisa para Goleiro Feminina - Manga comprida confeccionada em helanca colegia. Tamanho
GG, impressão em silk screen, 11,5 cm x 7 cm
Camisa para Goleiro Feminina - Manga comprida confeccionada em helanca colegia. Tamanho
GG, impressão em silk screen, 3,25 cm (redondo)
Camisa para Goleiro Feminina - Manga comprida confeccionada em helanca colegia. Tamanho
GG, impressão em silk screen, 3,25 cm x 3,25 cm
Camisa para Goleiro Feminina - Manga comprida confeccionada em helanca colegia. Tamanho
GG, impressão em silk screen, 5cm x 3,5 cm
Camisa para Goleiro Feminina - Manga comprida confeccionada em helanca colegia. Tamanho
GG, impressão em silk screen, 7,0 cm x 4,8 cm
Camisa para Goleiro Feminina - Manga comprida confeccionada em helanca colegia. Tamanho
GG, impressão em silk screen, 7,0 cm x 5, 0 cm.
Camisa para Goleiro Feminina - Manga comprida confeccionada em helanca colegia. Tamanho
GG, impressão em silk screen, 7,0 cm x 7,0 cm
Camisa para Goleiro Feminina - Manga comprida confeccionada em helanca colegia. Tamanho
GG, impressão em silk screen, 7,5 cm x 7,5 cm
Camisa para Goleiro Feminina - Manga comprida confeccionada em helanca colegia. Tamanho
GG, impressão em silk screen, 7,5 cm (redondo).
Camisa para Goleiro Feminina - Manga comprida confeccionada em helanca colegia. Tamanho
P
Camisa para Goleiro Feminina - Manga comprida confeccionada em helanca colegia. Tamanho
P, impressão em silk screen, 11,5 cm x 7 cm
Camisa para Goleiro Feminina - Manga comprida confeccionada em helanca colegia. Tamanho
P, impressão em silk screen, 3,25 cm ( redondo )
Camisa para Goleiro Feminina - Manga comprida confeccionada em helanca colegia. Tamanho
P, impressão em silk screen, 3,25 cm x 3,25 cm
Camisa para Goleiro Feminina - Manga comprida confeccionada em helanca colegia. Tamanho
P, impressão em silk screen, 5cm x 3,5 cm
Camisa para Goleiro Feminina - Manga comprida confeccionada em helanca colegia. Tamanho
P, impressão em silk screen, 7,0 cm x 4,8 cm
Camisa para Goleiro Feminina - Manga comprida confeccionada em helanca colegia. Tamanho
P, impressão em silk screen, 7,0 cm x 5, 0 cm.
Camisa para Goleiro Feminina - Manga comprida confeccionada em helanca colegia. Tamanho
P, impressão em silk screen, 7,5 cm ( redondo ).
Camisa para Goleiro Feminina - Manga comprida confeccionada em helanca colegia. Tamanho
P, impressão em silk screen, 7,5 cm x 7,5 cm
Camisa para Goleiro Feminina - Manga comprida confeccionada em helanca colegia. Tamanho
P,impressão em silk screen, 7,0 cm x 7,0 cm
Camisa para Goleiro Masculina - Manga comprida confeccionada em helanca colegia. Tamanho
G,
Camisa para Goleiro Masculina - Manga comprida confeccionada em helanca colegia. Tamanho
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G, impressão em silk screen, 7,0 cm x 5, 0 cm.
Camisa para Goleiro Masculina - Manga comprida confeccionada em helanca colegia. Tamanho
G, impressão em silk screen, 7,5 cm x 7,5 cm
Camisa para Goleiro Masculina - Manga comprida confeccionada em helanca colegia. Tamanho
G, impressão em silk screen, 11,5 cm x 7 cm
Camisa para Goleiro Masculina - Manga comprida confeccionada em helanca colegia. Tamanho
G, impressão em silk screen, 3,25 cm ( redondo )
Camisa para Goleiro Masculina - Manga comprida confeccionada em helanca colegia. Tamanho
G, impressão em silk screen, 3,25 cm x 3,25 cm
Camisa para Goleiro Masculina - Manga comprida confeccionada em helanca colegia. Tamanho
G, impressão em silk screen, 5cm x 3,5 cm
Camisa para Goleiro Masculina - Manga comprida confeccionada em helanca colegia. Tamanho
G, impressão em silk screen, 7,0 cm x 4,8 cm
Camisa para Goleiro Masculina - Manga comprida confeccionada em helanca colegia. Tamanho
G, impressão em silk screen, 7,0 cm x 7,0 cm
Camisa para Goleiro Masculina - Manga comprida confeccionada em helanca colegia. Tamanho
G, impressão em silk screen, 7,5 cm (redondo).
Camisa para Goleiro Masculina - Manga comprida confeccionada em helanca colegia. Tamanho
GG,
Camisa para Goleiro Masculina - Manga comprida confeccionada em helanca colegia. Tamanho
GG, impressão em silk screen, 11,5 cm x 7 cm
Camisa para Goleiro Masculina - Manga comprida confeccionada em helanca colegia. Tamanho
GG, impressão em silk screen, 3,25 cm ( redondo )
Camisa para Goleiro Masculina - Manga comprida confeccionada em helanca colegia. Tamanho
GG, impressão em silk screen, 3,25 cm x 3,25 cm
Camisa para Goleiro Masculina - Manga comprida confeccionada em helanca colegia. Tamanho
GG, impressão em silk screen, 5cm x 3,5 cm
Camisa para Goleiro Masculina - Manga comprida confeccionada em helanca colegia. Tamanho
GG, impressão em silk screen, 7,0 cm x 4,8 cm
Camisa para Goleiro Masculina - Manga comprida confeccionada em helanca colegia. Tamanho
GG, impressão em silk screen, 7,0 cm x 5, 0 cm.
Camisa para Goleiro Masculina - Manga comprida confeccionada em helanca colegia. Tamanho
GG, impressão em silk screen, 7,0 cm x 7,0 cm
Camisa para Goleiro Masculina - Manga comprida confeccionada em helanca colegia. Tamanho
GG, impressão em silk screen, 7,5 cm x 7,5 cm
Camisa para Goleiro Masculina - Manga comprida confeccionada em helanca colegia. Tamanho
GG, impressão em silk screen, 7,5 cm (redondo).
Camisa para Goleiro Masculina - Manga comprida confeccionada em helanca colegia. Tamanho
M,
Camisa para Goleiro Masculina - Manga comprida confeccionada em helanca colegia. Tamanho
M, impressão em silk screen 5cm x 3,5 cm
Camisa para Goleiro Masculina - Manga comprida confeccionada em helanca colegia. Tamanho
M, impressão em silk screen, 3,25 cm (redondo)
Camisa para Goleiro Masculina - Manga comprida confeccionada em helanca colegia. Tamanho
M, impressão em silk screen, 3,25 cm x 3,25 cm
Camisa para Goleiro Masculina - Manga comprida confeccionada em helanca colegia. Tamanho
M, impressão em silk screen, 7,0 cm x 5, 0 cm.
Camisa para Goleiro Masculina - Manga comprida confeccionada em helanca colegia. Tamanho
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M, impressão em silk screen, 7,5 cm x 7,5 cm
Camisa para Goleiro Masculina - Manga comprida confeccionada em helanca colegia. Tamanho
M, impressão em silk screen, 11,5 cm x 7 cm
Camisa para Goleiro Masculina - Manga comprida confeccionada em helanca colegia. Tamanho
M, impressão em silk screen, 7,0 cm x 4,8 cm
Camisa para Goleiro Masculina - Manga comprida confeccionada em helanca colegia. Tamanho
M, impressão em silk screen, 7,0 cm x 7,0 cm.
Camisa para Goleiro Masculina - Manga comprida confeccionada em helanca colegia. Tamanho
M, impressão em silk screen, 7,5 cm (redondo).
Camisa para Goleiro Masculina - Manga comprida confeccionada em helanca colegia. Tamanho
P
Camisa para Goleiro Masculina - Manga comprida confeccionada em helanca colegia. Tamanho
P, impressão em silk screen, 3,25 cm (redondo)
Camisa para Goleiro Masculina - Manga comprida confeccionada em helanca colegia. Tamanho
P, impressão em silk screen, 11,5 cm x 7 cm
Camisa para Goleiro Masculina - Manga comprida confeccionada em helanca colegia. Tamanho
P, impressão em silk screen, 3,25 cm x 3,25 cm
Camisa para Goleiro Masculina - Manga comprida confeccionada em helanca colegia. Tamanho
P, impressão em silk screen, 5cm x 3,5 cm
Camisa para Goleiro Masculina - Manga comprida confeccionada em helanca colegia. Tamanho
P, impressão em silk screen, 7,0 cm x 4,8 cm
Camisa para Goleiro Masculina - Manga comprida confeccionada em helanca colegia. Tamanho
P, impressão em silk screen, 7,0 cm x 5, 0 cm.
Camisa para Goleiro Masculina - Manga comprida confeccionada em helanca colegia. Tamanho
P, impressão em silk screen, 7,0 cm x 7,0 cm ,
Camisa para Goleiro Masculina - Manga comprida confeccionada em helanca colegia. Tamanho
P, impressão em silk screen, 7,5 cm (redondo).
Camisa para Goleiro Masculina - Manga comprida confeccionada em helanca colegia. Tamanho
P, impressão em silk screen, 7,5 cm x 7,5 cm
Camisa para squash confeccionada em polyspandex, com mangas rasglan e contraste de queda
de costura. Modelo: unissex, Tamanhos: XS, S, M, L, XL.
Camisa para treino azul com detalhes amarelo e branco. Gola V. Tecido de moletom PA tinto
com amaciamento. Composição: 92% PA, 8% elastano. Tam P. Modelo Feminino.
Camisa para treino azul com detalhes amarelo e branco. Gola V. Tecido de moletom Poliamida
tinto com amaciamento. Composição: 92% PA, 8% elastano. Tam P. Modelo Masculino.
Camisa Polo Atletas, Feminina. Cor Branca. Tecido: piquet. Evasê frente curvada para cima e
costas para baixo. Tamanhos: P, M, G, GG. Categorias: Adulto, Junior, Juvenil, Cadete, Infantil.
Handebol Indoor.
Camisa Polo Atletas, Masculina. Cor Branca. Tecido: piquet. Tamanhos: P, M, G, GG. Categorias:
Adulto, Junior, Juvenil, Cadete, Infantil. Handebol Indoor.
Camisa polo branca, confeccionada em dry fit(furadinho Ammny), 100% poliamida 185 g.
Tamanho P a GG.
Camisa Pólo Feminina em microfibra para utilização em viagens, treinamentos e competições.
Tamanho M.
Camisa Pólo Masculina em microfibra para utilização em viagens, treinamentos e competições.
Tamanho M.
Camisa Polo masculina, confeccionado em 100% algodão, Tamanho EGG
Camisa Polo masculina, confeccionado em 100% algodão, Tamanho EGG, impressão em silk
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screen, 11,5 cm x 7 cm
Camisa Polo masculina, confeccionado em 100% algodão, Tamanho EGG, impressão em
screen, 3,25 cm (redondo)
Camisa Polo masculina, confeccionado em 100% algodão, Tamanho EGG, impressão em
screen, 3,25 cm x 3,25 cm
Camisa Polo masculina, confeccionado em 100% algodão, Tamanho EGG, impressão em
screen, 5cm x 3,5 cm
Camisa Polo masculina, confeccionado em 100% algodão, Tamanho EGG, impressão em
screen, 7,0 cm x 4,8 cm
Camisa Polo masculina, confeccionado em 100% algodão, Tamanho EGG, impressão em
screen, 7,0 cm x 5, 0 cm.
Camisa Polo masculina, confeccionado em 100% algodão, Tamanho EGG, impressão em
screen, 7,0 cm x 7,0 cm
Camisa Polo masculina, confeccionado em 100% algodão, Tamanho EGG, impressão em
screen, 7,5 cm x 7,5 cm
Camisa Polo masculina, confeccionado em 100% algodão, Tamanho EGG, impressão em
screen, 7,5 cm (redondo).
Camisa polo verde, confeccionada em dry fit(furadinho Ammny), 100% poliamida 185 g.
Tamanho P à GG.
Camisa regata cavada 100 % de algodão, Tam : G. Modelo Feminino
Camisa regata cavada 100 % de algodão, Tam : GG. Modelo Feminino
Camisa regata cavada 100 % de algodão, Tam : M. Modelo Feminino
Camisa regata cavada 100 % de algodão, Tam : P. Modelo Feminino
Camisa regata cavada 100 % de algodão, Tam : PP,P,M,G,GG. Modelo Masculino
Camisa regata cavada 100 % de algodão, Tam : PP. Modelo Feminino
Camisa Regata Feminina em microfibra para utilização em viagens, treinamentos e
competições. Tamanho M
Camisa Social Feminina - manga longa com botões frontais com 2 bolsos no peito
confeccionada em algodão, tamanho G,
Camisa Social Feminina - manga longa com botões frontais com 2 bolsos no peito
confeccionada em algodão, tamanho G, impressão em silk screen, 11,5 cm x 7 cm
Camisa Social Feminina - manga longa com botões frontais com 2 bolsos no peito
confeccionada em algodão, tamanho G, impressão em silk screen, 5cm x 3,5 cm
Camisa Social Feminina - manga longa com botões frontais com 2 bolsos no peito
confeccionada em algodão, tamanho G, impressão em silk screen, 7,0 cm x 4,8 cm
Camisa Social Feminina - manga longa com botões frontais com 2 bolsos no peito
confeccionada em algodão, tamanho G, impressão em silk screen, 7,0 cm x 7,0 cm
Camisa Social Feminina - manga longa com botões frontais com 2 bolsos no peito
confeccionada em algodão, tamanho G, impressão em silk screen, 7,5 cm x 7,5 cm
Camisa Social Feminina - manga longa com botões frontais com 2 bolsos no peito
confeccionada em algodão, tamanho G, impressão em silk screen, 3,25 cm (redondo)
Camisa Social Feminina - manga longa com botões frontais com 2 bolsos no peito
confeccionada em algodão, tamanho G, impressão em silk screen, 3,25 cm x 3,25 cm
Camisa Social Feminina - manga longa com botões frontais com 2 bolsos no peito
confeccionada em algodão, tamanho G, impressão em silk screen, 7,0 cm x 5, 0 cm
Camisa Social Feminina - manga longa com botões frontais com 2 bolsos no peito
confeccionada em algodão, tamanho G, impressão em silk screen, 7,5 cm (redondo).
Camisa Social Feminina - manga longa com botões frontais com 2 bolsos no peito
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confeccionada em algodão, tamanho GG, impressão em silk screen, 11,5 cm x 7 cm
Camisa Social Feminina - manga longa com botões frontais com 2 bolsos no peito
confeccionada em algodão, tamanho GG, impressão em silk screen, 3,25 cm (redondo)
Camisa Social Feminina - manga longa com botões frontais com 2 bolsos no peito
confeccionada em algodão, tamanho GG, impressão em silk screen, 5cm x 3,5 cm
Camisa Social Feminina - manga longa com botões frontais com 2 bolsos no peito
confeccionada em algodão, tamanho GG, impressão em silk screen, 7,0 cm x 4,8 cm
Camisa Social Feminina - manga longa com botões frontais com 2 bolsos no peito
confeccionada em algodão, tamanho GG, impressão em silk screen, 7,0 cm x 7,0 cm
Camisa Social Feminina - manga longa com botões frontais com 2 bolsos no peito
confeccionada em algodão, tamanho GG, impressão em silk screen, 7,5 cm x 7,5 cm
Camisa Social Feminina - manga longa com botões frontais com 2 bolsos no peito
confeccionada em algodão, tamanho GG, impressão em silk screen, 3,25 cm x 3,25 cm
Camisa Social Feminina - manga longa com botões frontais com 2 bolsos no peito
confeccionada em algodão, tamanho GG, impressão em silk screen, 7,0 cm x 5,0 cm.
Camisa Social Feminina - manga longa com botões frontais com 2 bolsos no peito
confeccionada em algodão, tamanho GG, impressão em silk screen, 7,5 cm (redondo).
Camisa Social Feminina - manga longa com botões frontais com 2 bolsos no peito
confeccionada em algodão, tamanho GG.
Camisa Social Feminina - manga longa com botões frontais com 2 bolsos no peito
confeccionada em algodão, tamanho M, impressão em silk screen, 11,5 cm x 7 cm
Camisa Social Feminina - manga longa com botões frontais com 2 bolsos no peito
confeccionada em algodão, tamanho M, impressão em silk screen, 3,25 cm (redondo)
Camisa Social Feminina - manga longa com botões frontais com 2 bolsos no peito
confeccionada em algodão, tamanho M, impressão em silk screen, 3,25 cm x 3,25 cm
Camisa Social Feminina - manga longa com botões frontais com 2 bolsos no peito
confeccionada em algodão, tamanho M, impressão em silk screen, 5cm x 3,5 cm
Camisa Social Feminina - manga longa com botões frontais com 2 bolsos no peito
confeccionada em algodão, tamanho M, impressão em silk screen, 7,0 cm x 4,8 cm
Camisa Social Feminina - manga longa com botões frontais com 2 bolsos no peito
confeccionada em algodão, tamanho M, impressão em silk screen, 7,0 cm x 7,0 cm
Camisa Social Feminina - manga longa com botões frontais com 2 bolsos no peito
confeccionada em algodão, tamanho M, impressão em silk screen, 7,5 cm x 7,5 cm
Camisa Social Feminina - manga longa com botões frontais com 2 bolsos no peito
confeccionada em algodão, tamanho M, impressão em silk screen, 7,0 cm x 5,0 cm.
Camisa Social Feminina - manga longa com botões frontais com 2 bolsos no peito
confeccionada em algodão, tamanho M, impressão em silk screen, 7,5 cm (redondo).
Camisa Social Feminina - manga longa com botões frontais com 2 bolsos no peito
confeccionada em algodão, tamanho M.
Camisa Social Feminina - manga longa com botões frontais com 2 bolsos no peito
confeccionada em algodão, tamanho P
Camisa Social Feminina - manga longa com botões frontais com 2 bolsos no peito
confeccionada em algodão, tamanho P, impressão em silk screen, 11,5 cm x 7 cm
Camisa Social Feminina - manga longa com botões frontais com 2 bolsos no peito
confeccionada em algodão, tamanho P, impressão em silk screen, 3,25 cm (redondo)
Camisa Social Feminina - manga longa com botões frontais com 2 bolsos no peito
confeccionada em algodão, tamanho P, impressão em silk screen, 3,25 cm x 3,25 cm
Camisa Social Feminina - manga longa com botões frontais com 2 bolsos no peito
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confeccionada em algodão, tamanho P, impressão em silk screen, 5cm x 3,5 cm
Camisa Social Feminina - manga longa com botões frontais com 2 bolsos no peito
confeccionada em algodão, tamanho P, impressão em silk screen, 7,0 cm x 4,8 cm
Camisa Social Feminina - manga longa com botões frontais com 2 bolsos no peito
confeccionada em algodão, tamanho P, impressão em silk screen, 7,0 cm x 5, 0 cm.
Camisa Social Feminina - manga longa com botões frontais com 2 bolsos no peito
confeccionada em algodão, tamanho P, impressão em silk screen, 7,5 cm (redondo).
Camisa Social Feminina - manga longa com botões frontais com 2 bolsos no peito
confeccionada em algodão, tamanho P, impressão em silk screen, 7,5 cm x 7,5 cm
Camisa Social Masculina - manga longa com botões frontais com 2 bolsos no peito
confeccionada em algodão, tamanho G, impressão em silk screen, 11,5 cm x 7 cm
Camisa Social Masculina - manga longa com botões frontais com 2 bolsos no peito
confeccionada em algodão, tamanho G, impressão em silk screen, 5cm x 3,5 cm
Camisa Social Masculina - manga longa com botões frontais com 2 bolsos no peito
confeccionada em algodão, tamanho G, impressão em silk screen, 7,0 cm x 4,8 cm
Camisa Social Masculina - manga longa com botões frontais com 2 bolsos no peito
confeccionada em algodão, tamanho G, impressão em silk screen, 7,0 cm x 7,0 cm
Camisa Social Masculina - manga longa com botões frontais com 2 bolsos no peito
confeccionada em algodão, tamanho G, impressão em silk screen, 3,25 cm (redondo)
Camisa Social Masculina - manga longa com botões frontais com 2 bolsos no peito
confeccionada em algodão, tamanho G, impressão em silk screen, 3,25 cm x 3,25 cm
Camisa Social Masculina - manga longa com botões frontais com 2 bolsos no peito
confeccionada em algodão, tamanho G, impressão em silk screen, 7,0 cm x 5,0 cm.
Camisa Social Masculina - manga longa com botões frontais com 2 bolsos no peito
confeccionada em algodão, tamanho G, impressão em silk screen, 7,5 cm (redondo).
Camisa Social Masculina - manga longa com botões frontais com 2 bolsos no peito
confeccionada em algodão, tamanho G, impressão em silk screen, 7,5 cm x 7,5 cm
Camisa Social Masculina - manga longa com botões frontais com 2 bolsos no peito
confeccionada em algodão, tamanho G.
Camisa Social Masculina - manga longa com botões frontais com 2 bolsos no peito
confeccionada em algodão, tamanho GG, impressão em silk screen, 11,5 cm x 7 cm
Camisa Social Masculina - manga longa com botões frontais com 2 bolsos no peito
confeccionada em algodão, tamanho GG, impressão em silk screen, 3,25 cm (redondo)
Camisa Social Masculina - manga longa com botões frontais com 2 bolsos no peito
confeccionada em algodão, tamanho GG, impressão em silk screen, 5cm x 3,5 cm
Camisa Social Masculina - manga longa com botões frontais com 2 bolsos no peito
confeccionada em algodão, tamanho GG, impressão em silk screen, 7,0 cm x 4,8 cm
Camisa Social Masculina - manga longa com botões frontais com 2 bolsos no peito
confeccionada em algodão, tamanho GG, impressão em silk screen, 7,0 cm x 5, 0 cm.
Camisa Social Masculina - manga longa com botões frontais com 2 bolsos no peito
confeccionada em algodão, tamanho GG, impressão em silk screen, 7,0 cm x 7,0 cm
Camisa Social Masculina - manga longa com botões frontais com 2 bolsos no peito
confeccionada em algodão, tamanho GG, impressão em silk screen, 7,5 cm x 7,5 cm
Camisa Social Masculina - manga longa com botões frontais com 2 bolsos no peito
confeccionada em algodão, tamanho GG, impressão em silk screen, 3,25 cm x 3,25 cm
Camisa Social Masculina - manga longa com botões frontais com 2 bolsos no peito
confeccionada em algodão, tamanho GG, impressão em silk screen, 7,5 cm (redondo).
Camisa Social Masculina - manga longa com botões frontais com 2 bolsos no peito
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confeccionada em algodão, tamanho GG.
Camisa Social Masculina - manga longa com botões frontais com 2 bolsos no peito
confeccionada em algodão, tamanho M, impressão em silk screen, 3,25 cm (redondo)
Camisa Social Masculina - manga longa com botões frontais com 2 bolsos no peito
confeccionada em algodão, tamanho M, impressão em silk screen, 7,0 cm x 5, 0 cm.
Camisa Social Masculina - manga longa com botões frontais com 2 bolsos no peito
confeccionada em algodão, tamanho M, impressão em silk screen, 11,5 cm x 7 cm
Camisa Social Masculina - manga longa com botões frontais com 2 bolsos no peito
confeccionada em algodão, tamanho M, impressão em silk screen, 3,25 cm x 3,25 cm
Camisa Social Masculina - manga longa com botões frontais com 2 bolsos no peito
confeccionada em algodão, tamanho M, impressão em silk screen, 5cm x 3,5 cm
Camisa Social Masculina - manga longa com botões frontais com 2 bolsos no peito
confeccionada em algodão, tamanho M, impressão em silk screen, 7,0 cm x 4,8 cm
Camisa Social Masculina - manga longa com botões frontais com 2 bolsos no peito
confeccionada em algodão, tamanho M, impressão em silk screen, 7,0 cm x 7,0 cm
Camisa Social Masculina - manga longa com botões frontais com 2 bolsos no peito
confeccionada em algodão, tamanho M, impressão em silk screen, 7,5 cm (redondo).
Camisa Social Masculina - manga longa com botões frontais com 2 bolsos no peito
confeccionada em algodão, tamanho M, impressão em silk screen, 7,5 cm x 7,5 cm
Camisa Social Masculina - manga longa com botões frontais com 2 bolsos no peito
confeccionada em algodão, tamanho M.
Camisa Social Masculina - manga longa com botões frontais com 2 bolsos no peito
confeccionada em algodão, tamanho P
Camisa Social Masculina - manga longa com botões frontais com 2 bolsos no peito
confeccionada em algodão, tamanho P, impressão em silk screen, 3,25 cm (redondo).
Camisa Social Masculina - manga longa com botões frontais com 2 bolsos no peito
confeccionada em algodão, tamanho P, impressão em silk screen, 11,5 cm x 7 cm
Camisa Social Masculina - manga longa com botões frontais com 2 bolsos no peito
confeccionada em algodão, tamanho P, impressão em silk screen, 3,25 cm x 3,25 cm
Camisa Social Masculina - manga longa com botões frontais com 2 bolsos no peito
confeccionada em algodão, tamanho P, impressão em silk screen, 5cm x 3,5 cm
Camisa Social Masculina - manga longa com botões frontais com 2 bolsos no peito
confeccionada em algodão, tamanho P, impressão em silk screen, 7,0 cm x 4,8 cm
Camisa Social Masculina - manga longa com botões frontais com 2 bolsos no peito
confeccionada em algodão, tamanho P, impressão em silk screen, 7,0 cm x 5, 0 cm.
Camisa Social Masculina - manga longa com botões frontais com 2 bolsos no peito
confeccionada em algodão, tamanho P, impressão em silk screen, 7,0 cm x 7,0 cm ,
Camisa Social Masculina - manga longa com botões frontais com 2 bolsos no peito
confeccionada em algodão, tamanho P, impressão em silk screen, 7,5 cm x 7,5 cm
Camisa Social Masculina - manga longa com botões frontais com 2 bolsos no peito
confeccionada em algodão, tamanho P, impressão em silk screen, 7,5 cm (redondo).
Camisa térmica Feminina. Composição: 95% poliéster 5% elastano.
Camisa Treino Masculina, Confeccionada em Cambs - Golapu, Tamanho M, impressão em silk
screen, 7,0 cm x 5,0 cm.
Camisa Treino Masculina, Confeccionada em Cambs - Golapu, Tamanho M, impressão em silk
screen, 11,5 cm x 7 cm
Camisa Treino Masculina, Confeccionada em Cambs - Golapu, Tamanho M, impressão em silk
screen, 3,25 cm (redondo)
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Camisa Treino Masculina, Confeccionada em Cambs - Golapu, Tamanho M, impressão em silk
screen, 3,25 cm x 3,25 cm
Camisa Treino Masculina, Confeccionada em Cambs - Golapu, Tamanho M, impressão em silk
screen, 5cm x 3,5 cm
Camisa Treino Masculina, Confeccionada em Cambs - Golapu, Tamanho M, impressão em silk
screen, 7,0 cm x 4,8 cm
Camisa Treino Masculina, Confeccionada em Cambs - Golapu, Tamanho M, impressão em silk
screen, 7,0 cm x 7,0 cm
Camisa Treino Masculina, Confeccionada em Cambs - Golapu, Tamanho M, impressão em silk
screen, 7,5 cm (redondo).
Camisa Treino Masculina, Confeccionada em Cambs - Golapu, Tamanho M, impressão em silk
screen, 7,5 cm x 7,5 cm
Camisa Treino Masculina, Confeccionada em Cambs - Golapu, Tamanho M.
Camisa Treino Feminina. Cores: Eletric/Go Green. Tecido: novo cambs-golapu. Tamanhos: G.
Para Treino, Atletas. Handebol Indoor.
Camisa Treino Feminina. Cores: Eletric/Go Green. Tecido: novo cambs-golapu. Tamanhos: GG.
Categorias: Adulto, Junior, Juvenil, Cadete, Infantil. Para Treino, Atletas. Handebol Indoor.
Camisa Treino Feminina. Cores: Eletric/Go Green. Tecido: novo cambs-golapu. Tamanhos:
M.Categorias: Adulto, Junior, Juvenil, Cadete, Infantil. Para Treino, Atletas. Handebol Indoor.
Camisa Treino Masculino CT. Cores: Go Green/Canary. Tecido: novo cambs-golapu. Tamanhos:
G.Categorias: Adulto, Junior, Juvenil, Cadete, Infantil. Para Treino. Handebol Indoor.
Camisa Treino Masculino CT. Cores: Go Green/Canary. Tecido: novo cambs-golapu. Tamanhos:
GG.Categorias: Adulto, Junior, Juvenil, Cadete, Infantil. Para Treino. Handebol Indoor.
Camisa Treino Masculino CT. Cores: Go Green/Canary. Tecido: novo cambs-golapu. Tamanhos:
M. Categorias: Adulto, Junior, Juvenil, Cadete, Infantil. Para Treino. Handebol Indoor.
Camisa Treino Masculino. Cores: Eletric/Go Green. Tecido: novo cambs-golapu. Tamanhos: G.
Categorias: Adulto, Junior, Juvenil, Cadete, Infantil. Para Treino, Atletas. Handebol Indoor.
Camisa Treino Masculino. Cores: Eletric/Go Green. Tecido: novo cambs-golapu. Tamanhos:
GG.Categorias: Adulto, Junior, Juvenil, Cadete, Infantil. Para Treino, Atletas. Handebol Indoor.
Camisa Treino/Oficial, Feminina. Tecido: novo cambs-golapu. Tamanhos: P, impressão em silk
screen, 3,25 cm x 3,25 cm
Camisa Treino/Oficial, Feminina. Tecido: novo cambs-golapu. Tamanhos: P , impressão em silk
screen, 3,25 cm (redondo)
Camisa Treino/Oficial, Feminina. Tecido: novo cambs-golapu. Tamanhos: P,
Camisa Treino/Oficial, Feminina. Tecido: novo cambs-golapu. Tamanhos: P, impressão em silk
screen, 7,5 cm (redondo).
Camisa Treino/Oficial, Feminina. Tecido: novo cambs-golapu. Tamanhos: P, impressão em silk
screen, 11,5 cm x 7 cm
Camisa Treino/Oficial, Feminina. Tecido: novo cambs-golapu. Tamanhos: P, impressão em silk
screen, 7,0 cm x 5,0 cm.
Camisa Treino/Oficial, Feminina. Tecido: novo cambs-golapu. Tamanhos: P, impressão em silk
screen, 7,5 cm (redondo).
Camisa Treino/Oficial, Feminina. Tecido: novo cambs-golapu. Tamanhos: P, impressão em silk
screen, 7,5 cm x 7,5 cm
Camisa Treino/Oficial, Masculino. Cores: Eletric/Go Green. Tecido: novo cambs-golapu.
Tamanhos: P.Categorias: Adulto, Junior, Juvenil, Cadete, Infantil. Para Treino, Atletas. Handebol
Indoor.
Camisa Unissex - Modelo: pólo, manga curta, Cor: branca, Tecido: algodão. Tamanho M, adulto
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Camisa Unissex - Modelo: pólo, manga curta, Cor: branca, Tecido: algodão. Tamanho M, juvenil
Camisa Unissex - Modelo: pólo, manga curta, Cor: branca, Tecido: poliester (tipo Dri Fit).
Tamanho: M, adulto.
Camisa Unissex - Modelo: pólo, manga curta, Cor: branca, Tecido: poliester (tipo Dri Fit).
Tamanho: M, juvenil.
Camisa, manga longa. Modalidades: Bicicross e Mountain Bike DH. Em Poliester Cordura de Alta
Resistência. Impermeável. Modelo Feminino. Tamanho: G.
Camisa, manga longa. Modalidades: Bicicross e Mountain Bike DH. Em Poliester Cordura de Alta
Resistência. Impermeável. Modelo Feminino. Tamanho: GG.
Camisa, manga longa. Modalidades: Bicicross e Mountain Bike DH. Em Poliester Cordura de Alta
Resistência. Impermeável. Modelo Feminino. Tamanho: M.
Camisa, manga longa. Modalidades: Bicicross e Mountain Bike DH. Em Poliester Cordura de Alta
Resistência. Impermeável. Modelo Feminino. Tamanho: P.
Camisa, manga longa. Modalidades: Bicicross e Mountain Bike DH. Em Poliester Cordura de Alta
Resistência. Impermeável. Modelo Masculino. Tamanho: G.
Camisa, manga longa. Modalidades: Bicicross e Mountain Bike DH. Em Poliester Cordura de Alta
Resistência. Impermeável. Modelo Masculino. Tamanho: GG.
Camisa, manga longa. Modalidades: Bicicross e Mountain Bike DH. Em Poliester Cordura de Alta
Resistência. Impermeável. Modelo Masculino. Tamanho: M.
Camisa, manga longa. Modalidades: Bicicross e Mountain Bike DH. Em Poliester Cordura de Alta
Resistência. Impermeável. Modelo Masculino. Tamanho: P.
Camisa, manga longa. Modalidades: Bicicross e Mountain Bike DH. Em Poliéster Cordura de Alta
Resistência. Impermeável. Alguns atletas levam o numero pessoal nas costas (identificação
UCI). Tamanhos PP. Modelo Feminino.
Camisa, manga longa. Modalidades: Bicicross e Mountain Bike DH. Em Poliéster Cordura de Alta
Resistência. Impermeável. Alguns atletas levam o numero pessoal nas costas (identificação
UCI). Tamanhos PP. Modelo Masculino.
Camiseta de competição, em tecido 100% poliéster, de Dry Fit. Diversos tamanhos, modelo
Masculino.
Camiseta de Lycra Masculina com Manga Curta para utilização em treinamentos e
competições. Tamanhos: P, M, G e GG.
Camiseta de Lycra Masculina com Manga Longa para utilização em treinamentos e
competições. Tamanhos: P, M, G e GG.
Camiseta Dry Fit Feminina para utilização em treinamentos e competições. Tamanhos: M
Camiseta gola careca cinza, manga raglan, confeccionada em dry fit(furadinho Ammny), 100%
poliamida, com logos em silk emborrachado, 175 g, acabamento com costuras rebatidas.
Tamanho P à GG.
Camiseta malha poliéster lisa, 100 %, poliéster acabamento de DRY com amaciante - hidrofilia
de multifilamento 75/36 100% poliéster de gramatura de aproximadamente 130 g, acabamento
dry, em cores. Tamanho P.
Camiseta malha poliéster lisa, 100 %, poliéster acabamento de DRY com amaciante - hidrofilia
de multifilamento 75/36 100% poliéster de gramatura de aproximadamente 130 g, acabamento
dry, em cores. Tamanho PP.
Camiseta malha poliéster lisa, 100 %, poliéster acabamento de DRY com amaciante - hidrofilia
de multifilamento 75/36 100% poliéster de gramatura de aproximadamente 130 g, acabamento
dry, em cores. Tamanho G.
Camiseta malha poliéster lisa, 100 %, poliéster acabamento de DRY com amaciante - hidrofilia
de multifilamento 75/36 100% poliéster de gramatura de aproximadamente 130 g, acabamento
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dry, em cores. Tamanho GG.
Camiseta malha poliéster lisa, 100 %, poliéster acabamento de DRY com amaciante - hidrofilia
de multifilamento 75/36 100% poliéster de gramatura de aproximadamente 130 g, acabamento
dry, em cores. Tamanho M.
Camiseta malha poliéster lisa, 100 %, poliéster acabamento de DRY com amaciante - hidrofilia
de multifilamento 75/36 100% poliéster de gramatura de aproximadamente 130 g, acabamento
dry, em cores.Tamanho EGG.
Camiseta para treino, em malha 100% algodão, fio 30/1 cardado/penteado, modelo Feminina,
tamanho P,M,G.
Camiseta para treino, em malha 100% algodão, fio 30/1 cardado/penteado., modelo Maculina,
tamanho P,M,G.
Camiseta Pólo Feminina, confeccionada em piquet (75% algodão e 15% poliéster), para
utilização em viagens e competições. Tamanhos: p
Camiseta tecido 67% algodão e 33% Viscose. Modelo Tradicional. Silk na frente e nas costas.
Modelo Feminino, P,M,G.
Camiseta tecido 67% algodão e 33% Viscose. Modelo Tradicional. Silk na frente e nas costas.
Modelo Masculino, P,M,G.
Camiseta térmica Feminina, para utilização em treinamentos e competições. Tamanhos: M
Camiseta: Material: 90% poliéster e 10% elastano. Tamanho: P, M, G e GG. Dimensões
aproximadas: 52 X 70 L x A
Camisetas. Feita de 6.0 oz, pre-shrunk 60% algodão e 40% de Poliester. Tamanho: P, M, G e GG.
Produto importado.
Camisetas de jogo. Detalhamento: Camiseta gola careca, estilosa estampa em destaque na
parte frontal, caimento e ajuste perfeitos ao corpo, design moderno, Medidas : Altura: 1,76 m,
Pescoço: 37 cm de diâmetro, Costas: 46,5 cm, Braços: 33,5 cm de diâmetro, Tórax: 35 cm,
Cintura: 75 cm de diâmetro, Quadril: 96 cm de diâmetro. Tamanho: P, M, G e GG. Cor: Branco,
preto e chumbo.
Camisetas do campeonato a serem entregues a cada atleta inscrito na competição e ao staff.
Camisa modelo gola olímpica em meia manga, meia malha, fio 30. 1 com 170 de gramatura,
100% algodão, nas cores preta e branca, impressas em silk 2 cores na frente e 2 cores costas.
Camisetas tipo regata para basquete fabricada em tecido Poliéster com tecnologia Dri-Fit com
aplicações em malha Mesh. unisex tamanho P à EGG.
Campainha oficial para pedido de tempo em partidas de voleibol, confeccionada em
compensado naval de 15mm, revestida em fórmica, com luminárias e campainha acopladas ao
tampo, 02 interruptores com cabo de 7 metros de comprimento. Funcionamento bi-volt.
Tampo com furação para apoio de 04 bolas oficiais. Medindo 1,30m x 22cm x 0,5m
Canaleta para retorno de pesos; Fabricado em aço galvanizado com pintura a pó; Redutor de
velocidade e caixa coletora de peso. Comprimento: 20 metros
Caneleira (Protetor de tíbia) reconhecido pela Federação Mundial de Taekwondo para prática
da modalidade. Composto de espuma modelada no interior, e revestido por couro sintético e
elástico de fixação que se ajustam a canela não permitindo a mudança de posição com os
movimentos da luta. Composição interior absorve altos impactos, não deixando de ser leve
maleável. Sua ergonomia protege toda a região da canela. Sua resistência suporta
treinamentos e combates de alta intensidade. sendo equipamento de proteção individual
obrigatório em competições. Tam. P, M, G, GG.
Caneleira (Protetor de tíbia) reconhecido pela Federação Mundial de Taekwondo para prática
da modalidade. Composto de espuma modelada no interior, e revestido por couro sintético e
elástico de fixação que se ajustam a canela não permitindo a mudança de posição com os
movimentos da luta. Tam. P, M, G, GG.
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Caneleira (Protetor de tíbia) reconhecido pela Federação Mundial de Taekwondo para prática
da modalidade. Composto de espuma modelada no interior, e revestido por couro sintético e
elástico de fixação que se ajustam a canela não permitindo a mudança de posição com os
movimentos da luta. Composição interior absorve altos impactos, não deixando de ser leve
maleável. Sua ergonomia protege toda a região da canela. Sua resistência suporta
treinamentos e combates de alta intensidade. Espuma especial com 5 camadas para o mais alto
grau de proteção, sendo equipamento de proteção individual obrigatório em competições.
Tam. P, M, G, GG.
Caneleira 1kg a 2kg, fabricada em E.V.A extra macio, fita de nylon com ajuste de velcro.
Dimensões: 30cmx15cmx2cm. PAR
Caneleira 2kg a 3kg, fabricada em E.V.A extra macio, fita de nylon com ajuste de velcro.
Dimensões: 30cmx15cmx3cm. PAR
Caneleira 3kg a 4kg, fabricada em E.V.A extra macio, fita de nylon com ajuste de velcro.
Dimensões: 30cmx15cmx3cm. PAR
Caneleira 4kg a 5kg, fabricada em E.V.A extra macio, fita de nylon com ajuste de velcro.
Dimensões: 34cmx20cmx3cm.PAR
Caneleira Anatômica com Peito de Pé e Correias - Fheras: Feito de material sintético de alta
resistência e durabilidade. A proteção do peito não é removível. Sistema de amarração com
correias de couro e velcro. Elástico por baixo dos pés. Design inovador que promove
estabilidade durante a luta e evita que ela fique ''girando'' na perna. Possui tiras de EVA que
auxiliam na curvatura da perna e permite melhor amortecimento dos impactos. Forro interno
impermeável para evitar odores. Fácil de limpar. Tamanho Único: 35 cm (sem contar o peito de
pé). Espessura da espuma de proteção: 1,5 cm
Caneleira Anatômica com Removivel - Toriuk: Feito de material sintético de alta resistência e
durabilidade. A proteção do peito é removível. Sistema de amarração com elásticos
profissionais de alta resistência e velcro. São 3 elásticos de diferentes tamanhos para prender
na panturrilha e 1 elástico por baixo dos pés e outro no calcanhar. Design inovador que
promove estabilidade durante a luta e evita que ela fique ''girando'' na perna. Possui tiras de
EVA que auxiliam na curvatura da perna e permite melhor amortecimento dos impactos. Forro
interno impermeável para evitar odores. Fácil de limpar. Tamanho Único: 35 cm (sem contar o
peito de pé). Espessura da espuma de proteção: 1,0 cm
Caneleira com amortecimento: material anti-impacto proporcionando aderência para não
escorregar dentro do meião. PAR.
Caneleira de Elastano: Caneleira com protetor para canela e peito do pé, acessório muito
utilizado nas lutas marciais e na prevenção de lesões nos movimentos com chutes. Mais
segurança e conforto para o atleta. Composição Têxtil: 48% algodão, 42% poliester e 10%
elastodieno.
Caneleira de material flexível para um ajuste perfeito na perna, revestimento em poliéster,
máximo conforto, rápida secagem e material de bidensidade: macio por dentro, rígido por fora.
PAR
Caneleira de neoprene. Tam: L, Proteção de neorpene para a perna contra spray de jet sky.
Tam: P
Caneleira de neoprene. Tam: M, Proteção de neorpene para a perna contra spray de jet sky.
Tam: M
Caneleira de neoprene. Tam: S, Proteção de neorpene para a perna contra spray de jet sky.
Tam: G
Caneleira de neoprene. Tam: XL,Proteção de neorpene para a perna contra spray de jet sky.
Tam: GG
Caneleira de placa de polipropileno com revestimento interno de EVA. Possui furos laterais
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para ventilação da perna. PAR
Caneleira de plástico para equino
Caneleira emborracha. Peso Aproximado: 1 Kg (cada unidade); Embalagem com 1 par (2 kg);
Enchimento com esfera de ferro, acabamento em viés; Em nylon 600 capenil trançado; Ajuste
em velcro. Dimensões do Produto (A x L x P dobrada e embalada): 13x32x32cm.
Caneleira emborracha. Peso Aproximado: 10 Kg (cada unidade); Embalagem com 1 par (20 kg);
Enchimento com esfera de ferro, acabamento em viés; Em nylon 600 capenil trançado; Ajuste
em velcro.Dimensões do Produto (A x L x P dobrada e embalada): 24 cm x 25 cm x 28 cm.
Caneleira emborracha. Peso Aproximado: 15 Kg (cada unidade); Embalagem com 1 par (30 kg);
Enchimento com esfera de ferro, acabamento em viés; Em nylon 600 capenil trançado; Ajuste
em velcro.
Caneleira emborracha. Peso Aproximado: 2 Kg (cada unidade); Embalagem com 1 par (4 kg);
Enchimento com esfera de ferro, acabamento em viés; Em nylon 600 capenil trançado; Ajuste
em velcro. Dimensões do Produto (A x L x P dobrada e embalada): 14x32x38cm
Caneleira emborracha. Peso Aproximado: 3 Kg (cada unidade); Embalagem com 1 par (6 kg);
Enchimento com esfera de ferro, acabamento em viés; Em nylon 600 capenil trançado; Ajuste
em velcro. Dimensões do Produto (A x L x P dobrada e embalada): 18x18x20cm.
Caneleira emborracha. Peso Aproximado: 4 Kg (cada unidade); Embalagem com 1 par (8 kg);
Enchimento com esfera de ferro, acabamento em viés; Em nylon 600 capenil trançado; Ajuste
em velcro.
Caneleira emborracha. Peso Aproximado: 5 Kg (cada unidade); Embalagem com 1 par (10 kg);
Enchimento com esfera de ferro, acabamento em viés; Em nylon 600 capenil trançado; Ajuste
em velcro. Dimensões do Produto (A x L x P dobrada e embalada): 13x37x37cm.
Caneleira emborracha. Peso Aproximado: 6 Kg (cada unidade); Embalagem com 1 par (12 kg);
Enchimento com esfera de ferro, acabamento em viés; Em nylon 600 capenil trançado; Ajuste
em velcro. Dimensões do Produto (A x L x P dobrada e embalada): 10 cm x 41 cm x 24 cm.
Caneleira emborracha. Peso Aproximado: 8 Kg (cada unidade); Embalagem com 1 par (16 kg);
Enchimento com esfera de ferro, acabamento em viés; Em nylon 600 capenil trançado; Ajuste
em velcro. Dimensões do Produto (A x L x P dobrada e embalada): 12 cm x 24 cm x 48 cm.
Caneleira flutuante para hidroginástica: Confeccionado em EVA flutuante, extra macio, leve e
flexível, com cinta e medindo 32 x 24 x 3,0 cm - Carga: 2kg.PAR
Caneleira flutuante para hidroginástica: Confeccionado em EVA flutuante, extra macio, leve e
flexível, com cinta e medindo 32 x 24 x 3,0 cm - Carga: 3kg.PAR
Caneleira para cavalo (para patas dianteiras) protetora contra impacto, feita de fibra de
carbono e interior de gel. Em cores. PAR
Caneleira para cavalo, para proteção das patas dianteiras, feitas de neoprene, PVC e velcro. Em
cores. PAR
Caneleira para cavalo. Magnetik Stable Boot. Composição: Aerox / Almofada Algodão. Preta.
Tam M à GG. PAR.
Caneleira, confeccionada em couro legítimo, possui área de velcro e duplo elástico para melhor
ajuste e fixação do acessório.
Caneleiras Karate (com peito de pé removível) - Shiroi: Confeccionada em couro sintético, Seu
fecho em velcro permite o ajuste conforme a necessidade do atleta.Tam : L
Caneleiras Karate (com peito de pé removível) - Shiroi: Confeccionada em couro sintético, Seu
fecho em velcro permite o ajuste conforme a necessidade do atleta.Tam : XL
Caneleiras Kick Boxing/Muay Thai com Peito de Pé: Fechamento em velcro. Tecnologia PPS 2,
que garante maior conforto. Logo Pretorian em destaque. Contém um par de protetores.
Dimensões aproximadas: Tamanho L: 17, 5x43x16 cm. (LxAxP). Tamanho XL: 26x45, 5x16, 5 cm.
(LxAxP). Composição: PU de alta resistência. Peso líquido aproximado (unidade): 250 g.
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Caneleiras para hóquei de gelo com proteção para canela em fibra de carbono; proteção de
panturilha em espuma EVA extendida; proteção em espuma EVA no joelho. Tam: 8" .
Caneleiras para hóquei de gelo com proteção de panturilha em camada de espuma EVA-HD.
Tam: 8", 9" 10" .
Caneleiras para hóquei de gelo com proteção de panturilha em dupla camada de espuma EVAHD; proteção do joelho com espuma inteligente tipo EVA. Tam: 8", 9" 10" .
Caneleiras para hóquei de gelo com proteção de panturilha fibra de carbono . Tam: 8", 9" 10" .
Caneleiras para hóquei de gelo composto de espuma MD ; malha hidrofóbica. Tam: 8",9",10" .
Canelito de Compressão em 57% Poliamida, 43% Elastano
Caneta Laser infravermelho. Circuito eletrônico: micro processado tempo de aplicação: cálculo
automático ou livre frequência de modulação: 16Hz, 48Hz e Nogier alimentação: 90-230V
Automático50/60Hz consumo máximo: 20W dimensões: 31,7 x 6,8 x 21,2cm (L x A x P) peso:
1,45Kg.
Canhão de lançamentos de bolas; Produz efeitos de flutuação e rotação; Gera uma velocidade
máxima de 110 Km/h; É alimentada por duas barreiras recarregáveis em 220 v, promovendo
uma autonomia maior que 8 horas de treinamento contínuo; Direção dos tiros pode ser
alterada velozmente para qualquer ponto do campo devido as bases metálicas.
Canoa Canadense a remo fabricadas em fibra de vidro - Peso aproximado 28kg; Capacidade:
aproximadamente 250kg; Comprimento: 15 pés (4,55 metros). Dois lugares. Borda em madeira
maciça com acabamento em verniz poliuretano naval. Os bancos são em madeira maciça com
cintas de polipropileno e fixação em inox.
Canoa Canadense a remo fabricadas em fibra de vidro - Peso aproximado 32Kg; Capacidade:
aproximadamente 350kg; Comprimento: 17 pés (5,10 metros). Dois lugares. Borda em madeira
maciça com acabamento em verniz poliuretano naval. Os bancos são em madeira maciça com
cintas de polipropileno e fixação em inox.
Canoa para duas pessoas. C2- Comprimento mínimo: 4,10 m. Largura mínima: 0,200 m. Peso
mínimo: 15 kg
Canoa para uma pessoa. C1- Comprimento mínimo: 3,50 m. Largura mínima: 0,65 m. Peso
mínimo: 10 kg.
Canoa V1 importada, para treinamento e competição de Paracanoagem Va'a.
Canopla em aço inoxidável para fixação de raia em borda.
Canopla em fibra polipropileno e fios de vidro.
Canopla externa em aço inox inoxidável resistente ao cloro.
Canopla porta raia carretel para enrolar raias em aço 2,00 x 1,00 x 1,30 m.
Cantoneira zz alta para perfilado 38x38mm
Canulas de Guedel tamanho 3 (x 2)
Canulas de Guedel tamanho 4 (x2).
Cânulas oro-traqueais tamanho 7, 5 (x2) com conectores apropriados e seringa para insuflar o
”cuff”,
Cânulas oro-traqueais tamanho 8 (x2) com conectores apropriados e seringa para insuflar o
”cuff”,
Capa de cavalo para premiação. Feita em brim confeccionada para premiações. Permite a
inclusão de logotipos ou nomes, bordados ou silkados, podendo ser utilizada como veículo de
divulgação no momento em que o cavaleiro ou amazona recebe uma premiação. Como tem
passa-estribo, pode-se montar sobre a capa na hora da premiação. Tamanho G. Cor marinho
ou outras sob encomenda.
Capa de Chuva Feminina, (calça e jaqueta), em material impermeável plástico, para utilização
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em viagens, treinamentos e competições. Tamanhos M
Capa de Chuva Feminina, (calça e jaqueta), em material impermeável plástico, para utilização
em viagens, treinamentos e competições. Tamanhos P
Capa de convés de barcos com 5/6 m de comprimento fabricado em lona de 100% de poliéster
com tratamento contra raios solares
Capa de Lancha: cobertura de 17 pés
Capa de mastro para barco
Capa de Proteção da caixa de salto em distância em vinil, em cores diversas
Capa de proteção para barcos de Slalom, para guarda e transporte, protegendo contra
arranhoes e batidas durante transporte.
Capa de proteção para fundo de barco, em nylon 600 com 6 metros de comprimento
Capa de proteção para remos, para guarda e transporte, protegendo contra arranhoes e
batidas durante transporte.
Capa Lona BHS, Refletiva e reforçada, indicada para transportes longos, possui cinta para
facilitar o carregamento. , Material :100% Polipropileno, Tamanho 7'4'
Capa Matelassê HDR Têrmica. Composição: 100% Poliester. Fechamento no peito através de
velcro, parte traseira fixada por cardaço e inferior (barriga). Em cores. Tam G.
Capa Matelassê HDR Têrmica. Composição: 100% Poliester. Fechamento no peito através de
velcro, parte traseira fixada por cardaço e inferior (barriga). Em cores. Tam GG.
Capa Matelassê HDR Têrmica. Composição: 100% Poliester. Fechamento no peito através de
velcro, parte traseira fixada por cardaço e inferior (barriga). Em cores. Tam M.
Capa Matelassê HDR Têrmica. Composição: 100% Poliester. Fechamento no peito através de
velcro, parte traseira fixada por cardaço e inferior (barriga). Em cores. Tam P.
Capa para prancha de Surf em acrílico, polieéster e elastano com nariz alcochoado com espuma
de 6mm de espessura, fechamento em cordão, cordão com trava de nylon para fechamento na
rabeta, proteção extra de espuma. Tam: 10, 0'
Capa para prancha de Surf em acrílico, poliester e elastano com nariz alcochoado, fechamento
em cordão com trava de nylon para fechamento na rabeta, proteção extra de espuma. Tam: 10,
0'
Capa para prancha de Surf em lona refletiva, térmica, alta proteção, alça regulável, bolso
interno com velcro, proteção dupla para bico e rabeta e proteção interna para rabeta. Tam: 5,
11', 5,8', 6,1', 6,3', 6,5', 6,8'
Capa para prancha de Surf em neoprene com nylon reforçado no bico, costuras com duplo
reforço, cordão com trava de nylon para fechamento na rabeta, proteção extra de espuma.
Tam: 6, 0', 6,1', 6,2', 6,3', 6,4', 6,5', 6,6', 6,7', 6,8'
Capa para tatame de judô em lona de vinil com textura em efeito palha natural,
antiderrapante, impermeável e lavável. Dimensões: 2000mm x1000mm x40mm
Capa quádrupla para prancha de Surf em neoprene com nylon reforçado no bico, costuras com
duplo reforço, cordão com trava de nylon para fechamento na rabeta, proteção extra de
espuma, bolso externo para transporte de quilhas, alça de ombro de neoprene. Tam até 7, 2'.
Capa Térmica para piscina (M²), 100% plástico PVC altamente resistente a intempéries.
Capacete (Protetor de cabeça). Anatômica; fabricado em PU injetado. Cores vermelha e azul.
Tamanhos P, M, G.
Capacete aberto com viseira em cristal 2mm e sub-viseira solar fumê, Casco confeccionado em
ABS natural injetado de alto impacto, Forração interna, constituída de tecido com alto nível de
conforto e absorção, removível e lavável, Revestimento de proteção confeccionado em EPS
(também chamado berço) de alto impacto, Cinta jugular confeccionado com nylon em pluma
duplo e fechamento de engate rápido micrométrico, Viseira de policarbonato injetada de dupla

199,90
297,35
598,20
256,15
391,03
430,79
297,35
160,00
220,78
211,50
356,67
239,43
236,15

342,20

172,66

177,36

103,42
1.120,00

946,00
29,30
130,00

65,97

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

curvatura com 2,00mm alto impacto, troca com botão de giro 90º, não necessitando de
ferramentas,Possui sub-viseira solar interna. Tam: 56
Capacete aberto com viseira em cristal 2mm e sub-viseira solar fumê, Casco confeccionado em
ABS natural injetado de alto impacto, Forração interna, constituída de tecido com alto nível de
conforto e absorção, removível e lavável, Revestimento de proteção confeccionado em EPS
(também chamado berço) de alto impacto, Cinta jugular confeccionado com nylon em pluma
duplo e fechamento de engate rápido micrométrico, Viseira de policarbonato injetada de dupla
curvatura com 2,00mm alto impacto, troca com botão de giro 90º, não necessitando de
ferramentas,Possui sub-viseira solar interna. Tam: 58
Capacete aberto com viseira em cristal 2mm e sub-viseira solar fumê, Casco confeccionado em
ABS natural injetado de alto impacto, Forração interna, constituída de tecido com alto nível de
conforto e absorção, removível e lavável, Revestimento de proteção confeccionado em EPS
(também chamado berço) de alto impacto, Cinta jugular confeccionado com nylon em pluma
duplo e fechamento de engate rápido micrométrico, Viseira de policarbonato injetada de dupla
curvatura com 2,00mm alto impacto, troca com botão de giro 90º, não necessitando de
ferramentas,Possui sub-viseira solar interna. Tam: 60
Capacete Aberto para Bicicleta em fibra de vidro com malha eps, 16 entradas/saídas de ar,
Parafusos em Alumínio anodizado, Tecido Anti-microbiano.Tam : 53 a 55
Capacete Aberto para Bicicleta em fibra de vidro com malha eps, 16 entradas/saídas de ar,
Parafusos em Alumínio anodizado, Tecido Anti-microbiano.Tam : 56 a 59
Capacete Aberto para Bicicleta em fibra de vidro com malha eps, 16 entradas/saídas de ar,
Parafusos em Alumínio anodizado, Tecido Anti-microbiano.Tam : 60 a 62
Capacete aveludado, forrado com espuma e tecido. Com fixação de três pontos. Acompanha
sacola para guardar. Composição: Casco/Isopor/Forro/Veludo. Cor: Preta. Tam 52 a 61.
Capacete BMX. Com baixo peso e alta tecnologia para o uso em Bmx, dirt jumping, trilhas e
passeios; Possui a frente Especialmente desenhada para acomodar mais facilmente óculos e
goggles; 8 saídas de ar, para melhor ventilação em um capacete mais fechado; - Enchimento
em espuma de célula aberta que garante um ajuste excelente e confortável; Baixo peso,
comparando-se com outros modelos similares para dirt-jumping e skate; Peso: 296g.
Capacete com camada externa constituida em composto de plástico e amortecimento em
poliestireno e queixeira com quatro pontos de ajuste. Com speed Air ultra-ventilado, pintura
resistente a riscos, com grades na frente e abeturas laterais para ventilação mesmo em baixa
velocidade, com sistema COOL MAX para absorção de suor e forro removível para lavagem à
mão. Composição: casco, plástico, poliestireno, tecido de poliéster e espuma. Cor Preta. Tam
55 a 61.
Capacete com Grade Removível: Feito de material sintético e espumas. Possuem encaixe
perfeito na cabeça, regulável por velcro para adaptação do equipamento na cabeça. Grade
feita de acrílico de alta resistência. Aguenta pancada mesmo. A grade é presa por 6 velcros e é
completamente removível se necessário. Protege o queixo completamente. Função: Proteção
total da cabeça, orelhas, maxilar e queixo. Tamanho: único (ajustável). Cores disponíveis:
Vermelho / Preto.
Capacete com pequeno casco para tamanhos XS, S & M, grandes casco para tamanhos L & XL,
duraflex. Tam: L
Capacete com pequeno casco para tamanhos XS, S & M, grandes casco para tamanhos L & XL,
duraflex. Tam: M
Capacete com pequeno casco para tamanhos XS, S & M, grandes casco para tamanhos L & XL,
duraflex. Tam: S
Capacete com pequeno casco para tamanhos XS, S & M, grandes casco para tamanhos L & XL,
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duraflex. Tam: XL
Capacete com pequeno casco para tamanhos XS, S & M, grandes casco para tamanhos L & XL,
duraflex. Tam: XS
Capacete com respiros para ventilação frontal, forrado com espuma e tecido. Com fixação de
três pontos. Acompanha sacola para guardar. Composição: Casco/Isopor/Forro/Micro Fibra.
Cor: Preto Fosco. Tam 54 a 61.
Capacete de boxe amador de competição aprovado para uso pela AIBA, Cor Azul - tamanho S à
XL.
Capacete de boxe amador de competição aprovado para uso pela AIBA, Cor Vermelha tamanho S à XL.
Capacete de Motocross com casco aerodinâmico em fibra de vidro, forro removível, pala
ajustável,contrução interior com duas densidades de EPS, cinta jugular em duplo D,resistente à
abrasão. Tam : 54
Capacete de Motocross com casco aerodinâmico em fibra de vidro, forro removível, pala
ajustável,contrução interior com duas densidades de EPS, cinta jugular em duplo D,resistente à
abrasão. Tam : 56
Capacete de Motocross com casco aerodinâmico em fibra de vidro, forro removível, pala
ajustável,contrução interior com duas densidades de EPS, cinta jugular em duplo D,resistente à
abrasão. Tam : 58
Capacete de Motocross com casco aerodinâmico em fibra de vidro, forro removível, pala
ajustável,contrução interior com duas densidades de EPS, cinta jugular em duplo D,resistente à
abrasão. Tam : 60
Capacete de Motocross com casco aerodinâmico em fibra de vidro, forro removível, pala
ajustável,contrução interior com duas densidades de EPS, cinta jugular em duplo D,resistente à
abrasão. Tam : 61
Capacete de motocross com casco construído em ABS,forro em poliéster e camurça, biqueira e
protetor de nariz removíveis, parte frontal da biqueira em EVA, sistema de ventilação com
múltiplos níveis, parafusos e componentes em alumínio adonisado. Tam : 56.
Capacete de motocross com casco construído em ABS,forro em poliéster e camurça, biqueira e
protetor de nariz removíveis, parte frontal da biqueira em EVA, sistema de ventilação com
múltiplos níveis, parafusos e componentes em alumínio adonisado. Tam : 58.
Capacete de motocross com casco construído em ABS,forro em poliéster e camurça, biqueira e
protetor de nariz removíveis, parte frontal da biqueira em EVA, sistema de ventilação com
múltiplos níveis, parafusos e componentes em alumínio adonisado. Tam : 60.
Capacete de Motocross em acrilonitrila-butadieno-estireno e policarbonato com guarda poleiro
moldado para proteção, ventilação superior, protetor bucal com filtro de rede, forro de dupla
densidade de poliestireno expandido, forro de pelúcia confortável, removível e lavável,
Capacete de proteção (par) reconhecido pela Federação Mundial de Taekwondo (Protetor de
Cabeça). O par 1 vermelho e 1 azul; composto por espuma de baixa densidade e revestido por
plástico não enrijecido, com elástico (presilha) abaixo do queixo. Com sistema de ventilação
que favorece a troca de calor com o meio ambiente. Formato ergonômico que não desfavorece
a proteção da cabeça. sendo equipamento de proteção individual obrigatório em competições.
Cores: Azul e vermelho. Tamanho P (52cm), M (55cm), G (57cm).
Capacete de proteção de ski preto com estrutura exterior em ABS, espuma interior
termocomprimida para um bom conforto, ajuste fácil e preciso a qualquer momento, peso de
450g e tamanho L .
Capacete de proteção reconhecido pela Federação Mundial de Taekwondo (Protetor de
Cabeça); composto por espuma de baixa densidade e revestido por plástico não enrijecido,
com elástico (presilha) abaixo do queixo. Com sistema de ventilação que favorece a troca de
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calor com o meio ambiente. Formato ergonômico que não desfavorece a proteção da cabeça.
sendo equipamento de proteção individual obrigatório em competições. Cores: Azul e
vermelho. Tam. P (52cm), M (55cm), G (57cm).
Capacete de proteção reconhecido pela Federação Mundial de Taekwondo (Protetor de
Cabeça); Espuma especial injetada com auto grau de proteção. Adapta-se perfeitamente ao
corpo. Não se move durante os combates. Velcro de fechamento para melhor adaptação ao
corpo sendo equipamento de proteção individual obrigatório em competições. Cores: Azul,
branco e vermelho. Tam. P, M, G, GG.
Capacete de Segurança importado, certificados pela Federação Internacional de Canoagem.
Capacete em PVC. Categoria Junior, Juvenil e Adulto.
Capacete em PVC. Categoria Junior, Juvenil e Adulto.
Capacete em PVC. Categoria Junior, Juvenil e Adulto.
Capacete em PVC. Categoria Junior, Juvenil e Adulto.
Capacete em PVC. Categoria Pré-Junior.
Capacete em PVC. Categoria Pré-Junior.
Capacete em PVC. Categoria Pré-Junior.
Capacete em PVC. Categoria Pré-Junior.
Capacete em PVC. Categoria Pré-Junior.
Capacete Explorer Com Protetor de Orelhas: injetado em Polipropileno de alta resistência.
Possui regulagem interna de tamanho tipo carneira, confeccionada em neoprene e velcro.
Possui protetor de orelhas fixados com rebites inoxidáveis. Possui furos para ventilação e
escoamento d’água. Polipropileno de alta resistência, Espuma de células fechadas. Rebites
metálicos inoxidáveis (não enferrujam), Fitas de Polipropileno, Fivelas e engates de nylon,
Neoprene 1,5mm, Velcro. Peso: 465g. Tamanho: Regulável (P a G), pois possui ajuste tipo
carneira.
Capacete Explorer Sem Protetor de Orelhas: Capacete injetado em Polipropileno de alta
resistência. Possui regulagem interna de tamanho tipo carneira, confeccionada em neoprene e
velcro. O capacete flutua e não absorve água. Possui furos para ventilação e escoamento
d’água. Polipropileno de alta resistência, Espuma de células fechadas. Rebites metálicos
inoxidáveis (não enferrujam), Fitas de Polipropileno, Fivelas e engates de nylon, Neoprene
1,5mm, Velcro. Peso: 411 g. Tamanho: Regulável (P a G), pois possui ajuste tipo carneira.
Capacete Fechado. Modalidades: Bicicross e Mountain Bike. Fabricado com 20% Fibra de
Carbono - 80% Aramid. Reforçado com 20% Fibra de Vidro. Tamanhos P
Capacete Fechado. Modalidades: Bicicross e Mountain Bike. Tamanhos P
Capacete feminino em Eps/Isopor com sistema de ajuste. Cores: Azul Claro/ Cinza Tamanhos: P
(para cabeças com circunferência de 54 a 56 cm) e M (para cabeças com circunferência de 56 a
58 cm) Peso Líquido: Aproximadamente 0,915 kg
Capacete infantil com espuma EPS interna, fivela de liberação rápida, fita ajustável de 48cm 52cm
Capacete infantil em Eps/Isopor , Cores: Preto /Branco/ Vermelho, Tamanho: XP (para cabeças
com circunferência de 48 a 52 cm) e XXP (para cabeças com circunferência abaixo de 48 cm),
Peso Líquido: 0,915 kg
Capacete in-mold com multicarcaça, possui reforços em fibra de carbono e uma excelente
ventilação com aberturas, inclui almofadas interiores e rede antiinsetos.
Capacete Moto Cross confeccionado em ABS Injetado em Alta Pressão com berço de EPS de
Alto Impacto, forração em espuma de 7mm e densidade 28 anti-mofo, acabamentos
emborrachados, viseira com 2mm de espessura, entrada de ar frontal, cinta jugular em nylon
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com fechamento em duas argolas. Tam: 56
Capacete Moto Cross confeccionado em ABS Injetado em Alta Pressão com berço de EPS de
Alto Impacto, forração em espuma de 7mm e densidade 28 anti-mofo, acabamentos
emborrachados, viseira com 2mm de espessura, entrada de ar frontal, cinta jugular em nylon
com fechamento em duas argolas. Tam: 58
Capacete Moto Cross confeccionado em ABS Injetado em Alta Pressão com berço de EPS de
Alto Impacto, forração em espuma de 7mm e densidade 28 anti-mofo, acabamentos
emborrachados, viseira com 2mm de espessura, entrada de ar frontal, cinta jugular em nylon
com fechamento em duas argolas. Tam: 60
Capacete Moto Cross confeccionado em ABS Injetado em Alta Pressão com berço de EPS de
Alto Impacto, forração em espuma de 7mm e densidade 28 anti-mofo, acabamentos
emborrachados, viseira com 2mm de espessura, entrada de ar frontal, cinta jugular em nylon
com fechamento em duas argolas. Tam: 62
Capacete para Goleiro - Capacete de fibra de carbono com grades de ferro à frente, tam P a G.
Capacete para goleiro de hóquei no gelo composto por fibra de carbono e forro em espuma de
polipropileno expandido; certificações HECC, CSA, CE.Peso: 1.28 Kg. Tam: SM/MD;MD/LG
Capacete para goleiro de hóquei no gelo composto por policarboneto EXL e forro em espuma
de polipropileno; certificações HECC, CSA, CE.Peso: 1.17 Kg. Tam: Único.
Capacete para goleiro de hóquei no gelo composto porfibra de vidro e forro em espuma eva de
tripla densidade (espessura de 1 mm, 9 mm, 5 mm)de polipropileno; certificações HECC, CSA,
CE.Peso: 1.17 Kg. Tam: Único.
Capacete para hipismo - com entrada de ar na frente e atrás, forro removível e fivela ajustável.
Medidas de 54 a 61.
Capacete para hóquei com composto por espuma EPP e micro-camadas de policarbonato em
estrutura laminada; com forro em espuma EPP ( polipropileno expandido) almofadas antimicróbios; certificação HECC, CSA,CE. TAM: S.
Capacete para hóquei com proteção de espuma tipo Vertex; sistema de revestimento do forro
com proteção anti- micróbios ; Certificação CSA,HECC, CE. TAM: PP,P,M,G.
Capacete para hóquei com revestimento de espuma de densidades variadas e fios de aço
inoxidavél; amortecdores de ar entre a casca e o revestimento; cintas de nylon para ajuste da
máscara;Tam: P,M,G.
Capacete para hóquei com revestimento de espuma de densidades variadas e fios de aço
inoxidavél; amortecdores de ar entre a casca e o revestimento; cintas de nylon para ajuste da
máscara;Tam: P,M,G.
Capacete para hóquei com sistema de segurança de 5 pontos ;com forro em espuma flexivél
EPP; de fibra de carbono;ajuste de cabeça microdial II; máscara de arame liso; com almofada de
gel para apoio do queixo; Tam: P,M,L.
Capacete para hóquei composto de polietileno de alta densidade com sub camadas de
Politereftalato de etileno com forro em espuma flexivél EPP (polietileno expandido); ajuste
defixação das alças com parafuso duplo; Certificação CSA,HECC, CE. Tam: P,M,L.
Capacete para hóquei com polietileno de alta densidade; proteção para as orelhas em
ccobertura em espuma ergo translúcida; de espuma tipo Vertex;. Certificação CSA,HECC, CE.
TAM: PP, P, M, G
Capacete para Luge composto por fibra de carbono. Tam: 53-54,55-56,56-57,58-59. Peso: 450
g.
Capacete para provas de pista. fusão do casco externo com a camada interna de absorção de
impactos. Ventilação desenvolvida em túnel de vento e provada/aprovada. Cam-lock Levers:
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para o ajuste fácil das tiras laterais.
Capacete para SKI e SNOWBOARD com Espuma interior termocomprimida
Capacete para SKI e SNOWBOARD com Espuma interior termocomprimida, Tamanhos: L.
Capacete para Ski e Snowboard, Peso 550 gr no tamanho L, Material: Estrutura exterior em ABS
e estrutura interior em EPS, Ajuste na cabeça por posicionamento de elasticos.
Capacete para velocista de patinação em fibra de carbono com sistema de fixação ajustavél.
Tam: Pequeno e Médio.
Capacete Profissional. Com sacola para transporte. Material nylon e espuma. Adulto. Preta.
Tamanho P. Para Jogo Profissional e treino.
Capacete Sport Com Protetor de Orelhas - possui furos para ventilação e escoamento d’água.
Forrado internamente com espumas de células fechadas, que de acordo com a espessura da
espuma, varia o tamanho do capacete. Possui ajuste no pescoço e protetor de orelhas.
Polipropileno de alta resistência, Espuma de células fechadas. Rebites metálicos inoxidáveis,
Fitas de Polipropileno, Fivelas e engates de nylon. Peso: 310 g. Tamanho: G: 59 a 61 cm
Capacete Sport Com Protetor de Orelhas: possui furos para ventilação e escoamento d’água.
Forrado internamente com espumas de células fechadas, que de acordo com a espessura da
espuma, varia o tamanho do capacete. Possui ajuste no pescoço e protetor de orelhas.
Polipropileno de alta resistência, Espuma de células fechadas (preta ou branca, conforme a
disponibilidade em estoque), Rebites metálicos inoxidáveis, Fitas de Polipropileno, Fivelas e
engates de nylon. Peso: 310 g. Tamanho: P: 54 a 56 cm
Capacete Sport Com Protetor de Orelhas: possui furos para ventilação e escoamento d’água.
Forrado internamente com espumas de células fechadas, que de acordo com a espessura da
espuma, varia o tamanho do capacete. Possui ajuste no pescoço e protetor de orelhas.
Polipropileno de alta resistência, Espuma de células fechadas (preta ou branca, conforme a
disponibilidade em estoque), Rebites metálicos inoxidáveis, Fitas de Polipropileno, Fivelas e
engates de nylon. Peso: 310 g. Tamanho: P: 54 a 56 cm
Capacete Sport Com Protetor de Orelhas:possui furos para ventilação e escoamento d’água.
Forrado internamente com espumas de células fechadas, que de acordo com a espessura da
espuma, varia o tamanho do capacete. Possui ajuste no pescoço e protetor de orelhas.
Polipropileno de alta resistência, Espuma de células fechadas (preta ou branca, conforme a
disponibilidade em estoque), Rebites metálicos inoxidáveis, Fitas de Polipropileno, Fivelas e
engates de nylon. Peso: 310 g. Tamanho: PP: 52 a 53 cm
Capacete Sport Sem Protetor de Orelhas - possui furos para ventilação e escoamento d’água.
Forrado internamente com espumas de células fechadas, que de acordo com a espessura da
espuma, varia o tamanho do capacete. Possui ajuste no pescoço e protetor de orelhas.
Polipropileno de alta resistência, Espuma de células fechadas. Rebites metálicos inoxidáveis,
Fitas de Polipropileno, Fivelas e engates de nylon. Peso: 310g. Tamanho: PP: 52 a 53 cm.
Capacete Sport Sem Protetor de Orelhas - possui furos para ventilação e escoamento d’água.
Forrado internamente com espumas de células fechadas, que de acordo com a espessura da
espuma, varia o tamanho do capacete. Possui ajuste no pescoço e protetor de orelhas.
Polipropileno de alta resistência, Espuma de células fechadas. Rebites metálicos inoxidáveis,
Fitas de Polipropileno, Fivelas e engates de nylon. Peso: 310g. Tamanho: P: 54 a 56 cm
Capacete Sport Sem Protetor de Orelhas - possui furos para ventilação e escoamento d’água.
Forrado internamente com espumas de células fechadas, que de acordo com a espessura da
espuma, varia o tamanho do capacete. Possui ajuste no pescoço e protetor de orelhas.
Polipropileno de alta resistência, Espuma de células fechadas. Rebites metálicos inoxidáveis,
Fitas de Polipropileno, Fivelas e engates de nylon. Peso: 310g. Tamanho: G: 59 a 61 cm
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Capacete Sport Sem Protetor de Orelhas- possui furos para ventilação e escoamento d’água.
Forrado internamente com espumas de células fechadas, que de acordo com a espessura da
espuma, varia o tamanho do capacete. Possui ajuste no pescoço e protetor de orelhas.
Polipropileno de alta resistência, Espuma de células fechadas. Rebites metálicos inoxidáveis,
Fitas de Polipropileno, Fivelas e engates de nylon. Peso: 310g. Tamanho: M: 57 a 58 cm
Capacete unissex com espuma interna, fivela de liberação rápida, fita ajustável de 53cm 58cm para proteção contra impactos craniais para Ski Freestyle - disciplina aerials.
Capacete Unissex, Cor: Prata, TECNOLOGIAS: Espumas interna, Norma de segurança: CE
EN1077, DETALHES: Parte externa leve, Fivela de liberação rápida, Fita ajustável de 53cm 58cm, Ventilação ajustável, Retentor de Goggle, Forro removível.
Capacete. Aerodinâmico (''gota'') para triathlon/contra-relógio. Construção In-mold de múltipla
densidade EPS PC micro shell, Aprovado de acordo com a norma Européia CE EN 1078, Micro
Rotary Adjustment System (sistema de fixação/aperto do capacete à cabeça). Peso: Aprox.
380g (tamanho M). Tamanho M
Capacete. Aerodinâmico (''gota'') para triathlon/contra-relógio.Construção In-mold de múltipla
densidade EPS PC micro shell, Aprovado de acordo com a norma Européia CE EN 1078, Micro
Rotary Adjustment System (sistema de fixação/aperto do capacete à cabeça). Peso: Aprox.
380g (tamanho M). Tamanho G.
Capacete. Aerodinâmico (''gota'') para triathlon/contra-relógio. Construção In-mold de múltipla
densidade EPS PC micro shell, Aprovado de acordo com a norma Européia CE EN 1078, Micro
Rotary Adjustment System (sistema de fixação/aperto do capacete à cabeça). Peso: Aprox.
380g (tamanho M). Tamanho P
Capacete. Capacete com 22 entradas de ventilação. com a base do capacete em formato de
anel de proteção para reforço do seu perímetro. Construção In-Mold em processo industrial.
Sistema de trava que pode ser ajustado usando-se apenas uma das mãos, que também é
equipado com enchimento de espuma ergonômico. Divisor Steplock: Dispositivo de bloqueio
para ajustar rapidamente a posição correta das tiras laterais.Acolchoamento selado ajustável e
lavável para melhor design e durabilidade, além de máximo conforto. o casco é construído com
base em uma estrutura de costelas em U. Essas costelas funcionam com um exoesqueleto que
garante reforço à estrtutura do capacete. Sistema V-Pro para viseira: Possibilita encaixe e fácil
remoção da viseira (não inclusa). Tampões de plástico são incluídos para preencher os buracos
no capacete quando não utilizados. Certificações: CPSC, ASTM, CEN, AS 2063. Peso: 285g.
Tamanho M
Capacete. Capacete com 22 entradas de ventilação. com a base do capacete em formato de
anel de proteção para reforço do seu perímetro. Construção In-Mold em processo industrial.
Sistema de trava que pode ser ajustado usando-se apenas uma das mãos, que também é
equipado com enchimento de espuma ergonômico. Divisor Steplock: Dispositivo de bloqueio
para ajustar rapidamente a posição correta das tiras laterais.Acolchoamento selado ajustável e
lavável para melhor design e durabilidade, além de máximo conforto. o casco é construído com
base em uma estrutura de costelas em U. Essas costelas funcionam com um exoesqueleto que
garante reforço à estrtutura do capacete. Sistema V-Pro para viseira: Possibilita encaixe e fácil
remoção da viseira (não inclusa). Tampões de plástico são incluídos para preencher os buracos
no capacete quando não utilizados. Certificações: CPSC, ASTM, CEN, AS 2063. Peso: 285g.
Tamanho G
Capacete. Capacete com 22 entradas de ventilação. com a base do capacete em formato de
anel de proteção para reforço do seu perímetro. Construção In-Mold em processo industrial.
Sistema de trava que pode ser ajustado usando-se apenas uma das mãos, que também é
equipado com enchimento de espuma ergonômico. Divisor Steplock: Dispositivo de bloqueio
para ajustar rapidamente a posição correta das tiras laterais.Acolchoamento selado ajustável e
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lavável para melhor design e durabilidade, além de máximo conforto. o casco é construído com
base em uma estrutura de costelas em U. Essas costelas funcionam com um exoesqueleto que
garante reforço à estrtutura do capacete. Sistema V-Pro para viseira: Possibilita encaixe e fácil
remoção da viseira (não inclusa). Tampões de plástico são incluídos para preencher os buracos
no capacete quando não utilizados. Certificações: CPSC, ASTM, CEN, AS 2063. Peso: 285g.
Tamanho P
Capacete. Certificado pelos padrões internacionais: CPSC, CE e AS/NZS e SNELL B90A. Proteção
amortecedora feita através de espumas de EPS. Com densidades diferentes nas laterais para
otimizar a proteção.Estrutura interna patenteada em Kevlar que proporciona maiores entradas
de ar e aumenta a segurança, não deixando o capacete se despedaçar em acidentes com mais
de um impacto seguido. Mega Mounthport - janela frontal tipo boca que otimiza a ventilação e
evaporação de suor. Sistema de ventilação de 4 dimensões, com canais alinhados de circulação
de ar, otimizando a exaustão do ar quente. Ultra Light Mindset - sistema de micro ajuste feito
através de um botão giratório na parte de trás da cabeça. Tri-Fix - Sistema de junção das
correias que facilita o ajuste. 4X Drylite - tecnologia de correias que mantém o tamanho da
mesma quando em contato com água ou suor. Sendo leve e macias. Tamanhos P, M, G.
Capacete. possui 10 aberturas para uma perfeita ventilação da cabeça. fusão do casco externo
com a camada interna de absorção de impactos. Ventilação desenvolvida em túnel de vento.
Cam-lock Levers: para o ajuste fácil das tiras laterais. Peso: 315g. Tamanho M.
Capacete. possui 10 aberturas para uma perfeita ventilação da cabeça. fusão do casco externo
com a camada interna de absorção de impactos. Ventilação desenvolvida em túnel de vento.
Cam-lock Levers: para o ajuste fácil das tiras laterais. Peso: 315g. Tamanho G.
Capacete. possui 10 aberturas para uma perfeita ventilação da cabeça. fusão do casco externo
com a camada interna de absorção de impactos. Ventilação desenvolvida em túnel de vento.
Cam-lock Levers: para o ajuste fácil das tiras laterais. Peso: 315g. Tamanho P, M e G.
Capacete. Construído com base na tecnologia In-Mold e possui 5 aberturas para uma perfeita
ventilação da cabeça. Ventilação desenvolvida em túnel de vento. Sistema de fixação Roc Loc 4.
Peso: 419g. Modelo Capacete Giro Advantage 2 Speed-Triathlon ou similar. Tamanho M
Capacete. possui 5 aberturas para uma perfeita ventilação da cabeça. Ventilação desenvolvida
em túnel de vento. Peso: 419g.Tamanho G.
Capacete. possui 5 aberturas para uma perfeita ventilação da cabeça. Ventilação desenvolvida
em túnel de vento. Peso: 419g. Tamanho P
Capacete. Construído em Policarbonato. 25 entradas para ventilação no sistema Wind Tunnel
que possibilita a exaustão do ar quente de dentro do capacete. Acolchoamento X-static.
Modelo Giro PROLIGHT ou similar. Tamanhos P, M, G.
CAPACETES ELETRÔNICOS: Proteção de cabeça eletrônica compatível com os coletes
eletrônicos de dupla face e entrada para transmissor
Capacho para alto trafego, produzido com filamentos de vinil entrelaçados e base de PVC
(antiderrapante), não propaga chamas, sem bordas, com as dimensões de 450X750X10mm
Capacho para alto trafego, produzido com filamentos de vinil entrelaçados e base de PVC
(antiderrapante), não propaga chamas, sem bordas, com as dimensões de 450X750X30mm
Capacho para tráfego moderado, em fibra de coco, base emborrachada antiderrapante, sem
bordas; em qualquer medindo 300x600x10 mm
Capacho para tráfego moderado, em fibra de coco, base emborrachada antiderrapante, sem
bordas; em qualquer medindo 300x600x30 mm
Capsula da ponteira de espada
Capsula da ponteira de espada mais resistente
Capsula da ponteira do florete
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Cápsula de medição interna de temperatura com armazenador de dados externo com antena
interna com alcance de 65 cm ; voltagem de 9V DC; temperatura de funcionamento : 0- 50 °C;
25.000 pontos de armazenagem. Dimensões: LxWxH: 4.72" x 2.36" x .98". Peso:; 6.8 onças;
cápsula ingerivél com sensor crystal; frequência de 262 khz; temperatura de funcioamento : 30
°C a 45° C; precisão de +- 0.1 °C. Diâmetro: 10.9 mm e comprimento de 22.352 mm .
Captopril 25 mg c/30 (1cx) é indicado para o tratamento da hipertensão; indicado no
tratamento de insuficiência cardíaca congestiva em associação com diuréticos e digitálicos. o
efeito benéfico de captopril na insuficiência cardíaca não requer a presença de digitálicos; é
indicado como terapia pós-infarto do miocárdio em pacientes clinicamente estáveis, com
disfunção ventricular esquerda assintomática ou sintomática, para melhorar a sobrevida,
protelar o início da insuficiência cardíaca sintomática, reduzir internações por insuficiência
cardíaca e diminuir a incidência de infarto do miocárdio recorrente e as condutas de
revascularização coronariana; indicado para o tratamento de nefropatia diabética (proteinúria
> 500 mg/dia) em pacientes com diabetes mellitus insulino-dependentes. nestes pacientes, o
captopril previne a progressão da doença renal e reduz seqüelas clínicas associadas (diálise,
transplante renal e morte).
Captopril 25 mg c/60 (1cx) é indicado para o tratamento da hipertensão; indicado no
tratamento de insuficiência cardíaca congestiva em associação com diuréticos e digitálicos. o
efeito benéfico de captopril na insuficiência cardíaca não requer a presença de digitálicos; é
indicado como terapia pós-infarto do miocárdio em pacientes clinicamente estáveis, com
disfunção ventricular esquerda assintomática ou sintomática, para melhorar a sobrevida,
protelar o início da insuficiência cardíaca sintomática, reduzir internações por insuficiência
cardíaca e diminuir a incidência de infarto do miocárdio recorrente e as condutas de
revascularização coronariana; indicado para o tratamento de nefropatia diabética (proteinúria
> 500 mg/dia) em pacientes com diabetes mellitus insulino-dependentes. nestes pacientes, o
captopril previne a progressão da doença renal e reduz seqüelas clínicas associadas (diálise,
transplante renal e morte).
Capuz de neoprene com 4,0 mm de espessura, stretch para o calor extra
Carabina - Comprimento do túnel dianteiro 50 mm. Diâmetro do túnel dianteiro 25 mm.
Distância do centro do anel da mira anterior ou da parte superior da maça de mira à linha
central do eixo do cano, medida na vertical ou em paralelo (no caso dos atiradores que usam o
ombro direito, mas apontam com o olho esquerdo) 60mm. Altura da telha 90mm. Ponto mais
baixo da empunhadura 160mm. Ponto mais baixo da coronha ou do extremo da chapa da
soleira com esta na sua posição mais baixa 220mm. Profundidade da curvatura da chapa da
soleira 20mm. Distância entre os extremos da chapa da soleira 153mm. Largura máxima
(amplitude) total da telha 60 mm. Espessura do apoio de face a partir do eixo 40mm.
Movimento da chapa da soleira, paralelo à linha central do extremo da chapa, para a esquerda
e para a direita 15mm. Peso do gatilho - Sem armador 1500 g Livre. Peso com as miras (e
detentor de mão 300m 5,5kg). A mira dianteira não pode se prolongar além do extremo
aparente da boca do cano na Carabina. Comprimento total do sistema 850mm
Caramanhola 590ml. Em Alumínio inoxidável. Bico removível para uma melhor higienização.
Isolamento a vácuo. Com alça para transporte(pode ser removida). Com sistema Half Twist,
fácil de abrir e fechar. Trava anti-vazamento.
Caramanhola 800ml. Em Alumínio inoxidável. Bico removível para uma melhor higienização.
Isolamento a vácuo. Com alça para transporte(pode ser removida). Com sistema Half Twist,
fácil de abrir e fechar. Trava anti-vazamento.
Caramanhola Térmica 590ml. Em Policarbonato altamente resistente, possui protetor de bico
muito fácil de abrir e fechar, design ergonômico, Encaixa facilmente em qualquer tipo de
suporte de caramanhola.
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Caramanhola Térmica 590ml. Material: Plástico. Com frasco com isolamente a vácuo com peso
leve, parede revestida em dupla camada com uma barreira térmica de ar que mantém o calor
fora e o frio dentro, Com proteção adicional de uma camada que reflete os raios solares ao
invés de absorvê-los.
Caramanhola Térmica 710ml. Em Policarbonato altamente resistente, possui protetor de bico
muito fácil de abrir e fechar, design ergonômico, Encaixa facilmente em qualquer tipo de
suporte de caramanhola.
Caramanhola Térmica 710ml. Material: Plástico. Medidas: 26x6x23cm, 5cm. Com frasco com
isolamente a vácuo com peso leve, parede revestida em dupla camada com uma barreira
térmica de ar que mantém o calor fora e o frio dentro, Com proteção adicional de uma camada
que reflete os raios solares ao invés de absorvê-los.
Carburador para Moto Cross.
Carcaça interna motor L/D para Moto Cross.
Carcaça interna motor L/E para Moto Cross.
Cardiofrequencímetro. Análise da atividade: FC BPM / % FC max, Calorias queimadas, indicador
de zona-alvo; Utilização em até 3ATM; Indicador gráfico; Luz de tela; Ajuste de som; Alarme
sonoro e visual; Resistência a água por 50 metros; Possibilidade de transferência de dados;
Inserção de dados via software; GPS. Tipo Relógio (pulso), fixação de braço ou tórax (cinta).
220V/ 60 Hertz ou BIVOLT.
Carenagem de Farol em ABS 100% virgem.
Carlton - Peso Feminino - 4 Kg - 109mm
Carlton - Peso Feminino - 4 Kg - 95 mm
Carlton - Peso Masculino - 4 Kg - 100mm
Carlton - Peso Masculino - 4 Kg - 106mm
Carmelose sódica (1fr)-10 ml. indicado para o tratamento da melhora da irritação, ardor e
secura dos olhos, que podem ser causadas pela exposição ao vento, sol, calor, ar seco, e
também como protetor contra irritações oculares; também indicado como lubrificante e reumidificante durante o uso de lentes de contato para aliviar o ressecamento, irritação,
desconforto e coceira.
Carmelose sódica (1fr)-15 ml. indicado para o tratamento da melhora da irritação, ardor e
secura dos olhos, que podem ser causadas pela exposição ao vento, sol, calor, ar seco, e
também como protetor contra irritações oculares; também indicado como lubrificante e reumidificante durante o uso de lentes de contato para aliviar o ressecamento, irritação,
desconforto e coceira.
Carregador de baterias - Tensão de entrada: 110 Volts; tensão de saída: 12 Volts; Nível de
carga: até 12 AMP, para uso em manutenção.
Carreta de encalhe para barco de 15 pés, em pranchas de madeira com espaçamento de 80 a
100 mm sem emendas no comprimento, eixo em viga I de 4 " e 6", com rolamento blindado,
pinturas com resina, engate com pintura eletrostática, berço revestido com borracha
vulcanizada e forrado com carpete de 12 mm.
Carreta de encalhe para barco de 16 pés, em pranchas de madeira com espaçamento de 80 a
100 mm sem emendas no comprimento, eixo em viga I de 4 " e 6", com rolamento blindado,
pinturas com resina, engate com pintura eletrostática, berço revestido com borracha
vulcanizada e forrado com carpete de 12 mm.
Carreta de encalhe para barco de 17 pés, em pranchas de madeira com espaçamento de 80 a
100 mm sem emendas no comprimento, eixo em viga I de 4 " e 6", com rolamento blindado,
pinturas com resina, engate com pintura eletrostática, berço revestido com borracha
vulcanizada e forrado com carpete de 12 mm.
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Carreta de encalhe para barco de 18 pés, em pranchas de madeira com espaçamento de 80 a
100 mm sem emendas no comprimento, eixo em viga I de 4 " e 6", com rolamento blindado,
pinturas com resina, engate com pintura eletrostática, berço revestido com borracha
vulcanizada e forrado com carpete de 12 mm.
Carreta rodoviária em metalão para o transporte de barcos de 3,5 a 6 metros com pneus aro
13;retrancas de 80 x 40 mm e 50x50mm nas traveças; capacidade - 500kg;largura - 1.560mm;
comprimento - 3.520 a 6.060mm.
Carretéis para armas: Carretel para cabo que liga a seta e arma do mergulhador.
Carretel em molas com fio triplo de conexão entre os esgrimistas e o aparelho de sinalização
touch screen.
Carretel novo para cabo Allstar com tampa plástica e Mercotac
Carretel para armazenagem da fita de marcação de setores, produzido em plástico rígido e
ferro reforçado.
Carretel porta, baliza (raia), catracão em alumínio com acabamento em pintura eletrostática
medindo aprox. 2.0 m de comprimento x 1.50 m de altura x 1.30 m de largura.
Carretilha : Para treinamento e instrução utilizados pela escola para crianças e deficientes
físicos.
Carretinha (Reboque) para o transporte dos caiaques e canoas
Carrinho de transporte e armazenamento de "Air track" com alavanca dobrável; 2 rodízios fixos
(ø 160 mm), 2 rodízios giratórios (ø 125 mm); sistema de travamento automático de rodas;
alavanca dobrável; 2 rodízios e 2 rodas fixas. Largura: 85 cm, Peso: 15 kg.
Carrinho de transporte em metal com 4 rodas giratórias com rolamento duplo que não
marcam; pintura prata em verniz resistente ao impacto. Dimensão (LxA): 24 cm x 10 cm.
Carrinho elétrico para transporte de passageiros e carga leve, com capacidade para 02 Lugares
e 900 kg de carga, com cobertura na cabine e caçamba com fechamento móvel. Estrutura:
Chassis e estrutura em alumínio, com carenagens frontal e laterais em Armor Flex R (polímero
resistente). Cor: carnegam branca, estruturas metálicas preta, assentos brancos ou bege,
cobertura branca. Tipo de motor: motor elétrico 48-v 3.75 HP IQ Plus System R, potência do
motor: 48 volts - DC kW, sistema elétrico: 48v volts alimentado por 8 baterias tracionarias de
6V cada, carregador de bateria: On Board com bobina, automático, controlado por computador
48-volt DC, 17 ampères, UL e cUL, Internacional marcação CE disponíveis. Peso seco: 550 kg,
Velocidade: 27 Km/h, Comprimento total: 320 cm, Largura total: 118 cm, Altura com capota:
189 cm.
Carrinho elétrico para transporte de passageiros, com capacidade para 8 Lugares, com
cobertura. Estrutura: Chassis e estrutura em alumínio, com carenagens frontal e laterais em
Armor Flex R (polímero resistente). Cor: carnegam branca, estruturas metálicas preta, assentos
brancos ou bege, cobertura branca. Tipo de motor: Motor elétrico 48-v 3.75 HP IQ Plus System
R, potência do motor: 48 volts - DC kW, Sistema elétrico: 48v volts alimentado por 8 baterias
tracionarias de 6V cada, Carregador de bateria: On Board com bobina, automático, controlado
por computador 48-volt DC, 17 ampères, UL e cUL, Internacional marcação CE disponíveis. Peso
seco: 267.9 kg, Velocidade: 27 Km/h, Comprimento total: 337.8 cm, Largura total: 125.2 cm,
Altura sem capota: 121.9 cm.
Carrinho para carregar discos, pesos e dardos.
Carrinho para ferramentas - aberto, com 3 bandejas (sendo uma bandeja fixa); quatro rodas de
3", sendo duas fixas e duas giratórias.
Carrinho para transportar bolas. Desmontável. Estrutura em alumínio muito leve e fácil de
fechar, Permite transportar cerca de 15 bolas, Dimensões: L-60cm x P-60cm x A-50cm.
Carrinho para transportar bolas. Metálico. Pode ser fechado com cadeado, Permite guardar
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cerca de 24 bolas, Dimensões: A-91cm x L-90cm x P-80cm.
Carrinho para transportar bolas. Refrátil. Estrutura drobavel em alumínio. Bolsa em nylon. 4
Rodas em PU com rotação em 360º. Dimensões aproximadas (Montado). 53 x 53 x 87 cm.
Capacidade de transporte aproximado: bola de basquete: 12 (bolas), bola de futebol campo: 20
(bolas).bola de vôlei: 24 (bolas). Peso: 3,7 kg.
Carrinho para transportar o score board console Swim 6 com capacidade para 6 scores boards,
tamanhos de 2,48 hastes, 2,50m de altura, confeccionado em aço inoxidável e rodas em
borracha natural com sistema de freios.
Carrinho/Saco para bolas em estrutura dobrável em alumínio. Bolsa em nylon. Rodas em PU
com rotação em 360º. Dimensões aproximadas (montado): 53 x 53 x 87 Peso: 3,7kg
Carro carretel para carpete de ginástica em aço inoxidável com rolamento de fricção; arruela
dentada de ø 8 x 14 mm; porca galvanizada borgne hm8; fita dupla face com 48 mm de largura;
roda giratória ø125 M'99; porca sextavada freio M12; parafuso galvanizado M12 x 70 H PF;
espaçador longo com ø17,2x2; porca galvanizada M8; parafuso galvanizado H M8 x 80;
parafuso galvanizado H M8 x 60; parafuso galvanizado H M8 x 50; tubo de ferro preto; carretel
perfurado M'07. Dimensões: 5800 x 160 x 160 mm, peso: 43 kg, volume: 0,1485 m³.
Carro carretel para carpete de ginástica em aço inoxidável com rolamento de fricção; arruela
dentada de ø 8 x 14 mm; porca galvanizada borgne hm8; fita dupla face com 48 mm de largura;
roda giratória ø125 M'99; porca sextavada freio M12; parafuso galvanizado M12 x 70 H PF;
espaçador longo com ø17,2x2; porca galvanizada M8; parafuso galvanizado H M8 x 80;
parafuso galvanizado H M8 x 60; parafuso galvanizado H M8 x 50; tubo de ferro preto; carretel
perfurado M'07. Dimensões: 4820 x 160 x 160 mm, peso: 37 kg, volume: 0,1234 m³.
Carro carretel para carpete de ginástica em aço inoxidável com rolamento de fricção; arruela
dentada de ø 8 x 14 mm; porca galvanizada borgne hm8; fita dupla face com 48 mm de largura;
roda giratória ø125 M'99; porca sextavada freio M12; parafuso galvanizado M12 x 70 H PF;
espaçador longo com ø17,2x2; porca galvanizada M8; parafuso galvanizado H M8 x 80;
parafuso galvanizado H M8 x 60; parafuso galvanizado H M8 x 50; tubo de ferro preto; carretel
perfurado M'07. Dimensões: 2750 x 160 x 160 mm, peso: 24 kg, volume: 0,0704 m³.
Carro Com Dois Compartimentos Para Transporte De Discos. Rack com alça e rodas para
facilitar o deslocamento; Estrutura aço galvanizado; Pintura em pós eletrostático; Capacidade
para 28 discos, sendo 14 deles acomodados no compartimento inferior e 14 no superior.
Carro Com Dois Compartimentos Para Transporte De Pesos. Rack com alça e rodas para facilitar
o deslocamento; Estrutura aço galvanizado; Pintura em pós eletrostático; Com dois
compartimentos inferior e superior para acomodação dos pesos; Capacidade mínima de 15
pesos.
Carro de Golfe com velocidades inferior a 24 km / h, cerca de 1,2 m de largura, 2,4 m de
comprimento, 1,8 m de altura e pesando de 410 a 450 kg. Equipados com motores elétricos.
Carro de intervenção médica - Deve ser equipado para atendimento de emergências
respiratórias, cardiovasculares e equipamentos de imobilização, contendo os seguintes
equipamentos: 1) Equipamento para vias aéreas: a) máscaras com reservatório para nãoreinalação, b) máscara facial para ventilação, c) cânulas de Guedel tamanho 3 (x2) e 4 (x2), d)
cânula naso-faríngea tamnaho 7 (x2) e 8 (x2), e) laringoscópio adulto, f) cânulas oro-traqueais
tamanho 7, 5 (x2) e 8 (x2) com conectores apropriados e seringa para insuflar o ”cuff“, g)
equipamento para suporte respiratório em casos de vias aéreas, difíceis(Combitube®,
Fastrach®, etc.), h) equipamento para verificação da correta intubação oro-traqueal: detetor
esofágico, capnógrafo ou detetor de CO2, i) oxímetro digital, 2) Ventilação: a) ventilador
manual com reservatório de oxigênio, b) aparelho de sucção portátil (300mmHg - vácuo), c)
catéteres de aspiração e um tubo rígido de sucção - Yankauer, d) torpedo de oxigênio com
válvulas redutoras e conecções, e) equipamento para descompressão torácica, 3) Suporte
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circulatório: a) torniquetes, b) material para preparar acesso venoso, c) equipamento para
infusões endo-venosas (x4), d) cânulas endovenosas no. 14 (x3) e 16 (x3), e) suficiente volume
de soluções salinas, f) desfibrilador cardíaco (desfibrilador externo automático é suficiente), 4)
Coluna cervical: a) colares cervicais rígidos (x2), b) imobilizador de coluna (KED), 5) Curativos: a)
seleção de material para curativos, incluindo bandagens, b) curativos para queimaduras (Water
Gel e cobertores isotérmicos), 6) Medicamentos: a) drogas para intubação (sequência rápida),
b) drogas para problemas cardiovasculares, c) drogas para problemas respiratórios, d)
glucocorticóides, e) analgésicos, f) sedativos e anti-epiléticos, 7) Itens diversos: a) tesoura forte,
b) luvas de cuidados gerais e estéreis.
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.
Carro maca com leito estofado, cabeceira móvel, grades laterais cromadas de baixar, suporte
de soro cromado removível, movimento de elevação por meio de manivela, pintura epóxi,
dimensões (mm): (C) 1.900 x (L) 600
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.
Carro para procedimentos e curativos. Estrutura em tubo e aço inoxidável; Tampo e prateleira
em chapas de aço inoxidável; Partes em aço com tratamento anticorrosivo; Suporte de balde e
bacia; Borracha em volta; Rodízios de borracha maciça de no mínimo 3; 2 prateleiras e 1
gaveta.
Carro para transporte de 01 cilindro de gás. Em Aço; Pintura Epóxi; Rodas Pneumáticas;
Corrente de segurança para o cilindro; Apoio duplo de mão e emborrachado ao condutor.
Dimensões (CxLxA): 30x25x140 cm.
Carro Para Transporte De Até 30 Dardos. Estrutura em tubo de aço; Pintura em pós
eletrostático; Com 04 rodas para movimentação; Com capacidade de armazenamento de até
30 dardos.
Carro para transporte de barreiras
Carro Para Transporte De Barreiras Acoplável Em Veículo. Estrutura em perfis de alumínio; Com
rodízios; Com anel de reboque para encaixe do carro e transporte do trolley; Capacidade
mínima de acomodação de 40 obstáculos profissionais.
Carro para transporte de blocos de partida
Carro Para Transporte De Blocos De Saída Para Atletismo. Estrutura em aço; Pintura em pós
eletrostático; Com rodas para movimentação; Com barra na seção superior para descanso do
bloco; Capacidade mínima de 08 blocos de saída para atletismo.
Carro para transporte de bolas, com estrutura em tubo de alumínio com 4 rodas; Dobrável para
fácil transporte; Acondicionado em bolsa de PVC ou Lona; Capacidade para 12 bolas de
basquete ou 20 bolas de futebol ou 24 bolas de vôlei. Comprimento: 53 Cm; Largura: 53 Cm;
Altura: 87 Cm.
Carro Para Transporte De Discos. Rack com alça e rodas para facilitar o deslocamento; Estrutura
aço galvanizado; Pintura em pós eletrostático; Capacidade para 08 discos acomodados em
divisórias na parte inferior; Capacidade para 12 discos pequenos e 01 par de colar acomodados
em braços fixos na estrutura. Comprimento: 70 Cm; Largura: 30 Cm; Altura: 63,5 Cm.
Carro Para Transporte De Material Na Pista. Carro tipo plataforma; Com plataforma em
alumínio escovado; Com rodas pneumáticas direcionadas por puxador. Comprimento: 240 Cm;
Largura:120 Cm; Altura: 25 - 50 Cm.
Carro Para Transporte De Material Na Pista. Carro tipo plataforma; Com plataforma em
alumínio escovado; Com rodas pneumáticas direcionadas por puxador. Comprimento: 300 Cm;
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Largura:150 Cm; Altura: 25 - 50 Cm.
Carro para Transporte de Plasticina; Construído a partir de 0.25" de aço galvanizado e
reforçado por 0,25" cantoneiras de aço galvanizado; Take- Off Board - de 1 /4 " aço com uma
espessura de 0,75 " top carvalho e ajustadores de aço inoxidável; Fabricado de 0.25" de aço
galvanizado resistente à ferrugem com ajustadores de aço inoxidável e 0,375 " barras de aço
galvanizado; Tampa de vedação estável, enquanto no lugar; Aceita 12 mm de revestimento
artificial.
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.
Carro plataforma aberto - capacidade de carga acima 300 Kg; medidas aproximadas: 1000 x 600
x 1000 mm.
Cartão de jogo - Utilizado pelo jogador para marcar o número de tacadas por buraco. Em papel
AA, 240gr em 4 cores, medindo 4x4. Acabamento: Vinco + refile + serrilha + dobra. Formato: (A)
28x13 (F) 14x13
Cartazes A3 Couché Fosco 150g: Cartazes para divulgação de Campeonatos, Pilastras e cursos
para crianças e deficientes.
Cartel Bow Stand Rx 105 - Suporte metálico para o alvo com base dotada de sistema reversível
para uso em ambiente fechado ou ao ar livre e ajustável para suporte da braçadeira. Peça leve,
com boa estabilidade, com sistema de encaixe entre ''pernas'' e parte superior, sem precisar
separá-los. O suporte apresenta pés de borracha antiderrapantes e revestido de borracha. Os
acabamentos são metálicos.
Cartões de árbitro, jogo com 3 cartões de plástico. Sendo um triângulo verde, um quadrado
amarelo e um círculo vermelho.
Cartucho CBC 12/60 - F150 Olímpico - Fossa Olímpica
Cartucho CBC 12/70 CH 8 F150 Olímpico 24 g
Cartucho CBC 12/70 -F150 Olímpico - D150 Olímpico
Cartucho CBC 12/70 -F150 Olímpico - Fossa Olímpica
Cartucho CBC 12/70 -F150 Olímpico - S-150 Olímpica
Cartucho CBC 12/70 -S150 Olímpico - Skeet
Cartucho CBC 22 Curto CHOG 29gr TR Precision
Cartucho CBC 22 LR CHOG 40gr Precision
Casaca com tecido Strech, a prova d'água, botões de borracha, com 4 botões de silicone.
Composição: 90% poliéster e 10% elastano. Mascolina. Tam 34
Casaca forrada, com botoes de metal, com aberturas laterais .100%poliester. Feminina. Tam 36
a 44.
Casaca forrada, com botoes de metal, com aberturas laterais .100%poliester. Infantil. Tam 8 a
16.
Casaca forrada, com botoes de metal, com aberturas laterais .100%poliester. Masculina. Tam
38 a 52.
Casaco de inverno, em tactel 100% poliiéster, na cor preta, forrado com tela na cor branca,
com enchimento de fibra anti mofo,modelo edredom duplo pespontado com capuz e feche
destacável. Modelo Masculino. Tamanho P à G.
Casaco de inverno, em tactel 100% poliiéster, na cor preta, forrado com tela na cor branca,
com enchimento de fibra anti mofo, modelo edredom duplo pespontado com capuz e feche
destacável. Modelo Feminino. Tamanho PP a G.
Casaco em microfibra com forro. Tamanhos P. Feminino. Para o Centro de Treinamento.
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Casaco em microfibra com forro. Tamanhos P. Masculino. Para o Centro de Treinamento.
Casaco híbrido para curling feito de 100% poliéster stretch com densidade 125 g/m no exterior
e no forro e contraste de 92 % de poliéster e 8 % de elastano, com corpo de malha colete.
Unissex. Tam: G
Casaco híbrido para curling feito de 100% poliéster stretch com densidade 125 g/m no exterior
e no forro e contraste de 92 % de poliéster e 8 % de elastano, com corpo de malha colete.
Unissex. Tam: M
Casaco híbrido para curling feito de 100% poliéster stretch com densidade 125 g/m no exterior
e no forro e contraste de 92 % de poliéster e 8 % de elastano, com corpo de malha colete.
Unissex. Tam: P
Catraca em aço inox inoxidável resistente ao cloro.
Cavalete sinalizador plástico, desmontável, peso variável de 6 a 25 kg (dosagem com areia), 24
fitas refletivas; dimensão aproximada (mm): (H) 1.000 x (C) 1.000
Cavalete, aparafusado, sem pintura - Dimensões (largura x altura x profundidade): 16"x 8" x
12".
Cavaletes para abastecimento de gas nos botijões tipo P-20 e P30
Cavalo com alças - Sistema de 2 patas com altura ajustável de 110-150cm, corpo revestido
profissionalmente com genuíno couro de vaca. 2 alças feitas em plástico hidroscópico. Corrente
para fixação de solo. Rolamento retráteis embutidos.
Cavalo com Alças (Arções)
Cavalo com alças: Estrutura em aço estável com pintura eletrostática a pó. Pés em aço
inoxidável com sistema de altura ajustável de 110 - 150cm. Corpo revestido em couro artificial
que absorve o suor. Com suporte para fixação das alças em aço inoxidável e 2 alças em plástico
hidroscópico. Corrente e gancho para fixação no solo. Certificado pela FIG
Cavalo de chão com 1 alça para treinamento, confeccionado em madeira de reflorestamento,
recoberto em couro sintético antiderrapante e que absorva suor, parte superior reforçada com
espessura de 4cm, medida 65 cm de comprimento, 30 cm de altura, com duas alças em plástico
hidroscópico com espaçamento ajustável.
Cavalo de chão com 2 alças para treinamento, confeccionado em madeira de reflorestamento,
recoberto em couro sintético antiderrapante e que absorva suor, parte superior reforçada com
espessura de 4cm, medida 85 cm de comprimento, 30 cm de altura, com duas alças em plástico
hidroscópico com espaçamento ajustável.
Cefalexina monoidratada 500 mg c/8 (3cx) indicada para o tratamento das infecções listadas
abaixo, quando causadas por cepas sensíveis dos seguintes microrganismos: sinusites
bacterianas causadas por estreptococos; infecções do trato respiratório causadas por s.
pneumoniae e s. pyogenes.
Celecoxibe 200 mg c/10 (3cx) indicado para o tratamento dos sinais e sintomas da osteoartrite
e artrite reumatoide; alívio dos sinais e sintomas da espondilite anquilosante; alívio da dor
aguda (principalmente no pós- operatório de cirurgia ortopédica ou dental e em afecções
musculoesqueléticas), alívio dos sintomas da dismenorreia primária e da lombalgia
Celecoxibe 200 mg c/30 (3cx) indicado para o tratamento dos sinais e sintomas da osteoartrite
e artrite reumatoide; alívio dos sinais e sintomas da espondilite anquilosante; alívio da dor
aguda (principalmente no pós- operatório de cirurgia ortopédica ou dental e em afecções
musculoesqueléticas), alívio dos sintomas da dismenorreia primária e da lombalgia
Central de alarme de emergência para pne com rádio frequência, bivolt automática (full range),
entrada 100 a 240 VAC, 50/60 Hz, proteção contra curto, tensão de saída estabilizada (12
VDC/500 mA), tensão de 12 VDC. 20 mA, frequência de flash 120/rpm, alarme sonoro: tensão
de 12VCC, consumo médio de 100 mA, de 80Db ruído sonoro, transmissor (RF): em caixa 2×4
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de sobrepor (alimentado por Bateria alcalina 12 V), fita dupla face VFB ou 3M. Peso: 2 KG,
Dimensões: 21X20X11 cm
Central de Detecção e Alarme de Incêndio com até 03 laços de detecção por painel, sendo
expansível até 16 laços em rede, capacidade para até 125 endereços por linha de detecção.
Laço de detecção livre de polaridade, laço de detecção com até 1000 metros comprimento,
permitindo que o último ponto instalado esteja até 1000 metros de distância da central. A
central permite ser interconectada com outros painéis e deverá ter capacidade de
armazenamento de 1000 eventos em seu histórico, função de auto mapeamento e porta de
download/upload via USB, saída de comunicação via MODBUS RTU. A central de alarme de
incêndio deverá estar em conformidade com EN-54.
Cera para Couro 180g, fórmula rica em óleos de origem vegetal (amêndoas e mamonas),
origem animal (lanolina, mocotó e cera de abelha) e origem mineral, devolvem ao couro a
elasticidade de suas fibras, evitando o ressecamento, enrijecimento e trincas do couro.
Composição: Álcool ceto estearílico, palmitato de isopropila, cloreto de alquil trimetil amônio,
lanolina, solvente orgânico, óleo mineral, conservante, essência e água.
Cera para Couro 300g, fórmula rica em óleos de origem vegetal (amêndoas e mamonas),
origem animal (lanolina, mocotó e cera de abelha) e origem mineral, devolvem ao couro a
elasticidade de suas fibras, evitando o ressecamento, enrijecimento e trincas do couro.
Composição: Álcool ceto estearílico, palmitato de isopropila, cloreto de alquil trimetil amônio,
lanolina, solvente orgânico, óleo mineral, conservante, essência e água.
Cera para Couro 350g, fórmula rica em óleos de origem vegetal (amêndoas e mamonas),
origem animal (lanolina, mocotó e cera de abelha) e origem mineral, devolvem ao couro a
elasticidade de suas fibras, evitando o ressecamento, enrijecimento e trincas do couro.
Composição: Álcool ceto estearílico, palmitato de isopropila, cloreto de alquil trimetil amônio,
lanolina, solvente orgânico, óleo mineral, conservante, essência e água.
Cerca de fechamento metálica com estrutura tubular de aço galvanizado e encaixes para
montagem contínua, fechamento frontal com chapa de aço galvanizado #18, pintado;
dimensão aproximada (mm): (H) 2.100 x (C) 2.000
Cerca móvel em gradil modular, galvanizado, fixado sobre bases de concreto pré-moldado
livres do solo, formada por painéis de fio de aço zincado bitola 4,65mm, malha 10x25cm, altura
de 1,07m, comprimento 2,50m, com curvaturas em V para enrijecimento e encaixe; postes de
aço zincado Ø externo 38,10mm, parede 1,55mm, comprimento 1,25m; fixação por
abraçadeiras parafusadas de aço galvanizado
Cerca móvel em gradil modular, galvanizado, fixado sobre bases de concreto pré-moldado
livres do solo, formada por painéis de fio de aço zincado bitola 4,65mm, malha 10x25cm, altura
de 2,00m, comprimento 2,50m, com curvaturas em V para enrijecimento e encaixe; postes de
aço zincado Ø externo 38,10mm, parede 1,55mm, comprimento 2,50m; fixação por
abraçadeiras parafusadas de aço galvanizado
Cesta de Basquete adulto, com aro retrátil de cor laranja, diâmetro de 45 cm e rede pendurada
em sua superfície, a 3,05 m de altura do chão.
Cesta de Basquete Oficial conforme regulações da Fiba com inclinação de até 15o, com
amortecedor de choque, reforço de aço nos lados, aro de aço galvanizado.
Cesta plástica (70X58X34 cm), cor marrom, 100% plástico PVC altamente resistente a
intempéries.
Cesto completo para o Modelo AX-7 e AX-8, contendo: estrutura de vime natural envernizado
com tratamento anti fungo, 04 espaços em forma de escada para entrar, acabamento em
couro na borda superior, 04 mosquetões de 2000 a 3000kgf, 08 cintas de nylon com velcro, 04
protetores de tarugo, cabos de aço inox (04 fixações), 04 tarugos, compensado naval
envernizado, acabamento em couro cru na base, porta extintor, extintor, sacola de tarugos e
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protetores e saco e corda de resgate com mosquetão.
Cetoconazol 200 mg (2cx)-c/10. indicado para o tratamento de infecções na pele, cabelo e
mucosa, que não podem ser tratadas com a aplicação direta do medicamento na área
infectada, infecção persistente na vagina, infecções na boca, garganta e estômago, intestinos,
outros órgãos internos ou vários órgãos ao mesmo tempo.
Cetoconazol 200 mg (2cx)-c/30. indicado para o tratamento de infecções na pele, cabelo e
mucosa, que não podem ser tratadas com a aplicação direta do medicamento na área
infectada, infecção persistente na vagina, infecções na boca, garganta e estômago, intestinos,
outros órgãos internos ou vários órgãos ao mesmo tempo.
Cetoconazol; betametazona; neomicina creme (3tb) está indicado nas afecções de pele, onde
se exige ações anti-inflamatória, antibacteriana e antimicótica, causadas por microrganismos
sensíveis, como dermatites de contato, dermatite atópica, dermatite seborreica, intertrigo,
disidrose e neurodermatite.
Cetoprofeno 100mg (5cx) -c/20. o cetoprofeno possui atividade anti-inflamatória, analgésica e
antitérmica e está indicado para o tratamento de: - processos reumáticos: artrite reumatoide,
espondilite anquilosante, gota, condrocalcinose, reumatismo psoriático, síndrome de reiter,
pseudo-artrite, lupus eritematoso sistêmico, esclerodermia, periarterite nodosa, osteoartrite,
periartrite escápulo-umeral, bursites, capsulites, sinovites, tenossinovites, tendinites,
epicondilites; - lesões ortopédicas: contusões e esmagamentos, fraturas, entorses, luxações; algias diversas: nevralgia cérvico-braquial, cervicalgia, lombalgia, dor ciática, pós-operatórios
diversos.
Cetoprofeno 100mg im (10 supositórios) o cetoprofeno possui atividade anti-inflamatória,
analgésica e antitérmica e está indicado para o tratamento de: - processos reumáticos: artrite
reumatoide, espondilite anquilosante, gota, condrocalcinose, reumatismo psoriático, síndrome
de reiter, pseudo-artrite, lupus eritematoso sistêmico, esclerodermia, periarterite nodosa,
osteoartrite, periartrite escápulo-umeral, bursites, capsulites, sinovites, tenossinovites,
tendinites, epicondilites; - lesões ortopédicas: contusões e esmagamentos, fraturas, entorses,
luxações; - algias diversas: nevralgia cérvico-braquial, cervicalgia, lombalgia, dor ciática, pósoperatórios diversos.
Cetoprofeno 100mg im (6amp) o cetoprofeno possui atividade anti-inflamatória, analgésica e
antitérmica e está indicado para o tratamento de: - processos reumáticos: artrite reumatoide,
espondilite anquilosante, gota, condrocalcinose, reumatismo psoriático, síndrome de reiter,
pseudo-artrite, lupus eritematoso sistêmico, esclerodermia, periarterite nodosa, osteoartrite,
periartrite escápulo-umeral, bursites, capsulites, sinovites, tenossinovites, tendinites,
epicondilites; - lesões ortopédicas: contusões e esmagamentos, fraturas, entorses, luxações; algias diversas: nevralgia cérvico-braquial, cervicalgia, lombalgia, dor ciática, pós-operatórios
diversos.
Cetoprofeno 50mg (5cx) o cetoprofeno possui atividade anti-inflamatória, analgésica e
antitérmica e está indicado para o tratamento de: - processos reumáticos: artrite reumatoide,
espondilite anquilosante, gota, condrocalcinose, reumatismo psoriático, síndrome de reiter,
pseudo-artrite, lupus eritematoso sistêmico, esclerodermia, periarterite nodosa, osteoartrite,
periartrite escápulo-umeral, bursites, capsulites, sinovites, tenossinovites, tendinites,
epicondilites; - lesões ortopédicas: contusões e esmagamentos, fraturas, entorses, luxações; algias diversas: nevralgia cérvico-braquial, cervicalgia, lombalgia, dor ciática, pós-operatórios
diversos.
Cetorolac de trometamina colirio (2fr) acular solução oftálmica é indicado para o alívio do
prurido ocular devido à conjuntivite alérgica sazonal.
Chapas em plástico corrugado - Placas para exposição das marcas de patrocínios medidas 2,10
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x 3, 90m cada face, em formato triangular com espessura de 6 mm para ficar de pé.
Chapas em PVC - Placas para exposição das marcas de patrocínios medidas 2,10 x 3, 90m cada
face, em formato triangular com espessura de 6mm para ficar de pé
Chapéu chinês papel cartão 220 impresso plastificado em ambas as faces, interna e externa.
Dimensões: 8cm (altura) e 19cm (diâmetro externo), 5cm (diâmetro do furo). Diversas cores.
Chave magnética de partida direta PDWB 3CV trifásica 220 Volts com protetor térmico
Chave para pregos/travas de sapatilhas de atletismo. fabricado em aço galvanizado. alta
durabilidade. indicado para todos os modelos de pregos de sapatilhas de atletismo.
Chave para Troca de Cravos Ratchet: Chave para troca de cravos dos sapatos Ratchet. Material
resistente de Metal e plástico, Prático e acessível as suas necessidades. Esportivo e moderno é
indicado para todos os modelos de cravos para sapatos de golfe. Altura: 40.00 cm. Largura:
11.00 cm. Profundidade: 15.00 cm. Peso: 130.00 g
Chave sextavada para pomo hexagonal - Esgrima
Chest Incline com estrutura de aço estrutural oblongo 50 x 98 cm e espessura de 3 mm,
pegadas anatômicas em pvc, estofamento em espuma ortopédica, impermeável, antialérgico.
Dimensões (C x L x H ): 150 x 110 x 150 cm, Peso : 100 Kg, Carga : 235 Kg. Marca de referência:
Total Health RX Precision ou similar.
Chest Press Machine com estrutura de aço estrutural oblongo 50 x 98 cm e espessura de 3 mm,
pegadas anatômicas em pvc, estofamento em espuma ortopédica, impermeável, antialérgico.
Dimensões (C x L x H): 127 x 138 x 177 cm, Peso: 100 Kg. Marca de referência: Total Health RX
Precision ou similar.
Chicote com cabo antiderrapante e corpo de nylon, ponteira de couro. 50 cm de comprimento.
Chicote de nylon com acabamento de metal, alça no punho e ponteira de nylon. Em cores.
Medidas(cm): espessura da empunhadura 0,9 e comprimento 68.
Chicote de picadeiro formato telescópico em nylon. Pega anatômica. Comprimento do chicote:
250 cm.
Chicote inflexível suave, serve para incentivar a atenção do cavalo. Ferramenta de ensino ideal
para trabalhar a partir do solo.
Chicote Nylon c/ Cabo Antiderrapante de Borracha, corpo de nylon e ponteira de couro.
Tamanho: 65cm
Chicote para apresentação ou Dressage, cabo pvc e corpo nylon, acabamento de metal
niquelado. Tamanho: 1,10 m
Chicote para trabalhar o cavalo na guia, com rosqueador no centro para reduzir o tamanho.
Composição: Couro. Tamanho: 2.00 m
Chinelo de borracha, 100% EVA. Modelo Havaiana Brasil ou similar. Com uma pequena
bandeira do Brasil na tira e uma listra verde e outra amarela na sola. Tamanhos 34 a 39.
Modelo Feminino.
Chinelo de borracha, 100% EVA. Com uma pequena bandeira do Brasil na tira e uma listra
verde e outra amarela na sola. Tamanhos 39 a 44. Modelo Masculino.
Chinelo, sandália de dedos, confeccionada em neoprene, tira de borracha, entressola em EVA e
solado de borracha. Tamanho 34 à 45.
Chuteira Com cabedal em mesh leve e semibrilhante e sola para manobras rápidas em
qualquer direção. Cabedal: o material sintético do cabedal é extramente leve e fácil de limpar.
Cabedal: material macio sintético BRAVO com acabamento em mesh semibrilhante. Palmilha:
palmilha moldada em EVA para leveza e conforto. Sola: para uso na grama artificial e em
terrenos duros.
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Chuteira Nitro 1 TRX FG - Cabedal com Hybridtouch: material supermacio recém criado no
cabedal, combinando os benefícios do couro e do material sintético em um único material.
Cabedal com ENERGYSLING: tira de borracha de alta elasticidade para estabilidade e
elasticidade superiores. Cabedal: acolchoamento pré-moldado na área dos dedos e do
calcanhar para proteção em divididas. Cabedal: camada protetora superforte em mesh na área
posterior do pé para muita proteção. Palmilha: palmilha pré-moldada em EVA com acabamento
em nobuck para o maior conforto. Forro em couro sintético no calcanhar para conforto
supermacio. Sola com ENERGYPULSE: unidade na parte inferior com elemento de alta
elasticidade na frente do pé para retorno premium de energia. Solado: sola TRAXION® FG para
uso na grama natural e em terrenos duros.
Chuteira Rugby - cabedal em laminado de PU com logo em silk. Cadarço deslocado, palmilha
moldada e forro em material laminado e solado transparente com travas redondas em aço.
Tam 34 a 45. PAR.
Chuteiras - a parte superior é normalmente constituída por pele e a parte inferior ou sola
contém pitons que devem ser adequados para campo relvado ou pelado. Usualmente são
impermeáveis.
Chuveiro antivandalismo , com registro regulador de vazão
Chuveiro de parede Geribá ref.: 1990-ger, da Fabrimar ou Similar
Chuveiro de sobrepor 1/2, alta segurança, cód.: 00335106 ou similar. Vazão máxima de 8
L/min, linha antivandalismo ref. Docol ou similar
Cicatrizante e antisséptico de cracas situadas na canela de equinos. Peso de 100g.
Ciclocomputador (marcador de tempo e velocidade) com 8 funções: velocidade atual,
velocidade máxima, velocidade Média, distância total (Odômetro), distância percorrida 1,
distância percorrida 2, tempo percorrido, relógio 12/24h, odômetro programável, start/stop
automático, descanso automático p/ economia de energia, sensor e imã universais, pneu
duplo, suporte de montagem universal FlexTight, interface clicktec amigável, bateria: CR1620,
handlebar mount size: 22-31.8mm, fork mount size: 11-55mm, sensor de velocidade no garfo
dianteiro conectado ao computador através de fio, distância de transmissão através do fio de
até 70 centímetros.
Cicloergômetro Para Treinamento E Testes. Com cinco níveis de resistência e sprint"; Precisão
média de 2% em todo intervalo de potência; Com sistemas de freios a ar e magnéticos; Com
ajuste de posição, replicando a posição exata utilizada em uma bicicleta comum; Com monitor
de desempenho, que registre parâmetros de velocidade, ritmo, potência e energia; Com
monitoramento da frequência Cardíaca; Com interface digital e software que permita conexão
do monitor de desempenho e frequência cardíaca com computador, para extração de dados e
indicadores; Deve ter calibração permanente. Comprimento: 125 Cm; Largura: 66 Cm; Altura
Maxima: 130 Cm. Bivolt
Cilhão de Trabalho completo, com barrigueira e 10 argolas para fixação de rédeas auxiliares.
Material: sintético
Cilhão de Volteio. Feito de couro resistente. Totalmente ajustável em ambos os lados, punhos
fortes, laços pernas de ambos os lados. 5 anéis. Comprimento ajustável PON: 1,85 2,17 m
Comprimento ajustável FULL: 1,98 - 2,46 m.
Cilhão de volteio. Feito em couro com pegas em borracha de alta aderência, 5 argolas ocultas
para prender rédeas ou outros acessórios. Tamanho: FULL Comprimento ajustável: 1,97 - 2,40
m.
Cilindro completo para AX-7 e AX-8, contendo: 01 válvula de fechamento rápido com capa, 01
medidor de gás propano, 01 válvula de segurança, 01 válvula de nível e 01 capa de cordura com
espuma.
Cilindro de Bengala Externo para Moto Cross.
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Cilindro de Bengala Externo para Moto Cross.
Cilindro de Motor para Moto Cross.
Cilindro de oxigênio. Em aço; 40 litros/10 M³; Pressão de vasão: 30 lbs; Altura: 1,43 m;
Diâmetro: 1430mm; Peso: 56kg; Pressão Máxima de Trabalho: 150 Bar; Normas Aplicáveis:
ABNT ISO 4705 ou NBR 12791; Norma de identificação de Gases da ABNT; Com regulador de
gases (válvula) com 01 manômetro, fluxômetro e umidificador.
Cilindro de substituição de gás para coletes de 30cc.
Cilindro de substituição de gás para coletes de 60cc.
Cilindro Hidráulico de Alumínio 100Ton, Curso 150mm, Altura Fechado 351mm - Dupla Ação,
Capacidade (Ton) / kN 100 / 980, Curso (mm) 150, Capacidade máxima do cilindro (kg) Avanço
100 / Retorno 55, Área efetiva do cilindro (cm²) Avanço 143, 1 / Retorno 79, 5, Capacidade de
óleo (cm³), Avanço 2, 147 / Retorno 1, 2 , Altura fechado (mm) 351, Altura distendido (mm)
501, externo (mm) 197, interno do cilindro (mm) 135, da haste (mm) 90, Base até entrada do
avanço (mm) 37, Topo até a entrada do avanço (mm) 308, do assento (mm) 75, Protuberância
do assento da haste (mm) 3, Furos de montagem da base Ø entre Centros: 160 (mm), Roscas:
M6 (in), Prof. Da rosca: 12 (mm), Peso (kg) 31.
Cilindro Hidráulico de Alumínio, Capacidade (Ton) / kN 100 / 980, Curso (mm) 150, Área efetiva
do cilindro (cm²) 164, 6 , Capacidade de óleo (cm³) 2, 478 , Altura fechado (mm) 391 , Altura
distendido (mm) 541 , externo (mm) 267, interno do cilindro (mm) 185, da haste (mm) 145,
Base do cilindro até entrada de óleo (mm) 330, do assento (mm) 145, Protuberância do assento
da haste (mm) 14, Furos de montagem da base Dist. entre Centros: 236 (mm), Roscas: M6 (in),
Prof. Da rosca: 16 (mm), do furo central (mm) 79, Peso (kg) 55, 3.
Cinta Abdominal com tecnologia ''Shock Doctor'', Malha sextavada, Integração entre espuma e
apliques emborrachados.
Cinta Térmica. Controle digital; Bloqueio para evitar alteração na programação; Temperatura
entre 30 e 75°C; Incluir todos os acessórios. 220V/ 60 Hertz ou BIVOLT.
Cinto de Couro. Em cores. Tam 65 a 95.
Cinto de lastro com fivela de aço (soltura rápida): Dimensões: 1, 80m.
Cinto de reação. cinto para treinamento defensivo e da capacidade de reação; fechamento com
velcro.
Cinto de Resistência a velocidade de nylon com velcro, corda de 250 cm de nylon e um segundo
cinto na outra extremidade.
Cinto de suporte de rédeas para Volteio. Com anel para facilitar a aplicação das rédeas ou
gamarras.
Cinto de tração duplo revestido em nylon e tecido aerado, ajustado por velcro, composto por
elásticos de intensidade média, com sistema externo de alongamento limitado, usado para
trabalhos de ganho força e resistência muscular.
Cinto para caninho confeccionado em couro de búfalo. Ajustável por meio de fivelas. Indicado
como auxiliar na aprendizagem de exercícios, na barra fixa, assimétricas e argolas. Tamanho
único
Cinto para levantamento de peso - A largura e a espessura máxima do cinto de 100 mm e
13mm ao longo do comprimento principal. A largura máxima interna e externa da fivela é de
110 mm e 130mm. A largura máxima do passante é de 50 mm e a distância entre o final do
cinto e a extremidade oposta do passante é de 150mm. Material, couro ou vinil, ou outro não
extensível em camadas.
Cintos Elásticos de Tração Duplo. Revestido de espuma e fechamento de velcro extra largo;
Conjunto composto por 2 cinto de 4" e 4 elásticos, com um dispositivo de segurança que evita
o rompimento abrupto.
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Cintos Elásticos de Tração Individual. Revestido de espuma e fechamento de velcro extra largo;
Conjunto composto por 1 cinto de 4" e 4 elásticos, com um dispositivo de segurança que evita
o rompimento abrupto (calibrado para 5,5kg de carga por elástico). Elásticos de 60cm.
Cinturão de Couro
Cinturão para acrobacias confeccionado em nylon e espuma macia com tiras laterais presas por
ganchos giratórios. Maior segurança na aprendizagem de diversos exercícios. Fácil ajuste para
todos os tamanhos. Tamanho único.
Cinturão para treinamento com peso confeccionado em couro; Tamanho Médio; Unissex.
Dimensões: 12,70x73 (LxC) CM; Peso: 250 gramas.
Cinturão para treinamento com peso confeccionado em couro; Tamanho Médio; Unissex.
Dimensões: G: 12,70x83 (LxC) cm; Peso: 250 gramas.
Cinturão para treinamento com peso confeccionado em couro; Tamanho Pequeno; Unissex.
Dimensões: 12,70 x 63 (LxC) CM; Peso: 250 gramas.
Cinturão tipo parafuso para cambalhota tipo júnior com cinturão em nylon ajustável de 65 cm a
90 cm; acolchoamento em espuma; gira em torno dos eixos x e y livremente; arco em aço
inoxidável de diâmetro de abertura de 30 cm. Peso: 4kg.
Cinturão tipo parafuso para cambalhota tipo sênior com cinturão em nylon ajustável de 80 cm
a 110 cm; acolchoamento em espuma; gira em torno dos eixos x e y livremente; arco em aço
inoxidável de diâmetro de abertura de 38 cm. Peso: 4kg.
Círculo de arremesso, para arremesso de peso e que possa ser adaptado para lançamento de
martelo. Diâmetro de 2,135m (nas provas de arremesso de peso e lançamento de martelo)
podendo ser estendido à 2,50m (para as provas de lançamento de disco). Deverá seguir as
regras IAAF.
Círculo de lançamento de disco confeccionado em aço; Pintura a pó de alta resistência;
Certificado pela IAAF (International Association of Athletics Federations).
Círculo de lançamento de martelo ou arremesso de peso; Confeccionado em aço; Pintura a pó
de alta resistência; Certificado pela IAAF (International Association of Athletics Federations).
Clips para cabo de aço com diâmetro de 4mm em aço inoxidável AISI 316, resistente ao cloro
Clonixinato de lisina; cloridrato de ciclobenzaprina c/15 (4cx) destina-se ao tratamento da dor
de origem musculoesquelética, principalmente quando acompanhada de contratura muscular.
Cloreto de benzalcônio; cloridrato de lidocaína (2fr)- 50ml para cuidar de ferimentos e
machucados, é preciso limpá-los, tratá-los e protegê-los. para tratar esses machucados e
ferimentos, foi criado o spray antisséptico nexcare. sua fórmula exclusiva com cloreto de
benzalcônio e cloreto de lidocaína auxilia na cicatricação, aliviando a dor devido a ação
anestésica
Cloreto de sódio spray nasal (4fr)-100 ml fluidificante e descongestionante nasal. sorine
ssc está indicado como tratamento coadjuvante para os casos de gripes e resfriados, rinites e
de quaisquer outras condições associadas ao ressecamento da mucosa nasal, como nos
ambientes fechados (por ex.: salas de aula), baixa umidade do ar e poluição.
Cloreto de sódio spray nasal (4fr)-50 ml fluidificante e descongestionante nasal. sorine ssc está
indicado como tratamento coadjuvante para os casos de gripes e resfriados, rinites e de
quaisquer outras condições associadas ao ressecamento da mucosa nasal, como nos ambientes
fechados (por ex.: salas de aula), baixa umidade do ar e poluição.
Cloridrato de ciclobenzaprina 5mg c/10 (5cx) este medicamento é destinado ao tratamento de
espasmos musculares associados com dor aguda e de etiologia músculoesquelética, como nas
lombalgias, torcicolos, fibromialgia, periartrite escapuloumeral, cervicobraquialgias. além disso,
é indicado como coadjuvante de outras medidas para o alívio dos sintomas, tais como
fisioterapia e repouso.
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Cloridrato de ciclobenzaprina 5mg c/15 (5cx) este medicamento é destinado ao tratamento de
espasmos musculares associados com dor aguda e de etiologia músculoesquelética, como nas
lombalgias, torcicolos, fibromialgia, periartrite escapuloumeral, cervicobraquialgias. além disso,
é indicado como coadjuvante de outras medidas para o alívio dos sintomas, tais como
fisioterapia e repouso.
Cloridrato de ciprofloxacino 500 mg c/14 (2cx) infecções complicadas e não complicadas
causadas por microrganismos sensíveis ao ciprofloxacino; trato respiratório; ouvido médio
(otite média) e seios paranasais (sinusite), especialmente se a infecção for causada por
organismos gram-negativos, inclusive pseudomonas e staphylococcus; olhos; rins e/ou trato
urinário eferente; órgãos genitais, inclusive anexite, gonorreia e prostatite; cavidade
abdominal; pele e tecidos moles; osso e articulações; sepse.
Cloridrato de ciprofloxacino 500 mg c/6 (2cx) infecções complicadas e não complicadas
causadas por microrganismos sensíveis ao ciprofloxacino; trato respiratório; ouvido médio
(otite média) e seios paranasais (sinusite), especialmente se a infecção for causada por
organismos gram-negativos, inclusive pseudomonas e staphylococcus; olhos; rins e/ou trato
urinário eferente; órgãos genitais, inclusive anexite, gonorreia e prostatite; cavidade
abdominal; pele e tecidos moles; osso e articulações; sepse.
Cloridrato de difenidramina; cloreto de amônio; citrato de sódio c/12 (3cx) este medicamento
é indicado como auxiliar no tratamento de sintomas, tais como tosse, irritação da garganta e
faringite, provocados por complicações das vias aéreas superiores.
Cloridrato de fenazopiridina 100 mg (1cx) indicado para o alívio da disúria, de dor, ardor,
desconforto para urinar e outros sintomas decorrentes da irritação da mucosa do trato urinário
inferior causados por infecção, trauma, cirurgia, procedimentos endoscópicos ou passagens de
sondas ou cateteres. o uso da fenazopiridina não deve retardar o diagnóstico definitivo e o
tratamento das condições causais, nem ser usado como um substituto para cirurgia específica
ou tratamento antimicrobiano; a fenazopiridina é compatível com a terapêutica antimicrobiana
e pode auxiliar no alívio dos sintomas até que a terapêutica antimicrobiana comece a controlar
a infecção. o tratamento de infecção do trato urinário com fenazopiridina não deve exceder
dois dias.
Cloridrato de fenazopiridina 200 mg (1cx) indicado para o alívio da disúria, de dor, ardor,
desconforto para urinar e outros sintomas decorrentes da irritação da mucosa do trato urinário
inferior causados por infecção, trauma, cirurgia, procedimentos endoscópicos ou passagens de
sondas ou cateteres. o uso da fenazopiridina não deve retardar o diagnóstico definitivo e o
tratamento das condições causais, nem ser usado como um substituto para cirurgia específica
ou tratamento antimicrobiano; a fenazopiridina é compatível com a terapêutica antimicrobiana
e pode auxiliar no alívio dos sintomas até que a terapêutica antimicrobiana comece a controlar
a infecção. o tratamento de infecção do trato urinário com fenazopiridina não deve exceder
dois dias.
Cloridrato de fexofenadina 120 mg(5cx) este medicamento é destinado para o alívio os
sintomas associados à rinite alérgica sazonal e para o alívio dos sintomas associados às
manifestações cutâneas não complicadas da urticária idiopática crônica.
Cloridrato de loperamida (12cp) indicado no tratamento sintomático de: - diarréia aguda
inespecífica, sem caráter infeccioso; - diarréias crônicas espoliativas, associadas a doenças
inflamatórias como doença de crohn e retocolite ulcerativa; - nas ileostomias e colostomias
com excessiva perda de água e eletrólitos
Cloridrato de loperamida 2mg com 4 comprimidos indicado no tratamento sintomático de: diarréia aguda inespecífica, sem caráter infeccioso; - diarréias crônicas espoliativas, associadas
a doenças inflamatórias como doença de crohn e retocolite ulcerativa; - nas ileostomias e
colostomias com excessiva perda de água e eletrólitos
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Cloridrato de metoclopramida; dimeticona; pepsina (1cx) indicado em patologias dispépticas
funcionais, manifestadas como: eructações, flatulência, empachamento pós-prandial, distensão
abdominal epigástrica e dor abdominal. indicado na melhoria de qualidade de vida em
pacientes dispépticos funcionais.
Cloridrato de metoclopramina monoidratada (amp) - 4mg este medicamento é destinado ao
tratamento de: -distúrbios da motilidade gastrintestinal; -náuseas e vômitos de origem central
e periférica (cirurgias, doenças metabólicas e infecciosas, secundárias a medicamentos);
utilizado também para facilitar os procedimentos radiológicos do trato gastrintestinal.
Cloridrato de metoclopramina monoidratada (amp) - 5mg. este medicamento é destinado ao
tratamento de: -distúrbios da motilidade gastrintestinal; -náuseas e vômitos de origem central
e periférica (cirurgias, doenças metabólicas e infecciosas, secundárias a medicamentos);
utilizado também para facilitar os procedimentos radiológicos do trato gastrintestinal.
Cloridrato de metoclopramina monoidratada 10mg (1cx) este medicamento é destinado ao
tratamento de: -distúrbios da motilidade gastrintestinal; -náuseas e vômitos de origem central
e periférica (cirurgias, doenças metabólicas e infecciosas, secundárias a medicamentos);
utilizado também para facilitar os procedimentos radiológicos do trato gastrintestinal.
Cloridrato de oximetazolina adulto (3fr) indicado para o alívio sintomático da congestão nasal
e nasofaríngea decorrentes do resfriado comum, sinusite, febre ou outras alergias das vias
aéreas superiores.
Cloridrato de tramadol 50 mg c/10 (2cx) é indicado para dor de intensidade moderada à
severa, de caráter agudo, subagudo e crônico.
Closh c/ Petalas. Composição: Borracha. Cor preta. Tam Único. PAR
Closh de borracha com fecho em velcro. Tam P à GG. PAR.
Closh de gel. Em cores. Tam G. PAR
Closh de gel. Em cores. Tam M. PAR
Closh de gel. Em cores. Tam P. PAR
Closh. Produzido em resistente material sintético em sua parte externa com forração interna
em neoprene. O acabamento superior, que vai em contato com a quartela do animal, é de
neoprene duplo, a parte inferior da forração é reforçada em couro natural. Com fechamento
duplo (FD) assegurando segurança e ajuste perfeito ao casco. Em cores. Tam P a G. PAR.
Coberta Daggeboard em material plástico, sob medida.
Cobertura a prova d'água para colchões de salto com vara 8,5 x 6m com velcros e fixação.
Cobertura a prova d'água para colchões de salto em altura 6 x 4m com velcros e fixação.
Cobertura em telhas zipadas, ref. Bemo-Roff 65/305 ou similar, em alumínio pré-pintado na
face superior na cor branco ral 9003 #1,00mm, clips em alumínio extrudado h=180mm /
b=60mm, isolamento em duas camadas de lã de rocha densidade 48kgf/m³, #50mm,
r=1,7m²ºC/W, intercaladas por chapa cimentícia de #2,6mm, 300g/m², bandeja inferior ref.
Isoroof da Bemo ou similar, perfurada em alumínio 12mm pré-pintada na face inferior na cor
branco ral 9003 #0,65mm, perfil cartola e deck inferior trapezoidal em aço galvanizado
h=100mm, em aço pré-pintado #0,95mm, sobre terças metálicas longitudinais de 4000mm.
Cobertura para caixa de saltos feita em lona impermeável 10 x 4m de polietileno de alta e baixa
densidade com aditivo que protege contra os raios ultravioleta, com cantos reforçados e
ilhoses metálicos. Espessura de aproximadamente 200 micras
Cobrejão/ Elástico guia para Volteio.
Cofre, gabinete em aço, com senha do usuário e senha mestra, abertura e fechamento
automáticos, bloqueio de 5 minutos para abertura após 4 digitações erradas, abertura de
emergência no caso de pilha fraca através de kit fornecido com o equipamento, dimensões
externas aproximadas (mm): (HJ) 360 x (L) 410 x (P) 300
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Cofre, gabinete em aço, com senha do usuário e senha mestra, abertura e fechamento
automáticos, bloqueio de 5 minutos para abertura após 4 digitações erradas, abertura de
emergência no caso de pilha fraca através de kit fornecido com o equipamento, dimensões
externas aproximadas (mm): (HJ) 500 x (L) 410 x (P) 420.
Cogumelo com alça de aluminio e base de madeira com 48 cm de altura; 60 cm de diâmetro,
Cogumelo com altura regulável, 60 centímetros de diâmetro, com altura regulável de 60-80cm,
área de apoio em espuma de poliuretano D60 recoberta em couro sintético antiderrapante e
que absorva suor.
Cogumelo de treinamento de volteios medindo 60x45cm, com alça oficial em fibra de vidro,
toda a base confeccionada em aço carbono, parte superior com espuma de densidade 120,
recoberta por couro natural.
Cogumelo de treinamento de volteios medindo 60x45cm, sem alças, toda a base confeccionada
em aço carbono, parte superior com espuma de densidade 120, recoberta por couro natural.
Cola de Poliuretano (PU) - Kit Cola Aproximadamente 4kg + catalisador aproximadamente 600g
Cola para handebol, pote com 500g, confeccionado em resina antialérgica e atóxica, lavável e
de fácil remoção das mãos.
Cola para unir raquete a borracha (100 ml). Feita a base de latex adesivo, esta cola é feita para
unir a borracha com a superfície da raquete
Cola para unir raquete a borracha (20 ml). Feita a base de latex adesivo, esta cola é feita para
unir a borracha com a superfície da raquete
Cola para unir raquete a borracha (37 ml). Feita de borracha 100% natural liquefeita, esta cola
é feita para unir a borracha com a superfície da raquete
Cola para unir raquete a borracha (500 ml). Feita de borracha 100% natural liquefeita, esta cola
é feita para unir a borracha com a superfície da raquete
Cola para unir raquete a borracha (90 ml). Feita de borracha 100% natural liquefeita, esta cola
é feita para unir a borracha com a superfície da raquete
Colan de competição individual, em lycra cirré com aplique em pedras. Modelo Feminino.
Tamanho G.
Colan de competição individual, em lycra cirré com aplique em pedras. Modelo Feminino.
Tamanho M.
Colan de competição individual, em lycra cirré com aplique em pedras. Modelo Feminino.
Tamanho P.
Colan de competição individual, em lycra cirré com aplique em pedras. Modelo Feminino.
Tamanho PP.
Colan de competição individual, em lycra cirré com aplique em pedras. Modelo Masculino.
Tamanho G.
Colan de competição individual, em lycra cirré com aplique em pedras. Modelo Masculino.
Tamanho M.
Colan de competição individual, em lycra cirré com aplique em pedras. Modelo Masculino.
Tamanho P.
Colar Cervical em espuma softform com suporte mentoniano e occipital em plástico rígido.
Proporciona controle de flexão/extensão e rotação. Perfurado para ventilação. Fecho aderente.
Cor: bege. Tamanhos P, M, G.
Colar de treinamento. Braçadeiras de treino e de competição tradicionais em aço cromado;
Concebidas para levantamento seguro e para colocação rápida de discos; Suporta conectores
de 50 mm; Calibradas segundo as normas da FIH. 50mm.
Colares cervicais rígidos (x2) .
Colchão com espuma de densidade D33, modelo hospitalar, para sessões de reabilitação e
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alongamento, Revestimento resistente e impermeável, Com estrutura em espuma, suporta de
71Kg a 110Kg, Dimensões aproximadas (AxLxP): 12x88x188cm
Colchão de 300x200x10cm: Certificado pela FIG para competição com espuma densidade 23 e
capa de PVC, com fecho.
Colchão de Alta Densidade. Confeccionado com capa em lona vinílica de alta resistência;
Cantoneiras de couro natural; Espuma de qualidade (memória) com 28kg/m³; Tela lateral para
circulação do ar nas quedas. Medida: 3 x 1,90m; Espessura: 30 cm.
Colchão de espuma com densidade 45, com as seguintes dimensões: 2,00 m de comprimento x
1,00 m de largura e 0,20 de espessura,
Colchão de segurança de quedas para trampolim, medindo 125x175x14 cm. Obrigatório em
competições. Reduz as cargas máximas.
Colchão em espuma flexível de poliuretano com densidade D33, revestido com tecido com
tratamento antiácaro e bactéria (40% poliéster e 60% algodão), com selo PRÓ-ESPUMA,
dimensões (mm): adaptável ao estrado de uma cama de (C) 1.800 x (L) 880
Colchão ''Happy Landing'': Dimensões: 400 x 200 x 10 cm - Exclusivo.
Colchão ''Happy Landing'': Dimensões: 600 x 200 x 10 cm - Exclusivo.
Colchão para barras paralelas assimétricas independentes; medindo 225x85x20 cm; feito de
bisonyl lavável; provido de Velcro nos lados longos; encaixa sobre as barras cruzadas das barras
paralelas assimétricas independentes.
Colchão para ginástica olímpica confeccionado em lona vinílica (1mm de espessura com
poliéster de trama fechada); Confeccionado com cantoneira de couro natural; Medida: 1,90 x
1,25 m; Espessura: 6 cm.
Colchão para Salto com Vara em Módulos Certificado pela IAAF (International Association of
Athletics Federations). Módulos feitos de espuma especial dividida em três camadas; a) camada
superior sem emendas, de baixa densidade; b) camada intermediária com oito bolsões de ar
de, no mínimo, 15 cm de largura e de altura cada; c) camada inferior sem emendas, de alta
densidade; Cobertura superior macia, para maior conforto na queda; Cintas de fixação ao
colchão de aço inoxidável; Revestimento dos módulos e da cobertura superior resistente aos
pregos de sapatilhas, constituído de uma camada de polyester e duas de vinil impermeável;
Possuir alças de transporte; Certificado pela IAAF (International Association of Athletics
Federations). Medidas totais: 9,00 x 7,00 x 0,80 m.
Colchão para Salto com Vara, fabricação nacional com medidas oficiais em módulos, tendo
7,00m de comprimento incluindo as peças frontais (colchão rampado), 6,00m de largura, 0,80m
de altura, de medida total somando-se os módulos. A espuma tem densidade mínima de 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 de altura. As peças frontais (colchões rampados) devem apresentar um
ângulo aproximado de 30º de inclinação, e aproximadamente 1,30m de comprimento total.
Colchão para salto em altura com medidas até 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.
Colchão para salto em altura de 500 x 300 x 60 cm, com espuma especial dividida em uma
camada superior integral de baixa densidade sem emendas, uma camada intermediária com
oito bolsões de ar de espessura mínima de 15 cm de largura e 20 cm de altura cada e uma
camada inferior integral de alta densidade sem emendas e um revestimento resistente aos
pregos de sapatilhas, constituído de uma camada de polyester e duas de vinil impermeável.
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Colchão para salto em atura oficial; Módulos feitos de espuma especial dividida em três
camadas: a) camada superior sem emendas, de baixa densidade; b) camada intermediária com
oito bolsões de ar de, no mínimo, 15 cm de largura e de altura cada; c) camada inferior sem
emendas, de alta densidade; Cobertura superior macia, para maior conforto na queda; Cintas
de fixação ao colchão de aço inoxidável; Revestimento dos módulos e da cobertura superior
resistente aos pregos de sapatilhas, constituído de uma camada de polyester e duas de vinil
impermeável; Possuir oito alças de transporte. Medidas totais: 6,00 x 4,00 x 0,70 m.
Colchão tipo Sarneige, para competições de solo. Medidas de aproximadamente 1,90 x 1,25 x
0,06 m.
Colchões com recortes de espuma D20 com revestimento de lona KP1000 de 300x200x20 cm.
Colchões de aterrissagem para Barra Fixa. Certificados pela FIG. Construção com diversas
densidades de espuma e um reforço em espuma aglomerada nas bordas. Revestimento em
PVC reforçado, com a parte inferior antiderrapante, e com aberturas que servem
simultaneamente como saída de ar e para carregar o colchão. Parte superior em carpete
antiabrasivo e antiderrapante fundido a uma camada de polietileno de 30mm para perfeita
distribuição da aterrissagem. 4 colchões de 300x200x20 cm, 2 colchões Happy
Landig(aterrissagem) 400x200x10cm e carpetes para cobrir os colchões. Base: Espuma de.
Poliuretano(PU) densidade 26, com uma borda de 3cm de espessura com densidade 110. Ropo:
Espuma de Polietileno (PE) densidade 30, espessura 3cm.
Colchões de aterrissagem para Cavalo com Alças. Certificados pela FIG. Construção com
diversas densidades de espuma e um reforço em espuma aglomerada nas bordas.
Revestimento em PVC reforçado, com a parte inferior antiderrapante, e com aberturas que
servem simultanemante como saída de ar e para carregar o colchão. Parte superior em carpete
antiabrasivo e antiderrapante fundido a uma camada de polietileno de 30mm para perfeita
distribuição da aterrissagem. Conjunto de colchões para cavalo com alças: 4 colchões de
200x200x10 cm com recortes para as patas. Base: Espuma de. Ploeuretano(PU) densidade 26,
com uma borda de 3cm de espessura com densidade 110. Ropo: Espuma de Polietileno (PE)
densidade 30, espessura 3cm.
Colchonete com espuma com densidade 33, permitindo que o atleta execue movimentos de
treinamento no solo, utilizado para a reabilitação e em sessões de alogamento. Deve possuir
um revestimento resistente e impermeável, fazendo com que suor e água não danifiquem o
material interno. Comunmente usado antes e depois das sessões de treinamento
neuromuscular para alongamento e relaxamento dos músculos trabalhados
Colchonete EVA para ginástica, dimensões: 90.00 x 1.00 x 40.00 cm.
Colchonete feito em espuma gel de densidade 30, encapada em napa, dimensões de 1,00x0,50
m (LxC) e espessura total de 2 cm.
Colchonete para ginástica, Yoga, Pilates Live Up (Tapete). Material: COURVIN. Cor: Azul.
Dimensões: (cm) - AxLxP: 90X50X3cm.
Colchonete para ginástica, Yoga, Pilates Live Up (Tapete). Material: EVA. Cor: Azul. Dimensões:
(cm) - AxLxP: 180x60x1,22cm. Peso 1Kg.
Colchonete para ginástica. Material: Napa Cicap. Cor: Azul royal. Dimensões aproximadas do
produto (cm) - AxLxP: 95x44x3cm. Peso 1,3Kg.
Colchonete para ginástica; Confeccionado em EVA; Cor a combinar posteriormente. Dimensões
aproximadas: 0,90 x 0,01 x 0,40m.
Colchonete protetor para as mãos a ser colocado sobre a pista de arranque em napa cicap;
densidade: aglomerado AG 100. Dimensão (CxLxA): 120 cm x 100 cm x 3 cm. Peso: 3. 00 kg
Colchonete protetor para as mãos a ser colocado sobre a pista de arranque; Posicionado em
frente ao trampolim; Protege os pulsos; Permitido em competições; Recomendado para saltos
rodantes; Usado como colchão amortecedor para a trave. Material lavável. Medindo
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120(C)x100(L)x3(A).
Colchonetes de espuma gel encapada em napa, medindo aproximadamente 200 X 100 X 17
mm.
Colele cervical - Tamanho: M. Imobilização e suporte; Injetado em polietileno de alta
densidade; Revestimento: EVA; Fecho: velcro; Orifício frontal para traqueotomia; Suporte para
mandíbula; Padrão de cores universal para identificar tamanho; Parte posterior com abertura
para palpação e ventilação da nuca; Frente: abertura para palpação do pulso carotídeo e acesso
à traquéia; Sem botões/apoios de material que interfira em exames radiológicos.
Circunferência: 40,0 - 55,4 cm; Altura anterior: 11,5 cm; Altura posterior: 5,0x10,0 cm;
Abertura: 5,0x10,0 cm.
Colete adulto salva vidas com air bag embutido. Feito de tecido poliéster na cor preta, com fitas
reflexivas. Material externo: malha de poliéster. Nylon 500D. Forro: tela de poliéster. Cartucho
de gás: 50cc. Peso: 1,5kg. Tamanho XS a 4XL.
Colete Amazonas: Na parte da frente, possui 3 bolsos, todos com zíper para evitar que os
objetos caiam no rolamento, e tela externa para você guardar pequenos objetos. Na parte
interna dos bolsos maiores (inferiores), existem compartimentos em tecido elástico e um porta
trecos. Possui 2 DÂ - Rings externos, porta apito, elástico para rápida colocação de pequenos
objetos como alicates, além de uma mini fivela para poder prender algo que pode ser sacado
rapidamente, como um mosquetão. Colete possui alto poder de flutuação, pois assegura
8kg/80kN no tamanho P, e 9kg/90kN nos tamanhos M e G. Peso: 850 g. Espuma de células
100% fechadas, Nylon 300, Fitas de Polipropileno, YKK Zíper, Velcro, Mini fivela, Fitas refletivas,
DÂ - Rings, Elástico, Fivelas e engates de Nylon YKK, Costura reforçada com pesponto.
Tamanho: Pequeno: 46 a 60kg.
Colete cervical - Tamanho: G. Imobilização e suporte; Injetado em polietileno de alta
densidade; Revestimento: EVA; Fecho: velcro; Orifício frontal para traqueotomia; Suporte para
mandíbula; Padrão de cores universal para identificar tamanho; Parte posterior com abertura
para palpação e ventilação da nuca; Frente: abertura para palpação do pulso carotídeo e acesso
à traquéia; Sem botões/apoios de material que interfira em exames radiológicos.
Circunferência: 40,0 - 55,4 cm; Altura anterior: 13,5 cm; Altura posterior: 7,5x10,0 cm;
Abertura: 7,5x10,0 cm.
Colete cervical longo para piscina. Auxilia flutuação e relaxamento; Em poliestireno revestido;
Fita e fivela para tronco. Dimensões: 60x40x10cm
Colete cervical. Tamanho: P. Imobilização e suporte; Injetado em polietileno de alta densidade;
Revestimento: EVA; Fecho: velcro; Orifício frontal para traqueotomia; Suporte para mandíbula;
Padrão de cores universal para identificar tamanho; Parte posterior com abertura para
palpação e ventilação da nuca; Frente: abertura para palpação do pulso carotídeo e acesso à
traquéia; Sem botões/apoios de material que interfira em exames radiológicos. Circunferência:
40,0 - 55,4 cm; Altura anterior: 10,6 cm; Altura posterior: 4,5x8,5 cm; Abertura: 4,5x8,5 cm.
Colete com flutuador com zíper frontal, puxador de aço inoxidável e trava automática,
Flutuadores com 20mm de espessura distribuídos de forma inteligente para maior conforto e
neoprene de 2 mm.Tamanho: L
Colete com flutuador com zíper frontal, puxador de aço inoxidável e trava automática,
Flutuadores com 20mm de espessura distribuídos de forma inteligente para maior conforto e
neoprene de 2 mm.Tamanho: M
Colete com flutuador com ziper frontal, puxador de aço inoxidável e trava automática,
Flutuadores com 20mm de espessura distribuídos de forma inteligente para maior conforto e
neoprene de 2 mm.Tamanho: S
Colete com flutuador com zíper frontal, puxador de aço inoxidável e trava automática,
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Flutuadores com 20mm de espessura distribuídos de forma inteligente para maior conforto e
neoprene de 2 mm.Tamanho: XL
Colete de identificação de poliéster, tamanho: único
Colete de Motocross com composição: Injetado em ABS,costuras reforçadas, sistema de
circulação de ar.
Colete de Motocross em polipropileno com colar cervical , design modular completo, ombro e
costas removíveis para compactação,
Colete de Peso - 10 Libras
Colete de Peso de nylon com sistema de velcro duplo, resistente a abrasão de 4, 5-9 kg com
blosos adicionais para pesos de 200g.
Colete de Peso de nylon com sistema de velcro duplo, resistente a abrasão de 9-18 kg com
blosos adicionais para pesos de 200g.
Colete de Segurança (Salva-Vidas) em nylon para as práticas durante as Clínicas de
Treinamento, ajustável.
Colete de Segurança (Salva-Vidas) importado, certificados pela Federação Internacional de
Canoagem.
Colete de tração colete de tração. trata-se de um equipamento que tem a finalidade de auxilar
no treinamento de agilidade, explosão e arrancada; foi fabricado com costuras, fechos e
velcros; 17 argolas fixas a fim de favorecer treinamentos que necessitem de rotação de 180°;
possuí uma argola em uma tira central.
Colete de tração confecionado em tela sintética de alta resistência; fita de polipropileno; 20
argolas em aço niquelado. tamanho único com ajuste em velcro
Colete elétrico para florete - 100% Inox - Lavável
Colete elétrico para Florete para uso em Esgrima. Confeccionados em inox; Utilização em
esgrima; Laváveis. Bivolt
Colete elétrico para Sabre - 100% Inox - Lavável
Colete Elétrico para Sabre para uso em Esgrima. Confeccionados em inox; Utilização em
esgrima; Laváveis. Bivolt
Colete equilibrador com mangote para 1° estágio: Utilizado para equilibrar o mergulhador em
relação ao empuxo. Os coletes também possuem como finalidade de servirem como salva vidas
ao se manterem inflados na superfície até a chegada do socorro. Tamanhos: M, G e GG.
Colete feminino. Feito nylon ultra leve. Tem zíper inteiro, logos refletivos e bolso com zíper
atrás;Pode ser dobrado e guardado dentro do próprio bolso interno localizado atrás.
Colete flutuante para hidroginástica: Confeccionado em EVA, extra macio, leve e flexível, na cor
azul, com cinta na cor azul. Medidas aproximadas: 77 X 20 X 3,0 cm.
Colete infantil salva vidas com air bag embutido. Feito de tecido poliéster na cor preta, com
fitas reflexivas. Material externo: malha de poliéster. Nylon 500D. Forro: tela de poliéster.
Cartucho de gás: 30cc. Peso: 1,5kg. Tamanho S a L.
Colete lastrado para treino 10LBS; 20 bolsos para colocar os pesos; Ajuste ao corpo com um
cinto de velcro.
Colete lastrado para treino 20 LBS; 20 bolsos para colocar os pesos; Ajuste ao corpo com um
cinto de velcro.
Colete lastrado para treino 30 LBS; 20 bolsos para colocar os pesos; Ajuste ao corpo com um
cinto de velcro.
Colete lastrado para treino 40 LBS; 20 bolsos para colocar os pesos; Ajuste ao corpo com um
cinto de velcro.
Colete lastrado para treino; Ajuste ao corpo com um cinto de velcro.
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Colete nob vela flex. possui modelagem mais curta para oferecer conforto ao usuário que
permanece a maior parte do tempo sentado; cavas dos braços mais abertas possibilitam maior
mobilidade; dois bolsos frontais; neoprene flex de grande elasticidade nas laterais; flutuadores
knv de célula fechada; verdadeiro neoprene extra macio 2 mm com revestimento em lycra;
construção dos flutuadores em gomos (mais flexibilidade).
Colete para Motocross com Estrutura Vaco12,Forro frontal em EVA,Protetores para tórax,
construído em poliuretano e polipropileno. Tam: 2XL/4XL
Colete para Motocross com Estrutura Vaco12,Forro frontal em EVA,Protetores para tórax,
construído em poliuretano e polipropileno. Tam: M/2XL
Colete para Motocross com Estrutura Vaco12,Forro frontal em EVA,Protetores para tórax,
construído em poliuretano e polipropileno. Tam: S/M
Colete para Motocross de policarbonato com formato de perfil baixo, ventilação excelente,
peito e cobertura da coluna acolchoados, painel traseiro ajustável, frente regulável. Tam: G
Colete para Motocross de policarbonato com formato de perfil baixo, ventilação excelente,
peito e cobertura da coluna acolchoados, painel traseiro ajustável, frente regulável. Tam: M
Colete para Motocross de policarbonato com formato de perfil baixo, ventilação excelente,
peito e cobertura da coluna acolchoados, painel traseiro ajustável, frente regulável. Tam: P
Colete para treinamento. confeccionado em tecido 100% poliéster; gramatura 85g/m²; com
elásticos laterais, na barra dos dois lados encapados com o mesmo tecido.
Colete para treino feminino e infantil poliéster com ribana; elasticos nas
extremidades.tamanho aproximado: 44 cm altura x 33cm.
Colete Power para Piscina em EVA com Fecho Ajustável. Possui fecho ajustável em nylon e
propiletileno.
Colete proteção para hipismo. Feito em nylon resistente. Na sua parte interna uma borracha
que preenche costa e peito. Velcro para regulagem nos ombros e laterais do corpo.
Colete Protetor de Tórax - WTF - Fheras - Cordas: Feitos de material sintético de alta resistência
e durabilidade. Enchimento de espumas. Alças e costuras reforçadas. Função: Proteção de
tórax, abdómen, ombros e coluna vertebral. Disponível nos tamanhos: #1, #2. Os tamanhos #1
#2 são indicados para crianças. Cores: Dupla face nas cores azul e vermelha.
Colete Protetor de Tórax - WTF - Fheras - Cordas: Feitos de material sintético de alta resistência
e durabilidade. Enchimento de espumas. Alças e costuras reforçadas. Função: Proteção de
tórax, abdómen, ombros e coluna vertebral. Disponível nos tamanhos: #3. O tamanho #3 é
ideal para jovens e adultos de até 1,70 m de estatura. Cores: Dupla face nas cores azul e
vermelha.
Colete Protetor de Tórax - WTF - Fheras - Cordas: Feitos de material sintético de alta resistência
e durabilidade. Enchimento de espumas. Alças e costuras reforçadas. Função: Proteção de
tórax, abdómen, ombros e coluna vertebral. Disponível nos tamanhos: #4, O tamanho #4 é
ideal para jovens e adultos de 1,70m até 1, 80m. Cores: Dupla face nas cores azul e vermelha.
Colete Protetor de Tórax - WTF - Fheras - Cordas: Feitos de material sintético de alta resistência
e durabilidade. Enchimento de espumas. Alças e costuras reforçadas. Função: Proteção de
tórax, abdómen, ombros e coluna vertebral. Disponível nos tamanhos: #5. O tamanho #5 é
ideal para jovens e adultos acima de 1, 80m. Cores: Dupla face nas cores azul e vermelha.
Colete Unissex Atletas. Cores: Neon, Zest (laranja). Tecido: Dry fit. Tamanhos: P, M, G, GG.
Logos (largura): Frente 'Asics' 8 cm, 'CBHb' 8 cm, 'Correios' 8cm e 22 cm, 'Banco do Brasil'
10x10cm, 4x4cm, Costas: 'Asics', 'Correios' 22 cm, 'Banco do Brasil' 10x10cm. Deverá haver
uma distância de 4 cm do logo 'Asics' em relação a qualquer outro logo. Categorias: Adulto,
Junior, Juvenil, Cadete, Infantil. Para Jogo e Treinamento. Handebol Indoor. .
Colete, elaborado em seu interior com composto antimpacto. Placas injetadas em ABS e fixadas
em sua parte posterior. Recobrindo e destacando as placas, uma resistente tela de material
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sintético. Sua parte frontal é feita com design seccionado que permite flexibilidade e conforto
no ajuste do produto ao tronco do cavaleiro. Velcros inferiores nas partes frontal e traseira
para retirada do enchimento interior para limpeza e lavagem. Composição: tecido e EVA. Em
cores. Tamanho: PP a G.
Coletes de Segurança (Salva-Vidas) em nylon para a prática de Canoagem
Coletes elétricos para iniciantes de florete não lavável.
Coletes elétricos para iniciantes de sabre não lavável.
Coletes para treino fabricado 100% em Poliester. Tamanho P à GG.
Coletor para reservátorio térmico com área de 2,00m² - comprimento: 2000 mm, largura: 1000
mm, entrada de água fria: 3/4'', saída de água quente: 3/4'', pressão de trabalho: 4Kgf/Cm²,
pressão de teste hidrostático: 6Kgf/Cm², peso vazio coletor de 2,00 m: 28, 5.
Coletor para resíduos perfuro cortante. Cor externa: amarela, com dizeres em preto; Fabricado em papelão ondulado dentro das normas atuais exigidas pelo IPT; Capacidade
interna: 13 litros.
Coletor solar com produção energética 75 kWh/mês/m², caixa externa em perfil de alumínio
1,2mm, aletas soldadas eletronicamente na serpentina de cobre (maior eficiência), Isolamento
térmico em lã de vidro aluminizado, tampo de vidro liso transparente 3mm.
Coletores solares com perfil estrutural em alumínio, chapa de fechamento do fundo em
alumínio, aletas absorvedoras em alumínio, tudo de alimentação com diâmetro de 22mm.
Vidro liso, transparente com espessura de 3mm, isolamento lã de rocha com densidade de
32kg/m3, vedação em silicone especial, antifungos, superfície absorvedora revestida com tinta
reativo preto fosco, solda por ultrassom, 7 placas de captação solar, 147, 70 kW/hora/mês de
produção de energia, dimensões: 2,0 m x 1,0 m x 0,08 m.
Coletores solares com perfil estrutural em alumínio, chapa de fechamento do fundo em
alumínio, aletas absorvedoras em alumínio, tudo de alimentação com diâmetro de 22mm.
Vidro liso, transparente com espessura de 3mm, isolamento lã de rocha com densidade de
32kg/m3, vedação em silicone especial, antifungos, superfície absorvedora revestida com tinta
reativo preto fosco, solda por ultrassom, 7 placas de captação solar, 73,68 kW/hora/mês de
produção de energia, dimensões: 1,0 m x 1,0 m x 0,06 m.
Collant (maiô) fabricado em lycra para uso em ginástica artística, tamanho P à G.
Colocador de botas, tamanho único, fabricado em madeira e inox.
Coluna para tanque CT.25 Deca
Coluna Suspensa CS.1 Deca
Coluna Suspensa para Lavatório Vogue Plus C.510 Deca
Combustível alcool
Combustível diesel
Combustível diesel aditivado
Combustível gasolina comum
Combustível gasolina premium
Combustível gasolina supra
Comedouro de plástico para cavalos com suporte e capacidade de 12L
Compasso de dobra cutânea. Pinça de medição; ABS reforçado; Pontas circulares; Braços de
mola com pressão de 10g/mm²; Escala: 0-100 mm.
Compasso para medir a distância entre duas bolas em acrílico 14 x 1,5 cm
Compasso para medir a distância entre duas bolas em acrílico 29 x 1,5 cm
Competition Tight - Peça de uniforme para a parte superior do corpo. Composição: Elastano e
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Poliéster. Modelo Masculino. Tamanhos: P
Complexo de Vitaminas do complexo B, Nicotinamida, Frutose, Aminoácidos, Macro e
Microminerais - 100 ml com ampola de B12 de 10 ml. Em injeções intramusculares ou
endovenosas. Cada 100 ml contém: Cloridrato de Tiamina (Vitamina B1) 1.000 mg; Cloridrato
de Piridoxina (Vitamina B6) 500 mg; Nicotinamida 2.000 mg; Pantotenato de Cálcio (Vitamina
B5) 400 mg; Frutose 20 g; Cloridrato de L-Arginina 2 g; Acetil Metionina 2 g; Aspartato de
Potássio 1.000 mg; Aspartato de Magnésio 1.000 mg; Selenito de Sódio 45 mg; Excipientes qsp
100 ml. Cada Ampola contém: Vitamina B12 1.500 mcg/ml.
Compressão para o braço (arm sleeve). previne que se corte; feito em nylon (80%) e spandex
(20%); produto oficial.
Compressor de alta pressão BAUER para recarregar aqualung (com terminal de carga YOKE):
Para recarregar os cilindros de ar e medir a pressão dos mesmos.
Compressor de ar de alta pressão para aplicação em pneus; Largura: 60 cm x Altura: 100 cm x
Comprimento: 170 cm x Peso: 240 Kg; Lubrificação à óleo; Pressão de até 12 bar; 1050 RPM;
Potência de saída em 5 HP; Tanque com aproximadamente 260 litros; Motor Trifásico; Unidade
compressor com 2 estágios; 02 Pistões.
Compressor de ar para aplicação em pneus e bolas; Largura: 50cm x Profundidade: 80cm x
Peso: 50Kg; Fácil transporte através de rodízios e carrinho contemplado com o equipamento;
Lubrificação à óleo; Pressão de 9 bar (140 PSI); 1700 RPM; Potência de saída em 3 HP; Tanque
com até 20 litros.
Compressor de panturrilhas. Utilizado para proporcionar conforto, performance, proteção e
um belo visual na prática esportiva. Proteção a Panturrilha contra cortes e arranhões;
Compressão para manter os músculos quentes, evitando dores e lesões; Evita assaduras e
irritação da pele; Composição do Tecido: 89% Poliamida (Nylon), 11% Spandex; Tam.: PP ao
GGG.
Compressor Industrial - potência: 5 HP, Volume de Reservatório (litros): 183 Litros, Velocidade:
970 rpm
Compressor para a panturrilha. promove suporte firme, minimizando a vibração muscular,
inchaço, fadigas e câimbras; feita em poliamida; para o uso em treinos e competições; 57%
poliamida, 43% elastano; tam.: p: 25 a 31 cm, m: 32 a 38 cm, g: 39 a 45 cm;
Compressor para braços. Aumenta a circulação da região, reduzindo o tempo de recuperação e
evitando dores musculares.
Computador com processador equivalente a i5, monitor 17' led, memória de 4gb ou superior,
gravador de dvd, mouse óptico, Windows 8 ou superior, para gerenciamento do dsp e geração
de programação musical
Computador Core 2 Duo Box E7300, memória 2 GB DDR II, HD SATA 500 GB (formato sem
sistema operacional), gabinete com fonte 500W, DVD-RW, monitor 15, teclado, mouse, caixa
de som.
Computador Core i3 530 Box 2.93GHz, memória 4 GB DDR III, HD SATA 500 GB (formato sem
sistema operacional), gabinete com fonte 500W, DVD-RW, monitor 18,5, teclado, mouse, caixa
de som.
Concentrador de oxigênio portátil. Fonte de alimentação CA Universal Entrada: 100-240 VCA,
50-60 Hz, 1.0 Amp, Saída: 18 VCC, 5 Amp. Fonte de alimentação CC: 12-18 VCC, 5 Amp.
Consumo de energia 110 W a 100 VCA (carregando), 120 W a 240 VCA (carregando), 70 W (não
carregando). Concentração de oxigênio 89% +/- 3%. Fornecimento de oxigênio Ajustes da dose
pulso 1-6 em aumentos de 0,5. Peso 4,5 kg com 2 baterias, 3,9 kg com 1 bateria. Dimensões
Comprimento: 30,5 cm de largura: 15,2 cm de altura: 21,6 cm. Duração da bateria 2 baterias =
8 horas (ajuste 2, 20 respirações por minuto), 1 bateria = 4 horas (ajuste 2, 20 respirações por
minuto. Nível de ruído 47 dBA típico com um ajuste de 2. Filtros Partículas grossas, filtro de
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89,99
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2.899,00
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18.074,00
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entrada, micro filtro de feltro (bactérias). Alarmes da pureza do oxigênio Pouco oxigênio a 83%.
Temperatura operacional 5°C a 40°C (41°F a 104°F). Armazenagem//Umidade de transporte 20°C a 60°C (-4°F a 140°F) até 95% de umidade relativa sem condensação. Umidade operacional
Até 95% de umidade relativa. Pressão de saída 3 psi. Altitude operacional Até 243.840,00 cm.
Alarmes e indicadores Bateria fraca com 17 minutos de carga restantes / status da bateria na
tela de toque e na bateria / nenhum alarme de respiração após 2 minutos. Capacidade de
oxigênio 1,05 litros por minuto (pulso dosado).
Concha para Proteção Genital - Fbr: Material: Concha acrílica de alta resistência e durabilidade.
As bordas são emborrachadas para amortecer os impactos. Tamanhos: Único. Cores
disponíveis: apenas preta.
Concha para proteção Genital (Proteção genital masculina, Coxilha). Concha acrílica de alta
resistência e durabilidade. As bordas são emborrachadas para amortecer os impactos. Cor:
preta Tam. Único.
Condicionador de ar do tipo janela, com baixo nível de emissão de ruído, controle digital das
funções, com controle remoto, somente ar frio, 10.000 BTUs, 127V
Condicionador de ar do tipo janela, com baixo nível de emissão de ruído, controle digital das
funções, com controle remoto, somente ar frio, 10.000 BTUs, 220V
Condicionador de ar do tipo janela, com baixo nível de emissão de ruído, controle digital das
funções, com controle remoto, somente ar frio, 12.000 BTUs, 127V
Condicionador de ar do tipo janela, com baixo nível de emissão de ruído, controle digital das
funções, com controle remoto, somente ar frio, 12.000 BTUs, 220 V
Condicionador de ar do tipo janela, com baixo nível de emissão de ruído, controle digital das
funções, com controle remoto, somente ar frio, 18.000 BTUs, 127V
Condicionador de ar do tipo janela, com baixo nível de emissão de ruído, controle digital das
funções, com controle remoto, somente ar frio, 18.000 BTUs, 220V
Condicionador de ar do tipo janela, com baixo nível de emissão de ruído, controle digital das
funções, com controle remoto, somente ar frio, 21.000 BTUs, 220V
Condicionador de ar do tipo janela, com baixo nível de emissão de ruído, controle digital das
funções, com controle remoto, somente ar frio, 21.000 BTUs,127V
Condicionador de ar do tipo janela, com baixo nível de emissão de ruído, controle digital das
funções, com controle remoto, somente ar frio, 7.000 BTUs, 127V
Condicionador de ar do tipo janela, com baixo nível de emissão de ruído, controle digital das
funções, com controle remoto, somente ar frio, 7.000 BTUs, 220V
Condicionador de ar do tipo janela, com baixo nível de emissão de ruído, controle digital das
funções, com controle remoto, somente ar frio, 7.500 BTUs, 127V
Condicionador de ar do tipo janela, com baixo nível de emissão de ruído, controle digital das
funções, com controle remoto, somente ar frio, 7.500 BTUs, 220V
Condicionador de ar do tipo multi split hi-wall, eletrônico, com controle remoto, somente ar
frio, 2x12.000 + 1x22.0000 BTUs, 220 V
Condicionador de ar do tipo multi split hi-wall, eletrônico, com controle remoto, somente ar
frio, 3x12.000 BTUs, 220 V
Condicionador de ar do tipo multi split hi-wall, eletrônico, com controle remoto, somente ar
frio, 3x9.000 BTUs, 220 V
Condicionador de ar do tipo multi split hi-wall, eletrônico, com controle remoto. Somente ar
frio, 2x12.000 + 1x24.000 BTUs, 220 V
Condicionador de ar do tipo multi split hi-wall, eletrônico, com controle remoto. Somente ar
frio, 2x12.000 BTUs, 220 V
Condicionador de ar do tipo multi split hi-wall, eletrônico, com controle remoto. Somente ar
frio, 2x9.000 BTUs, 220 V
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Condicionador de ar do tipo split hi-wall, com controle remoto eletrônico, somente ar frio,
9.000 BTUs, 220 V
Condicionador de ar do tipo split hi-wall, eletrônico, com controle remoto. Somente ar frio,
12.000 BTUs, 220 V
Condicionador de ar do tipo split hi-wall, eletrônico, com controle remoto. Somente ar frio,
18.000 BTUs, 220 V
Condicionador de ar do tipo split hi-wall, eletrônico, com controle remoto. Somente ar frio,
7.000 BTUs, 220 V
Condicionador de ar do tipo split hi-wall, eletrônico, somente ar frio, 24.000 BTUs, 220 V
Cone confeccionado em borracha; Base quadrada; Para utilização em treinos esportivos. Altura:
50 Cm
Cone de Sinalização de 75 cm
Cone de sinalização e (ou) treinamento; Confeccionado em polietileno flexível; Base quadrada
de 10 Cm.
Cone de sinalização e (ou) treinamento; Confeccionado em polietileno flexível; Base quadrada
de 23 Cm.
Cone de sinalização e (ou)treinamento; Confeccionado em polietileno flexível; Base quadrada
de 15 Cm.
Cone de sinalização e (ou)treinamento; Confeccionado em polietileno flexível; Base quadrada
de 18 Cm.
Cone de sinalização e (ou)treinamento; Confeccionado em polietileno flexível; Base quadrada
de 30 Cm.
Cone de sinalização e (ou)treinamento; Confeccionado em polietileno flexível; Base quadrada
de 38 Cm.
Cone de sinalização e (ou)treinamento; Confeccionado em polietileno flexível; Base quadrada
de 45 Cm.
Cone demarcatório (disco/chapéu chinês) - 6,5cm de altura e 19,5cm de diâmetro. Material
plástico flexível.
Cone demarcatório flexível de 15 cm para treino, com corpo vazado para torná-lo mais flexível,
resistente e proporcionar a passagem do ar.
Cone demarcatório flexível de 30 cm para treino, com corpo vazado para torná-lo mais flexível,
resistente e proporcionar a passagem do ar.
Cone demarcatório flexível de 50 cm para treino, com corpo vazado para torná-lo mais flexível,
resistente e proporcionar a passagem do ar.
Cone Flexível. Peso Aproximado:129g. Material: Silicone. Dimensões Aproximadas: A X L - 20cm
X 13cm.
Cone grande - altura: aproximadamente 50 cm. Várias cores, em PVC.
Cone numerado - Indicador de Raias
Cone para prática esportiva. Confeccionado em PVC; Cor: Laranja. Altura: 20 cm.
Cone para treinamento esportivo - Altura de 50 cm, confeccionado em pvc, com suporte/base
de sustentação fixo, modelo sextavado. Base quadrada com 6 lados, medindo: 28, 5 x 28,5 mm.
Cone para treino com 23,5cm, utilizado para treino, exercícios e jogos, material plástico
flexível.
Cone Pequeno - altura: aproximadamente 23 cm, rígidos. Várias cores, em PVC.
Cone sinalizador, com duas fitas brancas refletivas, fabricado em polietileno semi-flexível, base
quadrada oca para enchimento de areia, orifício na parte superior que possibilite interligação
entre cones; dimensão aproximada (mm): (H) 950 x (base) 380 x 380
Cone. Em polietileno resistente. Peso: 625 g. Cor: Preto e amarelo / laranja e branco. Tamanho:
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0,30x0,25x0,60 m (AxLxC)
Cone. Em polietileno. Com 8 perfurações para acoplagem de barras. Peso: 72 g. Cor: Azul,
Amarelo e Vermelho. Tamanho: 0,24x0,23 m (AxDiâmetro).
Cone. Peso Aproximado:85g. Material: Plástico. Dimensões Aproximadas: A X L - 23cm X 13cm.
Cones de marcação tipo chapéu chinês, para demarcação de campos, quadras ou tatames,
confeccionados em PVC dobrável e resistente, de cores variadas, dimensões aproximadas de
5cm de altura x 19cm de diâmetro e peso líquido aproximado de 30g.
Cones Flexíveis de nylon reforçado com 32 cm de altura. Dimensões: 19 x 19 cm
Cones Flexíveis de nylon reforçado com 42 cm de altura. Dimensões: 24, 5 x 24, 5 cm
Cones Flexíveis de nylon reforçado com 62 cm de altura. Dimensões: 29 x 29 cm
Confecção de adesivos para barcos, branco fosco, 4 cores, (0,50cm x 0, 15cm), com impressão
da logo dos organizadores, Lei de Incentivo, Ministério do Esporte e Patrocinadores
Confecção de adesivos para tendas, branco fosco, 4 cores (80cm x 60cm), com impressão da
logo dos organizadores, Lei de Incentivo, Ministério do Esporte e Patrocinadores
Confecção de faixa em lona de 10m x 1, 40m.
Confecção de faixa em lona de 4m x 0, 70m.
Confecção de faixa em papel fotográfico de 10m x 1, 40m.
Confecção de faixa em papel fotográfico de 4m x 0, 70m.
Confecção de faixa em polietileno de 10m x 1, 40m.
Confecção de faixa em polietileno de 4m x 0, 70m.
Confecção de placas em PVC, 4 cores, medindo 2m x 1m, com impressão da logo dos
organizadores, Lei de Incentivo, Ministério do Esporte e Patrocinadores
Confecção de pórtico de entrada em acrílico, medindo 4m x 3m, com impressão da logo dos
organizadores, Lei de Incentivo, Ministério do Esporte e Patrocinadores
Conjunto com dois postes para sustentação da rede de tênis, em perfil tubular; Com pintura
eletrostática a pó; Com sistema de rodas para transporte; Com sistema de tensão do cabo com
roldana em silicone; Base para sustentação em perfil tubular medindo 82 x 60 x 44 (C x L x A).
Altura: 124 Cm; Diâmetro: 7,5 Cm.
Conjunto com dois postes para sustentação da rede de tênis; Altura: 107cm x Diâmetro: 7,5cm;
Com medidas oficiais; Em madeira de alta resistência à umidade; Pintura sintética; Com encaixe
na parte superior para cabo de aço de suporte da rede.
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569,18

800,00
Conjunto completo de estabilizador + Barra V para tiro com arco. Estabilizador cônico em
CARBONO para competição (COMPLETO). Extrutura em carbono. Cor disponível : preto.
Comprimento: 30'' = 76 cm. Comprimento VBAR 10 pol = 25,5 cm. Angulo do Barra V 45º. Itens
inclusos: Completo com 2 vbar de 10 pol e haste central de 30 pol.
Conjunto completo de estabilizador + Barra V para tiro com arco. Material: liga de carbono.
Cores: Preto, Prata, Azul, vermelho. 1 estabilizador central de comprimento 26" (inclui 1 Flat
weight, 32g, e 1 Cap weight, 40g, ambos de aço inoxidavel). 2 estabilizadores laterais de
comprimento 11" (inclui 1 Cap weight 40g de aço inoxidavel). 1 Barra V comprimento
extendido de 4". Barra V 45 incluso parafuso adaptador aço inox.
Conjunto completo de estabilizador + Barra V para tiro com arco. Material: liga de carbono.
Cores: Preto, Prata, Azul, vermelho. 1 estabilizador central de comprimento 26" (inclui 1 Flat
weight, 32g, e 1 Cap weight, 40g, ambos de aço inoxidavel). 2 estabilizadores laterais de
comprimento 9" (inclui 1 Cap weight 40g de aço inoxidavel). 1 Barra V comprimento
extendido de 4". Barra V 45 incluso parafuso adaptador aço inox.
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Conjunto completo de estabilizador + Barra V para tiro com arco. Material: liga de carbono.
Cores: Preto, Prata, Azul, vermelho. 1 estabilizador central de comprimento 26" (inclui 1 Flat
weight, 32g, e 1 Cap weight, 40g, ambos de aço inoxidavel). 2 estabilizadores laterais de
comprimento 11" (inclui 1 Cap weight 40g de aço inoxidavel). 1 Barra V comprimento
extendido de 6". Barra V 45 incluso parafuso adaptador aço inox.
Conjunto completo de estabilizador + Barra V para tiro com arco. Material: liga de carbono.
Cores: Preto, Prata, Azul, vermelho. 1 estabilizador central de comprimento 26" (inclui 1 Flat
weight, 32g, e 1 Cap weight, 40g, ambos de aço inoxidavel). 2 estabilizadores laterais de
comprimento 9" (inclui 1 Cap weight 40g de aço inoxidavel). 1 Barra V comprimento
extendido de 6". Barra V 45 incluso parafuso adaptador aço inox.
Conjunto completo de estabilizador + Barra V para tiro com arco. Material: liga de carbono.
Cores: Preto, Prata, Azul, vermelho. 1 estabilizador central de comprimento 26" (inclui 1 Flat
weight, 32g, e 1 Cap weight, 40g, ambos de aço inoxidavel). 2 estabilizadores laterais de
comprimento 11" (inclui 1 Cap weight 40g de aço inoxidavel). 1 Barra V comprimento
extendido de 5". Barra V 45 incluso parafuso adaptador aço inox.
Conjunto completo de estabilizador + Barra V para tiro com arco. Material: liga de carbono.
Cores: Preto, Prata, Azul, vermelho. 1 estabilizador central de comprimento 26" (inclui 1 Flat
weight, 32g, e 1 Cap weight, 40g, ambos de aço inoxidavel). 2 estabilizadores laterais de
comprimento 9" (inclui 1 Cap weight 40g de aço inoxidavel). 1 Barra V comprimento
extendido de 5". Barra V 45 incluso parafuso adaptador aço inox.
Conjunto completo de estabilizador + Barra V para tiro com arco. Material: liga de carbono.
Cores: Preto, Prata, Azul, vermelho. 1 estabilizador central de comprimento 26" (inclui 1 Flat
weight, 32g, e 1 Cap weight, 40g, ambos de aço inoxidavel). 2 estabilizadores laterais de
comprimento 11" (inclui 1 Cap weight 40g de aço inoxidavel). 1 Barra V comprimento
extendido de 3". Barra V 45 incluso parafuso adaptador aço inox.
Conjunto completo de estabilizador + Barra V para tiro com arco. Material: liga de carbono.
Cores: Preto, Prata, Azul, vermelho. 1 estabilizador central de comprimento 26" (inclui 1 Flat
weight, 32g, e 1 Cap weight, 40g, ambos de aço inoxidavel). 2 estabilizadores laterais de
comprimento 9" (inclui 1 Cap weight 40g de aço inoxidavel). 1 Barra V comprimento
extendido de 3". Barra V 45 incluso parafuso adaptador aço inox.
Conjunto completo de estabilizador + Barra V para tiro com arco. Material: liga de carbono.
Cores: Preto, Prata, Azul, vermelho. 1 estabilizador central de comprimento 28" (inclui 1 Flat
weight, 32g, e 1 Cap weight, 40g, ambos de aço inoxidavel). 2 estabilizadores laterais de
comprimento 11" (inclui 1 Cap weight 40g de aço inoxidavel). 1 Barra V comprimento
extendido de 4". Barra V 45 incluso parafuso adaptador aço inox.
Conjunto completo de estabilizador + Barra V para tiro com arco. Material: liga de carbono.
Cores: Preto, Prata, Azul, vermelho. 1 estabilizador central de comprimento 28" (inclui 1 Flat
weight, 32g, e 1 Cap weight, 40g, ambos de aço inoxidavel). 2 estabilizadores laterais de
comprimento 9" (inclui 1 Cap weight 40g de aço inoxidavel). 1 Barra V comprimento
extendido de 4". Barra V 45 incluso parafuso adaptador aço inox.
Conjunto completo de estabilizador + Barra V para tiro com arco. Material: liga de carbono.
Cores: Preto, Prata, Azul, vermelho. 1 estabilizador central de comprimento 28" (inclui 1 Flat
weight, 32g, e 1 Cap weight, 40g, ambos de aço inoxidavel). 2 estabilizadores laterais de
comprimento 11" (inclui 1 Cap weight 40g de aço inoxidavel). 1 Barra V comprimento
extendido de 6". Barra V 45 incluso parafuso adaptador aço inox.
Conjunto completo de estabilizador + Barra V para tiro com arco. Material: liga de carbono.
Cores: Preto, Prata, Azul, vermelho. 1 estabilizador central de comprimento 28" (inclui 1 Flat
weight, 32g, e 1 Cap weight, 40g, ambos de aço inoxidavel). 2 estabilizadores laterais de
comprimento 9" (inclui 1 Cap weight 40g de aço inoxidavel). 1 Barra V comprimento
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extendido de 6". Barra V 45 incluso parafuso adaptador aço inox.
Conjunto completo de estabilizador + Barra V para tiro com arco. Material: liga de carbono.
Cores: Preto, Prata, Azul, vermelho. 1 estabilizador central de comprimento 28" (inclui 1 Flat
weight, 32g, e 1 Cap weight, 40g, ambos de aço inoxidavel). 2 estabilizadores laterais de
comprimento 11" (inclui 1 Cap weight 40g de aço inoxidavel). 1 Barra V comprimento
extendido de 5". Barra V 45 incluso parafuso adaptador aço inox.
Conjunto completo de estabilizador + Barra V para tiro com arco. Material: liga de carbono.
Cores: Preto, Prata, Azul, vermelho. 1 estabilizador central de comprimento 28" (inclui 1 Flat
weight, 32g, e 1 Cap weight, 40g, ambos de aço inoxidavel). 2 estabilizadores laterais de
comprimento 9" (inclui 1 Cap weight 40g de aço inoxidavel). 1 Barra V comprimento
extendido de 5". Barra V 45 incluso parafuso adaptador aço inox.
Conjunto completo de estabilizador + Barra V para tiro com arco. Material: liga de carbono.
Cores: Preto, Prata, Azul, vermelho. 1 estabilizador central de comprimento 28" (inclui 1 Flat
weight, 32g, e 1 Cap weight, 40g, ambos de aço inoxidavel). 2 estabilizadores laterais de
comprimento 11" (inclui 1 Cap weight 40g de aço inoxidavel). 1 Barra V comprimento
extendido de 3". Barra V 45 incluso parafuso adaptador aço inox.
Conjunto completo de estabilizador + Barra V para tiro com arco. Material: liga de carbono.
Cores: Preto, Prata, Azul, vermelho. 1 estabilizador central de comprimento 28" (inclui 1 Flat
weight, 32g, e 1 Cap weight, 40g, ambos de aço inoxidavel). 2 estabilizadores laterais de
comprimento 9" (inclui 1 Cap weight 40g de aço inoxidavel). 1 Barra V comprimento
extendido de 3". Barra V 45 incluso parafuso adaptador aço inox.
Conjunto completo de unforme para treinamento de Biathlon. Unissex. Tamanhos: G
Conjunto completo de unforme para treinamento de Biathlon. Unissex. Tamanhos: GG.
Conjunto completo de unforme para treinamento de Biathlon. Unissex. Tamanhos: M
Conjunto completo de unforme para treinamento de Cross Country. Unissex. Tamanhos: G
Conjunto completo de unforme para treinamento de Cross Country. Unissex. Tamanhos: GG.
Conjunto completo de unforme para treinamento de Cross Country. Unissex. Tamanhos: M
Conjunto completo de uniforme para treinamento de Ski Alpino. Unissex. Tamanhos: G
Conjunto completo de uniforme para treinamento de Ski Alpino. Unissex. Tamanhos: GG.
Conjunto completo de uniforme para treinamento de Ski Alpino. Unissex. Tamanhos: M
Conjunto completo de uniforme para treinamento de Snowboard Alpino. Unissex. Tamanhos: G
Conjunto completo de uniforme para treinamento de Snowboard Alpino. Unissex. Tamanhos:
GG.
Conjunto completo de uniforme para treinamento de Snowboard Alpino. Unissex. Tamanhos:
M
Conjunto completo de uniforme para treinamento de Snowboard Cross. Unissex. Tamanhos: G
Conjunto completo de uniforme para treinamento de Snowboard Cross. Unissex. Tamanhos:
GG.
Conjunto completo de uniforme para treinamento de Snowboard Cross. Unissex. Tamanhos: M
Conjunto completo de uniforme para treinamento de Snowboard Freestyle. Unissex.
Tamanhos: G
Conjunto completo de uniforme para treinamento de Snowboard Freestyle. Unissex.
Tamanhos: GG.
Conjunto completo de uniforme para treinamento de Snowboard Freestyle. Unissex.
Tamanhos: M
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Conjunto composto por 5 caixas, sendo: 1 unidade com altura de 30 cm (12); 1 unidade com
altura de 45 cm (18); 1 unidade com altura de 60 cm (24); 1 unidade com altura de 76 cm (30);
1 unidade com altura de 91 cm (36); Em formato quadrado, com superfície de pouso superior à
75 x 90; Construção em material resistente a descamação, deformação e quebra; Caixas com
alças para reposicionamento facilitado; Empilháveis; Com tiras de velcro para que não haja
deslizamento entre as caixas quando empilhadas.
Conjunto de 08 bastões para provas de revezamento; Liso e Oco de Seção Circular em
Alumínio; Pintura metálica; Certificado pela IAAF (International Association of Athletics
Federations).
Conjunto de 102 molas (tensão igual a 70 kN) de aço para Duplo Mini com 28, 5mm de
diâmetro e 235mm de comprimento, da mesma marca do equipamento cotado.
Conjunto de 118 molas para Cama Elástica de 4X4: sendo 110 de 29mm de diâmetro e 258mm
de comprimento, e 8 de 39mm de diâmetro e 258mm de comprimento. Deverá ser da mesma
marca do aparelho cotado.
Conjunto de 14 tacos de vários tamanhos em fibra de carbono com diferentes finalidades
(distância, tipo de obstáculos), utilizados em variadas situações durante o jogo. No conjunto
estão presentes tacos do tipo putter (projetado para ser usado no Green para embocar a bola),
drive, ferros e madeiras , estes últimos ainda denominados assim, mas que já não são mais
feitos de madeira (utilizados para tacadas de longa distância), sand (para sair da banca de
areia) e pitch (para jogadas de approach), e o híbrido (que reúne as principais características
dos tacos para longa distância, podendo se adaptar às mais variadas situações de jogo). Os
tacos de golfe seguem padrões de fabricação em relação a comprimento, peso, tamanho e
angulação de sua cabeça, definidos por normas do órgão regulador do esporte, o R&A (The
Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews). O taco também pode ser feito sob medida para o
jogador.
Conjunto de 14 tacos de vários tamanhos em grafite com diferentes finalidades (distância, tipo
de obstáculos), utilizados em variadas situações durante o jogo. No conjunto estão presentes
tacos do tipo putter (projetado para ser usado no Green para embocar a bola), drive, ferros e
madeiras , estes últimos ainda denominados assim, mas que já não são mais feitos de madeira
(utilizados para tacadas de longa distância), sand (para sair da banca de areia) e pitch (para
jogadas de approach), e o híbrido (que reúne as principais características dos tacos para longa
distância, podendo se adaptar às mais variadas situações de jogo). Os tacos de golfe seguem
padrões de fabricação em relação a comprimento, peso, tamanho e angulação de sua cabeça,
definidos por normas do órgão regulador do esporte, o R&A (The Royal and Ancient Golf Club
of St. Andrews). O taco também pode ser feito sob medida para o jogador.
Conjunto de 5 Barreiras para Treinamento esportivo em PVC. Altura desta barreira variando de
30 até 50cm, em graduações de 5 em 5cm; Barreiras de cores variadas: branca, verde, amarela,
azul e vermelha; Totalmente desmontável; Bolsa de transporte. Altura: 30 a 50cm.
Conjunto de 6 cones com base quadrada; Altura: 23 cm; Confeccionado em PVC.
Conjunto de Agasalho - Blusas e calças de moletom em algodão de peso médio e corta-ventos
de nylon.
Conjunto de Agasalhos Masculino, composto por jaqueta e calça, em tecido microtel
(poliéster), com forro, tamanhos P ao EGG.
Conjunto de argolas para competição certificado pela FIG com tensionadores com ajuste de
altura de 275 a 302,5 cm, a cada 5 cm; argolas de madeira laminada compensada sobre cabos
de aço inox; argolas de madeira laminada duráveis.
Conjunto de bolas oficiais para bocha aprovadas pelo Comité Internacional; Inclui 13 bolas (seis
bolas vermelhas, seis bolas azuis e uma bola alvo branco); Costurado à mão de couro sintético
(tipo PU); O enchimento é em grânulo plástico; Conjuntos fornecido com bolas em diferentes
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graus de dureza; Bolsa de transporte das bolas com fecho em zíper. Circunferência: 270
milímetros + / - 8 milímetros; Peso: 275 gr. . + / - 12 gr.
Conjunto de caixa pliometrica feito em madeira, boxes com dimensões: 12, 18, 24
Conjunto de caixa pliometrica feito em madeira, boxes com dimensões: 6, 12, 18
Conjunto de caixa pliometrica feito em madeira, boxes com dimensões: 6, 12, 24
Conjunto de calça e agasalho para competição de Ski Freestyle- Ski Cross. Unissex. Tamanhos: P
Conjunto de calça e agasalho para competição de Snowboard Alpino. Unissex. Tamanhos: G
Conjunto de calça e agasalho para competição de Snowboard Alpino. Unissex. Tamanhos: GG.
Conjunto de calça e agasalho para competição de Snowboard Alpino. Unissex. Tamanhos: M
Conjunto de calça e agasalho para competição de Snowboard Alpino. Unissex. Tamanhos: P
Conjunto de calça e agasalho para competição de Snowboard Cross. Unissex. Tamanhos: G
Conjunto de calça e agasalho para competição de Snowboard Cross. Unissex. Tamanhos: GG.
Conjunto de calça e agasalho para competição de Snowboard Cross. Unissex. Tamanhos: M
Conjunto de calça e agasalho para competição de Snowboard Cross. Unissex. Tamanhos: P
Conjunto de calça e agasalho para competição de Snowboard Freestyle. Unissex. Tamanhos: G
Conjunto de calça e agasalho para competição de Snowboard Freestyle. Unissex. Tamanhos:
GG.
Conjunto de calça e agasalho para competição de Snowboard Freestyle. Unissex. Tamanhos: M
Conjunto de calça e agasalho para competição de Snowboard Freestyle. Unissex. Tamanhos: P
Conjunto de calça e agasalho para treinamento de Ski Freestyle- Aerials. Unissex. Tamanhos: G
Conjunto de calça e agasalho para treinamento de Ski Freestyle- Aerials. Unissex. Tamanhos:
GG.
Conjunto de calça e agasalho para treinamento de Ski Freestyle- Aerials. Unissex. Tamanhos: M
Conjunto de calça e agasalho para treinamento de Ski Freestyle- Aerials. Unissex. Tamanhos: P
Conjunto de calça e agasalho para treinamento de Ski Freestyle- Ski Cross. Unissex. Tamanhos:
G
Conjunto de calça e agasalho para treinamento de Ski Freestyle- Ski Cross. Unissex. Tamanhos:
GG.
Conjunto de calça e agasalho para treinamento de Ski Freestyle- Ski Cross. Unissex. Tamanhos:
M
Conjunto de calça e agasalho para treinamento de Ski Freestyle- Ski Cross. Unissex. Tamanhos:
P
Conjunto de calça e agasalho para treinamento de Ski Freestyle- Slopestyle. Unissex.
Tamanhos: G
Conjunto de calça e agasalho para treinamento de Ski Freestyle- Slopestyle. Unissex.
Tamanhos: GG.
Conjunto de calça e agasalho para treinamento de Ski Freestyle- Slopestyle. Unissex.
Tamanhos: M
Conjunto de calça e agasalho para treinamento de Ski Freestyle- Slopestyle. Unissex.
Tamanhos: P
Conjunto de cânulas orofaríngeas - Tamanho 1 à 5. Tamanho 0: Tamanho Interno do Orifício:
9,6mm x 4,9mm, Comprimento: 6cm; Tamanho 1: Tamanho Interno do Orifício:
9,8mmX5,1mm, Comprimento: 7cm; Tamanho 2: Tamanho Interno do Orifício: 10mm x 5,2mm,
Comprimento: 8 cm; Tamanho 3: Tamanho Interno do Orifício: 11,4mmX5,2mm, Comprimento:
9,5cm; Tamanho 4:Tamanho Interno do Orifício: 11,6mmX6,2mm, Comprimento: 12cm;
Tamanho 5: Tamanho Interno do Orifício: 16mmX8,6mm, Comprimento: 12,5cm.
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Conjunto de Cintos de reação de nylon com fechaduras snap, corda de nylon de 1,50 m.
Conjunto de colchões de segurança ao redor do trampolim, Aprovado pela NSCC, 200 cm de
largura, 20 cm de espessura.
Conjunto de colchões p/ Paralela Assimétrica: Certificado pela FIG, Construção com diversas
densidades de espuma e um reforço em espuma aglomerada nas bordas. Revestimento em
PVC reforçado, com a parte inferior antiderrapante, e com aberturas que servem
simultaneamente como saída de ar e para carregar o colchão. Parte superior em carpete
antiabrasivo e antiderrapante fundido a uma camada de polietileno de 30mm para perfeita
distribuição da aterrissagem. 4 colchões de 300x200x20 cm, 1 colchão de 200x200x20 cm, 1
colchão Happy Landig(aterrissagem) 400x200x10cm e carpetes p/ cobrir os colchões. Base:
Espuma de. Poliuretano(PU) densidade 26, com uma borda de 3cm de espessura com
densidade 110. Ropo: Espuma de Polietileno (PE) densidade 30, espessura 3cm.
Conjunto de colchões para Barra Fixa "Moskow", medindo 1200 x 300 x 20 cm com handy grips,
bordas reforçadas e feltro agulhado,conexão possivel em 4 lados.Peso:248 kg
Conjunto de colchões para Mesa de Salto: Certificado pela FIG, Construção com diversas
densidades de espuma e um reforço em espuma aglomerada nas bordas. Revestimento em
PVC reforçado, com a parte inferior antiderrapante, e com aberturas que servem
simultaneamente como saída de ar e para carregar o colchão. Parte superior em carpete
antiabrasivo e antiderrapante fundido a uma camada de polietileno de 30mm para perfeita
distribuição da aterrissagem. 3 colchões de 350x200x20 cm, 1 esteira de abordagem, 1 colchão
de abordagem, 1 colchão para trampolim, 1 colchão Happy Landing(aterrissagem) de
600x200x20cm com marcações, carpetes para cobrir os colchões. Base: Espuma de.
Poliuretano(PU) densidade 26, com uma borda de 3cm de espessura com densidade 110. Ropo:
Espuma de Polietileno (PE) densidade 30, espessura 3cm.
Conjunto de colchões para Paralela Masculina: Certificado pela FIG, Construção com diversas
densidades de espuma e um reforço em espuma aglomerada nas bordas. Revestimento em
PVC reforçado, com a parte inferior antiderrapante, e com aberturas que servem
simultaneamente como saída de ar e para carregar o colchão. Parte superior em carpete
antiabrasivo e antiderrapante fundido a uma camada de polietileno de 30mm para perfeita
distribuição da aterrissagem, 4 colchões de 200x200x20 cm, 4 colchões de 150x200x20 cm, 1
colchões de 100x200x20 cm, 2 colchões de 250x68x20 cm e carpetes p/ cobrir os colchões.
Base: Espuma de. Poliuretano (PU) densidade 26, com uma borda de 3cm de espessura com
densidade 110. Ropo: Espuma de Polietileno (PE) densidade 30, espessura 3cm.
Conjunto de colchões para paralelas assimétricas, medindo 1400x200x20 cm; tipo
sandwich,material especial de poliéster entrelaçado entre as diferentes camadas de espuma
bisonyl lavável para proporcionar maior durabilidade; Tiras de velcro costuradas em todos os
lados;
Conjunto de colchões para paralelas assimétricas, medindo 1400x200x20 cm; tipo sanduiche,
material especial de poliéster entrelaçado entre as diferentes camadas de espuma bisonyl
lavável para proporcionar maior durabilidade; Tiras de velcro costuradas em todos os lados;
Conjunto de colchões para Paralelas Masculina "Moskow".
Conjunto de colchões para paralelas masculinas em poliéster entrelaçado e espuma eva com
tiras de velcro costuradas; cor azul. Dimensão: 1100 cm x 470 cm x 20 cm, peso: 229 kg.
Conjunto de Colchões para Trave de Equilíbrio: Certificado pela FIG, Construção com diversas
densidades de espuma e um reforço em espuma aglomerada nas bordas. !Revestimento em
PVC reforçado, com a parte inferior antiderrapante, e com aberturas que servem
simultaneamente como saída de ar e para carregar o colchão. Parte superior em carpete
antiabrasivo e antiderrapante fundido a uma camada de polietileno de 30mm para perfeita
distribuição da aterrissagem. 2 colchões de 300x200x20 cm, 5 colchões de 200x200x20 cm, 4
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colchões de 150x200x20cm, 1 colchão de 100x200x20 cm, 1 colchão Happy
Landig(aterrissagem) 400x200x10cm e carpetes p/ cobrir os colchões. Base: Espuma de.
Poliuretano (PU) densidade 26, com uma borda de 3cm de espessura com densidade 110.
Ropo: Espuma de Polietileno (PE) densidade 30, espessura 3cm.
Conjunto de Colete Lastrado para Treinamento Esportivo. Carga variável de 6kg distribuída em
12 posições de 500g, sendo 6 na frente e 6 nas costas; Fechamento firme e anatômico, tecido
de fácil transpiração; Ajusta-se a qualquer tamanho; Conjunto de 04 coletes lastrados par
treino.
Conjunto de competição Halterofilismo Feminino 182 Kg; Conjunto completo de peso e barras;
Barra confeccionada em aço sueco; Já calibrado de fábrica.
Conjunto de Competição Halterofilismo Masculino 190 Kg. Conjunto completo de peso e
barras; Barra confeccionada em aço sueco; Já calibrado de fábrica.
Conjunto de Cones de agilidade 30 unidades. Confeccionados em PVC; Inclui apoio móvel para
rápida limpeza e organização; Conjunto de 30 cones sendo 10 de cada cor: amarelo, cinza e
preto. Peso: 1,2 kg.
Conjunto de cones tipo chinês com 10 unidades; Feito em papel catão 220 impresso
plastificado a quente em ambas as faces; Cores variadas. Largura: 18 cm; Altura: 6 cm.
Conjunto de discos olímpicos para halterofilismo, sendo: - 2 x 25 kg total de 50 Kg; - 2 x 20 kg
total de 40 Kg; - 2 x 15 kg total de 30 kg; - 2 x 10 kg total de 20kg.
Conjunto de discos para exercícios das mãos. 01 disco amarelo; 01 disco verde; 01 disco
vermelho; Em borracha com resistências distintas; Para reabilitação e fortalecimento.
Diâmetro: 24 cm.
Conjunto de Embreagem Completo para Moto Cross.
Conjunto de estrados para jogo de colchões de competição para salto em altura, tipo pallet
injetado de polietileno em módulos, com altura de 3 cm, para serem montados sob o colchão,
tamanho total suficiente para cobrir a área de 25 m2.
Conjunto de Faixa Elástica para Exercício Físico 3 Unidades. Composto por 3 bandas elásticas
com intensidades diferentes; Confeccionado em látex; Cor: Preto, amarelo e cinza; 3 Unidades.
Dimensões aproximadas do produto: AxLxP: 37,5x21,5x11,5cm; Peso líq. aproximado do
produto : 1,1kg
Conjunto de fotocélulas wireless para teste de velocidade, barreira fotoelétrica com sinal
transmitido telemetricamente, composta de fotocélulas sem espelho e um tripé com alcance
superior a 1,2 m de distância, fotosensores com ajuste de sensibilidade e led verde/vermelho
para sinalizar alimentação e energização na saída, sensor de contato (plataforma) com
dimensão 50 x 33 cm (compatível com padrão de conexão existente nas fotocélulas), bateria
selada, carregador de bateria 110 - 220 V, cabo interfase de conexão para computador,
compatível com windows XP, windows 7 e vista.
Conjunto de halteres e pesos para tornozelos e punhos. 02 pesos de pulso de 0,5 Kg; 02 pesos
de tornozelo de 0,5 Kg; 02 halteres de 1 Kg. Todos revestidos, com fechos e regulagem de
ajuste.
Conjunto de minis cones para treinamento; 40 unidades; 4 cores: azul, amarelo, branco e
vermelho, 10 de cada; em plástico; inclui suporte para armazenamento; diâmetro: 19 cm;
altura 5,1cm.
Conjunto de Peso (Kettlebell) 7 unidades. Confeccionado em ferro fundido com revestimento
de PVC; Sete peças com os pesos que variam em 4kg, 6kg, 8kg, 10kg, 12kg, 16kg e 20kg.
Dimensões aproximadas do produto AxLxP: 37,5x21,5x11,5cm; Peso líq. aproximado do
produto: 1,1kg.
Conjunto de polias com cordão e argolas para uso em conjunto com o cinturão de cambalhota.
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Peso: 2kg
Conjunto de saias em neoprene para canoagem slalom, com manga curta
Conjunto de saias em neoprene para canoagem slalom, com manga longa
Conjunto de Solda (OXIGÊNIO/ACETILENO). Composto no mínimo dos seguintes itens: 01
Cilindro de Oxigênio industrial; 01 cilindro de acetileno; 1 carrinho; 2 reguladores de pressão;
5m de mangueira dupla; 1 maçarico de solda.
Conjunto de tacos, contendo o taco ideal para qualquer criança entre 7 e 14 anos. Os
equipamentos são elaborados para uso em conformidade com a altura biométrica das crianças
e não pela faixa etária, o que influencia diretamente no desempenho e motivação dos
iniciantes. Os tacos são próprios para crianças de alturas entre 92 cm até 1,67m.
Conjunto Moto Bomba com Bocais: 1'' x 1'' rosca BSP. para Recalque de água, vazão 3 M3/H,
pressão 20 Mca, potência 0, 75Cv, trifasica 220 Volts.
Conjunto Moto Bomba com Bocais: 1.1/2'' x 1'' rosca BSP, para abastecimento do Res. , Torre
(Água Não Potável), Vazão 8,0 M3/H, Pressão 30 Mca, Potência 3,0Cv, Trifasica 220 Volts.
Marca DANCOR MOD. : CAM-W 10 ou similar
Conjunto Moto Bomba com Bocais: 2'' x 1.1/2'' rosca BSP. , para recalque de água, Vazão 16
M3/H, Pressão 20 Mca, Potência 3,0Cv Trifasica 220 Volts, marca DANCOR MOD. : CAM-W 16
ou similar.
Conjunto Moto Bomba com Bocais: 2.1/2'' x 2'' rosca BSP. para Recalque de água, vazão 18
M3/H, pressão 39 Mca, potência 7, 5Cv, trifasica 220 Volts.
Conjunto Moto Bomba para recalque de água, Vazão 95 L/Min, Pressão 5 Mca, Potência 0,
25Cv, Trifasica 220 Volts.
Conjunto Motor-bomba protegido por carcaça metálica, completamente submersível, vazão
20m3/h, AMT 10m, incluindo painel elétrico para comando, controle, e operação da bomba,
220V, 3 fases, 60 Hz..
Conjunto para análise da respiração e troca de gases durante a natação; Ergonômico;
Impermeável.
Conjunto para Avaliação de Movimento Funcional. Conjunto de itens utilizado durante a
realização da tela FMS; Fornece um sistema de classificação simples para avaliar o do
movimento atleta/paciente; Com dispositivo de medição e obstáculo completo kit teste.
Conjunto para imobilização e primeiros socorros. 01 bolsa para acondicionamento e
transporte; 01 prancha longa de emergência com 03 cintos; 01 conjunto de colar cervical
resgate tamanhos M,G; 01 conjunto de tala aramada em EVA tamanhos PP, P, M, G; 01
imobilizador lateral de cabeça em espuma; 01 tesoura ponta romba; 01 lanterna pupilar; 01
protetor de queimado eviscerações 50x50; 01 cobertor térmico; 01 kit socorrista; 20 pares de
luvas; 05 atadura de crepe 10 cm; 05 atadura de crepe 15 cm; 05 frascos de soro fisiológico de
100 ml; 01 esparadrapo de 10 x 4,5 m; 02 Esparadrapo de 5 x 4,5; 10 pacotes de gaze
esterilizada pacote com 10 unidades; 05 bandagem triangular 1.00 x 1.00 x 1.40m; 05
compressas cirúrgicas - 10x15; 50 pacotes de gaze avulsa; 01 pinça nº16; 01 caixa de cotonete;
01 caixa de curativos antissépticos.
Conjunto Pliométrico Empilhável para fácil armazenamento, superfície de borracha antiderrapante, Altura: 12 ", 16", 20 ", 24"
Conjunto Teste Y Avaliação de Equilíbrio. Este novo dispositivo e protocolo é altamente preciso
e pode ser usado para medir a pré e pós reabilitação desempenho, melhora após os programas
de melhoria de desempenho, equilíbrio dinâmico para programas de fitness, e retornar à
esporte prontidão; O kit inclui todos os materiais necessários para realizar a Y Equilíbrio Teste e
um exame de certificação on-line gratuitos.
Conjuntos direct box para longa distância, para sistema de som
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Console De Entretenimento Com Controle Sensível A Movimentos Corporais, Com Software De
Simulação De Diversos Tipos De Atividades Físicas. Especificações: - Processador principal de
aprox. 720MHz; - Processador gráfico de aprox. 240MHz; - Memória de vídeo de aprox. 85MB; Memória RAM de aprox. 512MB; - Possuir conexão com cartão SD, Bluetooth, rede Wi-fi e
saídas USB; - Possuir compatibilidade com controles wireless com sensores de movimento, com
até 4 controles em uso simultaneamente; Capacidade de conexão com internet para uso de
softwares on-line; Possuir software compatível com o console, que simule diversas atividades
físicas utilizando controle sensível a movimentos. Largura: 10 Cm; Comprimento: 30 Cm; Altura:
25 Cm. Bivolt
Console De Entretenimento Com Plataforma De Balanço Sensível A Movimentos Corporais,
Com Software De Simulação De Diversos Tipos De Atividades Físicas. Especificações: Processador principal de aprox. 720MHz; - Processador gráfico de aprox. 240MHz; - Memória
de vídeo de aprox. 85MB; - Memória RAM de aprox. 512MB; - Possuir conexão com cartão SD,
Bluetooth, rede Wi-fi e saídas USB; - Possuir compatibilidade com controles wireless com
sensores de movimento, com até 4 controles em uso simultaneamente; Capacidade de
conexão com internet para uso de softwares on-line; Possuir plataforma de balanço compatível
com o console, dotada de 4 sensores de pressão de alta sensibilidade, com capacidade de carga
total de até 150 Kg, para posicionamento de pessoas sobre a mesma, com funcionamento a
pilhas e transmissão de dados por rede wireless, com transmissão dos dados para o console em
tempo real; Possuir software compatível com o console e com a plataforma de balanço, que
simule diversas atividades físicas utilizando a plataforma de balanço como sensor de
movimentação, deve ser capaz de medir pequenos desvios de posicionamento corporal com
precisão e ser capaz de fazer medições sobre os movimentos realizados. Largura: 50 Cm;
Comprimento: 30 Cm; Altura: 15 Cm. Bivolt
Console triplo (bússola, profundímetro e manômetro - escala em BAR e PSI)
Contador de Volta. Em alumínio; Rodízios para transporte; 2 números com sistema de registro
de sobreposição vertical; Boxes numéricos substituíveis; Sino suspenso na estrutura.
Contador de voltas com sino e base, portátil
Contador júnior (Unidade considerada: salário mês de 40h semanais)
Contador pleno (Unidade considerada: salário mês de 40h semanais)
Contador sênior (Unidade considerada: salário mês de 40h semanais)
Contadores regressivos a serem afixados nas tabelas. estrutura em mdf; dimensões de 55 cm
de largura x 60 cm de altura x 15 cm profundidade; 1 (um) display com cronometro com quatro
dígitos numéricos com 13 cm de altura; 1 (um) display que mostra posse de tempo de bola,
com dois dígitos numéricos com medidas de 26cm de altura; comunicação sincronizada entre
placar e cronometro; par de suportes para cronometro sobre a cesta de basquete; par de
cordas luminosas vermelhas a led para contorno da cesta de basquete com 6 metros cada
unidade.
Container de ar para a pistola Steyr LP 2
Container habitável com sanitário, metálico do tipo escritório/dormitório com sanitário;
banheiro equipado com janela basculante, pia, vaso, chuveiro elétrico e toda instalação
hidráulica de entrada e saída da unidade; chassi em perfis de chapa dobrada (aço COR) com
bolsos para empilhadeira; subpiso em chapa de aço galvanizado; piso em compensado naval
com espessura de 12mm, isolado com placas de EPS e revestido com placas de borracha
antiderrapante ou manta vinílica; pintura interna e externa na cor branca com tinta
eletrostática ou à base de poliuretano; dotado de porta com fechadura, 2 janelas de abrir de
alumínio com vidros lisos, suporte para ar condicionado, 1 ponto de iluminação fluorescente
2x40W completo, 1 ponto baixo de tomada 10A universal 2P+T, 1 ponto alto de tomada 20A
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universal para aparelho de ar-condicionado até 18.000 BTUs, 1 ponto de telefone padrão
Telebrás, painel de disjuntores e circuitos embutidos em eletrodutos de PVC rígido fixados
através de abraçadeiras para iluminação, tomadas e ar condicionado; isolamento das paredes,
teto e porta com lã de rocha revestidas com placas de MDF de 10mm,1 ponto de iluminação
fluorescente 2x40W completo e 1 ponto alto de tomada 10A universal 2P+T; em conformidade
com as normas NBR 5410 e NR-18 (Ministério do Trabalho); dimensão externa aproximada
(mm): (C) 3.100 x (L) 2.450 x (H) 2.450
Container habitável metálico do tipo sanitário chuveiro; chassi em perfis de chapa dobrada (aço
COR) com bolsos para empilhadeira; subpiso em chapa de aço galvanizado; piso em
compensado naval com espessura de 12mm, isolado com placas de EPS e revestido com placas
de borracha antiderrapante ou manta vinílica; teto com isolamento térmico em isopor; pintura
interna e externa na cor branca com tinta eletrostática ou à base de poliuretano; dotado de
porta com fechadura, 2 janelas basculantes de ferro com vidros canelados; elétrica: 3 pontos
de iluminação fluorescente 2x40W completos, painel de disjuntores e circuitos embutidos em
eletrodutos de PVC rígido fixados através de abraçadeiras para iluminação e tomada /
hidráulica: 10 chuveiros e toda instalação hidráulica de entrada e saída; em conformidade com
as normas NBR 5410 e NR-18 (Ministério do Trabalho); dimensão externa aproximada (mm): (C)
6.100 x (L) 2.450 x (H) 2.450
Container habitável metálico do tipo sanitário coletivo; chassi em perfis de chapa dobrada (aço
COR) com bolsos para empilhadeira; subpiso em chapa de aço galvanizado; piso em
compensado naval com espessura de 12mm, isolado com placas de EPS e revestido com placas
de borracha antiderrapante ou manta vinílica; teto com isolamento térmico em isopor; pintura
interna e externa na cor branca com tinta eletrostática ou à base de poliuretano; dotado de
porta com fechadura, 2 janelas basculantes de ferro com vidros canelados, 2 pontos de
iluminação fluorescente 2x40W completos, 1 ponto baixo de tomada 10A universal 2P+T,
painel de disjuntores e circuitos embutidos em eletrodutos de PVC rígido fixados através de
abraçadeiras para iluminação e tomada, 5 chuveiros, 3 vasos, 1 mictório, 3 lavatórios e toda
instalação hidráulica de entrada e saída; em conformidade com as normas NBR 5410 e NR-18
(Ministério do Trabalho); dimensão externa aproximada (mm): (C) 6.100 x (L) 2.450 x (H) 2.450
Container habitável metálico do tipo sanitário masculino/feminino; chassi em perfis de chapa
dobrada (aço COR) com bolsos para empilhadeira; subpiso em chapa de aço galvanizado; piso
em compensado naval com espessura de 12mm, isolado com placas de EPS e revestido com
placas de borracha antiderrapante ou manta vinílica; teto com isolamento térmico em isopor;
pintura interna e externa na cor branca com tinta eletrostática ou à base de poliuretano;
dotado de porta com fechadura, 2 janelas basculantes de ferro com vidros canelados; elétrica:
2 pontos de iluminação fluorescente 2x40W completos, 2 pontos alto de tomada 10A universal
2P+T, painel de disjuntores e circuitos embutidos em eletrodutos de PVC rígido fixados através
de abraçadeiras para iluminação e tomada / hidráulica: 6 vasos, 4 lavatórios e toda instalação
hidráulica de entrada e saída; em conformidade com as normas NBR 5410 e NR-18 (Ministério
do Trabalho); dimensão externa aproximada (mm): (C) 6.100 x (L) 2.450 x (H) 2.450
Container habitável, metálico do tipo bilheteria, sem sanitário; chassi em perfis de chapa
dobrada (aço COR) com bolsos para empilhadeira; subpiso em chapa de aço galvanizado; piso
em compensado naval com espessura de 12mm, isolado com placas de EPS e revestido com
placas de borracha antiderrapante ou manta vinílica; pintura interna e externa na cor branca
com tinta eletrostática ou à base de poliuretano; dotado de porta com fechadura, 2 janelas de
abrir de alumínio com vidros lisos, suporte para ar condicionado, 6 guichês para atendimento
ao público sendo 2 com altura suficiente para cadeirantes, 2 pontos de iluminação fluorescente
2x40W completos, 6 pontos baixos de tomada 10A universal 2P+T posicionadas entre os
guichês, 1 ponto alto de tomada 20A universal para aparelho de ar-condicionado até 18.000
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BTUs, 6 pontos baixos de tomadas de lógica, 1 ponto de telefone padrão Telebrás, painel de
disjuntores e circuitos embutidos em eletrodutos de PVC rígido fixados através de braçadeiras
aparafusadas na estrutura.
Container habitável, metálico do tipo depósito, sem sanitário; chassi em perfis de chapa
dobrada (aço COR) com bolsos para empilhadeira; piso em compensado naval com espessura
de 12mm; pintura eletrostática interna e externa na cor branca ou com tinta à base de
poliuretano; dotado de porta com fechadura reforçada e porta-cadeado, portão duplo
fechamento com ferrolhos e porta cadeado, 2 janelas basculantes com vidros canelados,
suporte para ar condicionado, 2 pontos de iluminação fluorescente 2x40W completos, 2 pontos
baixos de tomada 10A universal 2P+T, 1 ponto alto de tomada 20A universal para aparelho de
ar-condicionado até 18.000 BTUs, 1 ponto de telefone padrão Telebrás, painel de disjuntores e
circuitos embutidos em eletrodutos de PVC rígido fixados através de abraçadeiras para
iluminação, tomadas e ar condicionado; isolamento das paredes, teto e porta com lã de rocha
revestidas com placas de MDF de 10mm; em conformidade com as normas NBR 5410, NR10 e
NR 18
Contratação de Profissional Qualificado - Web Designer / Web Master: Manutenção do site
Institucional .
Contratação, via RPA, de vigilante diurno armado, para preservação dos competidores e
equipamentos. Responsável pelo controle de acesso, prevenção de roubos e furtos e vigilância
ostensiva. Visa prevenir e conrolar riscos ao patrimônio e integridade física das pessoas.
Requisito: curso de formação e Registro de Certificado de Formação de Vigilante, emitido pelo
DPF.
Contratação, via RPA, de vigilante diurno desarmado, para preservação dos competidores e
equipamentos. Responsável pelo controle de acesso, prevenção de roubos e furtos e vigilânci
ostensiva. Visa prevenir e conrolar riscos ao patrimônio e integridade física das pessoas.
Contratação, via RPA, de vigilante noturno armado, para preservação dos competidores e
equipamentos. Responsável pelo controle de acesso, prevenção de roubos e furtos e vigilância
ostensiva. Visa prevenir e conrolar riscos ao patrimônio e integridade física das pessoas.
Requisito: curso de formação e Registro de Certificado de Formação de Vigilante, emitido pelo
DPF.
Contratação, via RPA, de vigilante noturno desarmado, para preservação dos competidores e
equipamentos. Responsável pelo controle de acesso, prevenção de roubos e furtos e vigilânci
ostensiva. Visa prevenir e conrolar riscos ao patrimônio e integridade física das pessoas.
Controlador de demanda para medição da concessionária composto por tomada ótica e painel
de cargas para controle de demanda e correção de fator de potência.
Controlador de sistema, com 32 canais de roteamento e mixagem com ventilador de 3 estágios,
tensão: 50/60 Hz Dim.: alt. x larg. x prof. (88x483x381) mm
Controle remoto de alarme de emergência para PNE com resistência à água, função de pânico,
função de teste de bateria, visual indicador (LED) para ações de armar e testes de bateria,
bateria CR2032 alcance sem fio em um típico ambiente residencial: (30 metros com MG6130 /
MG6160 / MG6250 e RX1, 45 metros com MG5000 / MG5050, K32LX e K641LX, 60 metros com
RTX3)4, frequência de 433 MHz. Dimensões (A X L X P) 5,0 cm x 3,0 cm x 0,8 cm.
Conversor de sinais - cabo de som / utp, para sistema de som
Conversores de AD/DA de áudio analógico, digital / digital - analógico com protocolo próprio
para fibra ótica / DANTE / MADI / AES / EBU / Analógico - Base Device Nexus.
Cooler, em polipropileno, capacidade 30 litros
Cópia em 4 cores - tamanho A3
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Cópia em 4 cores - tamanho A4
Cópia em preto e branco - tamanho A3
Cópia em preto e branco - tamanho A4
Copo (guarda mão) de espada em alumínio leve
Copo (guarda mão) de espada -mini
Copo (guarda mão) de florete com ficha interior.
Copo (guarda mão) de florete mini.
Copo (guarda mão) de florete simples em alumínio especial (90 mm).
Copo (guarda mão) de sabre com ficha interior.
Copo de espada econômico de aço com alumínio, brilhoso e leve
Copo de espada em titanium super resistente
Copo de espada leve super leve
Copo de espada resistente
Copo de florete de titanium muito resistente e leve
Copo de florete leve e resistente.
Copo de florete resistente em inox
Copo de sabre isolado com tomada bipolar soldada.
Copo não isolado para sabre mudo de treinamento.
Copo para sabre elétrico isolado sem tomada
Copo( guarda mão) de espada italiano.
Coquilha (Proteção genital feminina) reconhecida pela Federação Mundial de Taekwondo para
prática da modalidade, constituído de elástico para fixação, fabricado de borracha-espuma e
plástico rígido com interior revestido em couro sintético de cor branca, com logomarca WTF
colorida sendo equipamento de proteção individual obrigatório em competições. Tam. P, M, G.
Coquilha (Proteção genital feminina). Constituído de elástico para fixação, revestido com couro
sintético (vinil) e interior de borracha, e elásticos que se ajustam ao corpo. Sua composição
interior absorve altos impactos aplicados por golpes, sendo leve e maleável. Sua ergonomia
protege toda a região infra-abdominal e genital, deixando os membros inferiores livres para
movimentação. Tam. P, M, G.
Coquilha (Proteção genital masculina) reconhecida pela Federação Mundial de Taekwondo para
prática da modalidade, constituído de elástico para fixação, Composição: Vinil Especial,
Esponja, Polietileno. Cor branca, com logomarca WTF colorida sendo equipamento de proteção
individual obrigatório em competições. Tam. P, M, G.
Coquilha (Proteção genital masculina) reconhecida pela Federação Mundial de Taekwondo para
prática da modalidade, constituído de elástico para fixação, fabricado de borracha-espuma e
plástico rígido com interior revestido em couro sintético de cor branca, com logomarca WTF
colorida sendo equipamento de proteção individual obrigatório em competições. Tam. P, M, G.
Coquilha (Proteção genital masculina). Constituído de elástico para fixação, revestido com
couro sintético (vinil) e interior de borracha, e elásticos que se ajustam ao corpo. Sua
composição interior absorve altos impactos aplicados por golpes, sendo leve e maleável. Sua
ergonomia protege toda a região infra-abdominal e genital, deixando os membros inferiores
livres para movimentação. Tam. P, M, G.
Coquilha com Concha Fixa - Fheras: Concha feita de plástico de alta resistência e durabilidade.
As bordas são emborrachadas para amortecer os impactos. Possui capa de couro sintético com
elásticos e costuras reforçados. A concha não é retirável. Tamanhos: P - infantil - até 8 anos. M
- infantil/juvenil - até 15 anos. G - juvenil/adulto - até 1,75m. GG - juvenil/adulto - acima de
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1,75m. Cores disponíveis: apenas preta.
Coquilha couro, tamanho M e G; Material couro; Composição etil vanila acetato e elastano;
Função protetor genital.
Coquilha em plástico (pvc) para proteção da genitália masculina.
Coquilha sintético, tamanho único; Material sintético; Composição fibra de vidro e elastano;
Função protetor genital.
Coquilha universal, tamanho P/M/G/GG; Material poliéster, algodão e elastano; Composição
poliuretano, fechamento em velcro; Função protetor genital
Corda - É construída com a mais alta e durável núcleo central de nylon multifilamento, e em
especial trançado na parte exterior com monofilamentos de nylon durável, utilizando a mais
recente tecnologia de Nano no processo de colagem para prover alta durabilidade, potência de
alta repulsão e jogabilidade máxima. O processo Nano de tecnologia na colagem foi bem
sucedida em melhorar a elasticidade, durabilidade e poder. Composição: Multifilamento de
Nylon. Espessura: 0.70mm. Comprimento: Set 11 metros. Cor: Branca.
Corda - É construída com maior grau de nylon durável núcleo central multifilamento, e em
especial trançado na parte exterior com monofilamentos de nylon em forma oval, usando a
nossa tecnologia mais recente processo de colagem para proporcionar um desempenho
excepcional e durável de alta resiliência. Composição: Multifilamento de Nylon. Espessura:
0.70mm. Comprimento: Set 11 metros. Cor: Branca.
Corda - É desenvolvida com monofilamentos de nylon ultra fino envolvendo com a nossa mais
recente tecnologia NANO processo de colagem para fornecer maior poder de repulsão e
jogabilidade máxima. Composição: Multifilamento de Nylon e Tecnologia Nano. Espessura:
0.66mm. Comprimento: Set 11 metros. Cor: Cinza.
Corda - Escolha ideal para os jogadores que precisam equilibrar velocidade, controle e
durabilidade, sendo umas da melhores para esse esporte. Comprimento: Rolo com 200 metros.
Espessura: 0.67mm.
Corda - Escolha ideal para os jogadores que precisam equilibrar velocidade, controle e
durabilidade, sendo umas da melhores para esse esporte. Comprimento: Rolo com 200 metros.
Espessura: 0.75mm.
Corda - Seu núcleo foi construído com nylon ultra-centro multifilamento, e especial trançado
na parte exterior monofilamentos de nylon em forma oval usando a nossa tecnologia mais
recente processo de colagem para fornecer alta resistência superior e jogabilidade excelente.
Composição: Multifilamento de Nylon. Espessura: 0.68mm. Comprimento: Set 11 metros. Cor:
Branca.
Corda com cabo de madeira, tipo sisal (8mm), tamanho aproximado 2/2,5 m.
Corda com rolamento duplo, cabo emborrachado e em poliuretano. Tamanho: 2/2,5 m.
Corda com rolamento, comprimento 2,50/2,90 m, circunferência aprox. 7 mm, peso aprox. 265
g. Cor preta, material silicone, baquelite, rolamento.
Corda de polímero para raquete de squash com núcleo macio, comprimento: 10 metros,
espessura 220 mm.
Corda de Prisão. Equipamento para obter atenção e cooperação dos cavalos sem a necessidade
de puxar. Ajuda no fortalecimento do seu cavalo e na autoconfiança. Material: 100% Nylon .
Corda Elástica com Peso - 906 g. Material: Nylon. Composição: Plástico. Peso: 1 kg. Dimensões:
2,7 m.
Corda Elástica com peso. Composição: Plástico, Borracha e Aço. Peso: 0,512 kg. Dimensões: 2,8
m. Itens Inclusos: 01 Corda ajustável / 02 Barras de Aço de 45g / 01 Caixa para guardar e
transportar o kit.
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Corda Elástica para Prática Esportiva. Diâmetro Aproximado: 8mm; Peso Liq. Aproximado:
200g; Comprimento: 8,5 metros.
Corda elástica, 2 cordas. Elástico extensor com manoplas. Elasticidade de 170%. Cordas
separadas que podem ser ultilizadas com 1 ou 2 elásticos, manoplas macias e mosquetão de
ferro. Elástico em polipropileno, manoplas de borracha. Peso: 500 g. Itens inclusos: 2
puxadores, 1 clip porta, 1 conjuntos com 2 cordas e manual. Tamanho do elástico 104 cm,
tamanho da pegada 10 cm.
Corda naval para exercícios corda naval para exercícios. feita em sisal; pode ser usada em
diversos exercícios de força, resistência e potência; também utilizada em circuito de
treinamento; produto vendido por metro - selecione a quantidade de metros no carrinho ao
finalizar o pedido. diâmetro: 50mm.
Corda naval para exercícios. feita em sisal; pode ser usada em diversos exercícios de força,
resistência e potência; também utilizada em circuito de treinamento; produto vendido por
metro - selecione a quantidade de metros no carrinho ao finalizar o pedido. diâmetro: 50mm.
Corda para arco confeccionada 100% em ''Spectra'', disponível em carretel de 75 m, com
resistência a ruptura igual a 100 lbs. Em cores.
Corda para arco confeccionada em material sintético e diâmetro igual a 0. 018m, com
resistência igual a 90 lbs. Cores: verde, azul, amarelo e vermelho.
Corda para arco confeccionada em SK75 Dyneema (92%) de 1/4LB. Cores: preto, amarelo, azul,
branco e azul Royal.
Corda para arcos recurvos, material dacron, comprimento de 66 polegadas, para potência de
20 libras.
Corda para arcos recurvos, material dacron, comprimento de 66 polegadas.
Corda para arcos recurvos, material dacron, comprimento de 66 polegadas. PAR
Corda para arcos recurvos, material dacron, comprimento de 68 polegadas, para potência de
22 libras.
Corda para arcos recurvos, material dacron, comprimento de 68 polegadas, para potência de
24 libras.
Corda para arcos recurvos, material dacron, comprimento de 68 polegadas.
Corda para arcos recurvos, material dacron, comprimento de 70 polegadas.
Corda para arcos recurvos, material dacron, comprimento de 70 polegadas. potência de 20
libras.
Corda para Boxe - comprimento 2,50/2,90 m, circunferência de 7 mm e peso de 265 g. Cor:
Preta. Material: Silicone, Baquelite, Rolamento. (IBRE 0377)
Corda para ginástica rítmica, em poliuretano (nylon), com Rolamento duplo, cabo
emborrachado, tamanho de 3 m, diâmetro de 9mm. Em cores
Corda para raquete de squash com núcleo de microfibras unidas por um elastômero de
poliuretano, Revestimento: elastômero híbrido tratado termicamente, gauge: 1.
18mm/17gauge, Cor: azul. Desempenho - potência: 7, controle: 9, bal Grip: 9, toque: 9,
durabilidade: 7.
Corda para raquete de squash com núcleo de microfibras unidas por um elastômero de
poliuretano, Revestimento: elastômero híbrido tratado termicamente, gauge: 1.
18mm/17gauge, Cor: Azul. Desempenho - potência: 9, controle: 7, bal Grip: 6, toque: 6,
durabilidade: 8.
Corda para raquete de squash com núcleo de microfibras unidas por um elastômero de
poliuretano, Revestimento: elastômero híbrido tratado termicamente, gauge: 1.
22mm/17gauge, Cor: branca. Desempenho - potência: 7, controle: 6, bal Grip: 7, toque: 7,
durabilidade: 9.
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Corda para Treinamento de Fixação no Teto; Fixada no teto; Confeccionada em polipropileno;
Com manopla ergonômica. Largura: 4,8 cm; Altura: 15 cm; Peso: 11,5 kg.
Corda, Produzida com dupla camada de PVC e algodão, rolamentos de esfera em aço, ganchos
com design ergonômico que permite o encaixe perfeito das mãos, comprimento de 3 m, com
capacidade de redução.
Cordão de Linha trançado Graduação de Capoeira adulto aprox. 3 metros /criança aprox. 2,40
metros
Cordão de nylon para apito
Cordas de polipropileno com 8mm (ducha com 100m): Conjunto que compõe a linha de vida
(cabo guia).
Cordas Suspensas TRX. Cordas suspensas TRX; Mosquetão de bloqueio; Alças de borracha;
Permite utilização em pequenos espaços; Ajustes das fitas: 12 Possibilidades; Ajustes
independentes das fitas: 02; Suporta até 150kg. Comprimento: entre 1,30 m e 2,40 m; Peso:
755g.
Cordões óptico composto por uma fibra óptica multimodo (MM), com revestimento primário
em acrilato e secundário em PVC com diametro externo de 2mm.
Cordões para Crachás, em poliéster e silk digital. Comprimento de 0,85 cm. Largura 11 mm.
Com jacaré. Pacote com 100 unidades.
Cordões para Crachás, em poliéster e silk digital. Comprimento de 0,85 cm. Largura 11 mm.
Com jacaré. Pacote com 50 unidades.
Cordões para Crachás, em poliéster e silk digital. Comprimento de 0,85 cm. Largura 15 mm.
Com jacaré. Pacote com 100 unidades.
Cordões para Crachás, em poliéster e silk digital. Comprimento de 0,85 cm. Largura 15 mm.
Com jacaré. Pacote com 50 unidades.
Cordões para Crachás, em poliéster e silk digital. Comprimento de 0,85 cm. Largura 20 mm.
Com jacaré. Pacote com 100 unidades.
Cordões para Crachás, em poliéster e silk digital. Comprimento de 0,85 cm. Largura 20 mm.
Com jacaré. Pacote com 50 unidades.
Corneta à prova de tempo com falante e tweeter (50w), para sistema de som
Coroa dentada com 36 dentes para Moto Cross.
Coroa dentada com 36 dentes para Moto Cross.
Correia de Espora em Couro.
Corrente de aço galvanizada de 8mm
Corrente de Comando para Moto Cross.
Corrente de Comando para Moto Cross.
Corrente de Transmissão 86L para Moto Cross.
Corrente de Transmissão 86L para Moto Cross.
Corrente demarcatória plástica, produzida em polietileno de alta densidade, nas cores branca e
vermelho intercaladas; dimensão aproximada (mm): (elo) 60 x (C) 50.000
Corrimão em aço inox AISI 316 Reto (com aprox. 2,5 X 0,30 X 3,6m) Resistente ao cloro
Corrimão em aço Inoxidável (AISI 316 curvo com (aprox. 2,5 X 0.30 X 3,6 m) Resistente ao cloro
Corrimão em aço inoxidável (AISI 316) curvo com aprox. 2,0 X 0,30 X 3,6m resistente ao cloro.
Corrimão em aço Inoxidável AISI 316 Curvo (com aprox. 3,0 X 0,30 X 3,6m), Resistente ao cloro
Corrimão Em aço inoxidável AISI 316 Reto (com aprox. 3,0 X 0,30 X 3,6m), Resistente ao cloro
Corrimão em aço inoxidável reto (AISI 316 Reto com aprox. 2,0 X 0,30 X 3,6m) Resistente ao
cloro
Corta Corrente para Moto Cross.
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Costuras reforçadas. Alta resistência, fácil de amarrar e baixo custo. Tamanho: 2,90 m x 4 cm.
Cinco costuras alinhadas com alto padrão de qualidade. Tecido externo 100% algodão, e
enchimento 95% polipropileno e 5% poliester.
Cotoveleira em EPS / Isopor ,para pessoas com peso acima de 50 Kg. Tam: M é para os
patinadores de 155 a 170 centímetros, Tam: G de 170 a 185 centímetros, Tam: XG acima de
185 centímetros. Peso Líquido: Aproximadamente 0,200kg
Cotoveleira para Artes Marciais - MKL: Treine de forma confortável com o protetor de cotovelo
da MKL. Confeccionado em material reforçado, a cotoveleira da MKL proporciona firmeza e
conforto durante os treinos de Artres Marciais, musculação e outros esportes afins.
Composição: 100% Poliéster.
Cotoveleira para goalball Tipo: Profissional, Material: Poliamida, Composição: 37% algodão,
33% polipropileno, 18% elastodieno e 12% poliéster, Fixação: Elástico, Cor: Preta, Par
Cotoveleira para hóquei de gelo com proteção em fibra de carbono com tecnologia "JDP".Tam:
M.
Cotoveleira para hóquei de gelo com proteção em fibra de carbono com tecnologia "JDP";
proteção de biceps em espuma EVA HD + poliuretano moldado no antebraço.Tam: P,M .
Cotoveleira para hóquei de gelo com proteção em poliuretano com espuma eva com
tecnologia "D3O"; proteção de biceps em espuma EVA.Tam: P,M,G .
Cotoveleira para hóquei de gelo com proteção em poliuretano.Tam: P,M .
Cotoveleira para hóquei de gelo com proteção em poliuretano; proteção para o biceps em
poliuretano.Tam: P,M,G .
Cotoveleira pra goleiro, seção de espuma corte profundo para localizar cotovelo osso, 2 ''tiras
elásticas largas evitar pad deslize. Tam Único. PAR
Crachá. Credenciais em cartonado (PVC) laminado colorido. Tamanho 15 x 8 cm. Presilha
jacaré. Magnético com foto e logo.
Creatina 2 Kg, suplementação com creatina aumenta a concentração de creatina-fosfato no
músculo esquelético. Níveis de garantia por kg de produto: Creatina 800 g; Veículo qsp 1.000 g.
Creatina 200g (x4) substância natural produzida pelo corpo e encontrada em fontes
alimentares como carne de boi, salmão, atum. suplemento de creatina monoidratada
desenvolvido para suprir as necessidades que o corpo não é capaz de produzir.
Creatina 300g - Suplemento alimentar para os atletas, contendo composto destinado a
complementação dos estoques endógenos de creatina, melhora os níveis de energia, auxilia na
hipertrofia muscular
Creme condicionador para cavalos. Embalagem 1 litro.
Creme de massagem corporal. PH neutro; Ação desodorante. Peso: 650 gramas.
Cronômetro com display de cristal líquido de 6 dígitos com escala 23h59:59” e relógio digital
com botão seletor de funções, dimensões de 60x72x11mm.
Cronômetro com sistema de contagem totalmente automático (FAT - Fully Automatic Timing)
ou elétricos, ou digitais. Tempos registrados em um centésimo (1/100) de segundos. Equipados
com um botões de início, de parada e um de reinicialização.
Cronômetro de desporto profissional, com as seguintes características: 100 dual dividir a
memória, medidas com 1/100 de segunda resolução, Split / volta a medição do tempo,
armazenamento e recuperação de até 100 split / tempos, rechamada de memória durante a
operação, dois displays separados para medições de tempo de separação e volta, três modos
de funcionamento selecionáveis, indicador de duração de bateria, função de desligamento
automática se estende a vida útil da bateria, resistente à água, on-off bips sonoros, nylon e
talabarte armazenamento saco, preto, prata ou vermelho cor.
Cronômetro digital - Memória automática para 100 voltas, prova de água.
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Cronômetro digital com bateria com função: tempo, data, hora, minuto, segundo, sinal sonoro,
alarme, alça no pescoço
Cronômetro eletrônico digital com medidas aproximadas de 80x25x9 cm, progressivo e
programável com 2 módulos distintos: um mostrador de dados com seleção automática de
voltagem 110/220V e outro de comando ligado ao mostrador por intermédio de 1 cabo
Cronômetro Eletrônico Digital De Tempo Progressivo (Indoor). Cronometro progressivo e
programável; Bivolt automático; Permite configuração para contagem de: Horas, Minutos,
Segundos e Centésimos (em dois dígitos cada item); Pode mostrar a hora certa e a temperatura
ambiente alternadamente com a contagem progressiva; Teclas de start e reset; Acompanhar
controlador remoto; Em falta de energia elétrica, armazenar o último dado. Altura: 20 Cm;
Comprimento: 75 Cm.
Cronômetro eletrônico digital regressivo 24 segundos, sendo que o sistema eletrônico de
placar poliesportivo possui dispositivos eletrônicos digitais microprogramáveis que cumprem
integralmente os quesitos técnicos e operacionais do regulamento esportivo mundial; possuir
totalizadores de pontos (score) progressivos e regressivos, um por equipe e com contagem de
000 a 199; possuir totalizadores progressivos e regressivos de faltas coletivas/sets. contagem
mínima de 00 e máxima de 19; possuir marcador de períodos progressivo e regressivo, com
contagem de 0 a 9; possuir cronômetro de jogo com contagem de 00 a 99 minutos, segundos e
décimos de segundos. funções de contagem progressiva, regressiva, parar, piscar, apagar e
zerar com dígitos de 35 cm de altura e leds na cor vermelha. habilitação para relógio digital;
possuir totalizadores de faltas individuais para até 15 (quinze) jogadores. contagem de 0 à 9
para faltas e 0 à 99 para número dos jogadores. dígitos com altura de 18 cm e leds na cor
vermelha; possuir totalizadores dos resultados dos sets disputados; possuir totalizadores de
substituições realizadas com contadores de 0 a 9, um para cada equipe; possuir marcadores de
tempo com contagem de 0 a 9, um para cada equipe; indicadores de saques, um para cada
equipe; possuir setas indicadoras de pedido de tempo; possuir módulo eletrônico para
veiculação dos nomes das equipes, mensagens de utilidade pública e/ou publicitárias,
escalações, substituições, expulsões, etc; possuir módulos para afixação de peças e
informações publicitárias; possuir alarme com sirene intermitente até 120 decibéis com
acionamento manual e automático. bivolt
Cronômetro gigante para borda de piscina, com 80 cm.
Cronômetro grande para borda de piscina, com 55 cm.
Cronômetro manual - com memória de 30 voltas
Cronômetro Manual com impressora
Cronômetro manual com memória de 500 voltas
Cronômetro manual com memória de 60 voltas
Cronômetro MJ-1063: Com este cronômetro, ficou muito mais fácil e prático fazer contagem de
tempo, seja em caminhadas, competições ou qualquer outra situação que requeira algum tipo
de cronometragem. Super funcional, tem um cordão para pendurar no pescoço, no braço etc.
Possui várias funções além da contagem progressiva de tempo dentre as quais a marcação de
dia, mês e ano, alarme e relógio. Especificações Técnicas: Medidas: 7,5cm x 5cm x 2cm,
Cronometra progressivamente (Horas / minutos / segundos / milésimos), Possui alarme, relógio
e calendário, Marca dia, mês e ano.
Cronômetro móvel regressivo de 24 segundos, com dimensões de 50 x 50 x 09 cm, painél de
comando microcontrolado com display de cristal líquido com comunicação wireless, dígito com
30 cm de altura, visibilidade de 100 m, compatível com o placar móvel digital, ajuste de 14 s,
indicador de tempo de posse de bola e de jogo, marcador de faltas individual, alarme
intermitente de 120 dB, consumo de 150 W.

64,51

5.203,00

3.931,00

15.800,00
1.718,90
1.420,00
89,27
1.360,92
206,07
57,97

34,90

4.000,00

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Cronômetro pequeno para borda de piscina, com 38 cm.
Cronômetro profissional, a prova d’água, com medição de voltas, memória de resultados e
bateria.
Cronômetro regressivo.
Crossover 45° com estrutura tubular de 3 a 6 mm, chopas de aço com espessura de 3 a 8 mm,
tratamento de superficie com 8 banhos (desengraxante,decapante, ativador/refinador,fosfato
de zinco e passivador), pintura eletrostática a pó com espessura de 110 un. Cura feita em forno
de 2 estágios a 250 ° C ,solda TIG/MIG robotizada, assentos com espuma injetada de
poliuretano expandido com densidade controlada, revestimento em couro ecológico (1 mm de
espessura) e costura reforçada, torre de carga composta por placas de pesos com 10 Kg e
sistema de carga adicional de 2.5 Kg , 5 Kg , 7.5 Kg ,barra em aço com revestimento antioxidante, guias de pesos em aço inox , cabos de aço com 6 mm de espessura que suporta até
1500 Kg , acabamento com proteção termoplástica em nylon 6,6 preto, carenagem traseira em
polietileno rotomoldado.,base de apoio para pés em aço com textura anti-derrapante,porta
anilhas em cromo duro.Dimensões (C x L x A): 164,5 x 125 x 227,5 cm , Peso: 398 Kg, Carga: 240
Kg (cada torre). Marca de referência: Movement RT Croosover 45° ou similar.
Crossover com estrutura tubular de 3 a 6 mm, chopas de aço com espessura de 3 a 8 mm,
tratamento de superficie com 8 banhos (desengraxante, decapante, ativador/refinador,fosfato
de zinco e passivador), pintura eletrostática a pó com espessura de 110 un. Cura feita em forno
de 2 estágios a 250 ° C ,solda TIG/MIG robotizada, assentos com espuma injetada de
poliuretano expandido com densidade controlada, revestimento em couro ecológico (1 mm de
espessura) e costura reforçada, torre de carga composta por placas de pesos com 10 Kg e
sistema de carga adicional de 2.5 Kg , 5 Kg , 7.5 Kg ,barra em aço com revestimento antioxidante, guias de pesos em aço inox , cabos de aço com 6 mm de espessura que suporta até
1500 Kg , acabamento com proteção termoplástica em nylon 6,6 preto, carenagem traseira em
polietileno rotomoldado.,base de apoio para pés em aço com textura anti-derrapante,porta
anilhas em cromo duro. Dimensões (C x L x A): 340,5 x 77,5 x 226 cm , Peso : 438 Kg, Carga: 120
Kg (cada torre). Marca de referência: Movement RT Croosover ou similar.
Cross-X Nocks - Ponta para flecha com abertura na parte frontal. Confeccionada em plástico.
Cores: verde, laranja, vermelho, amarelo e branco.
Cuba de embutir redonda de cerâmica esmaltada, na cor branca, diâmetro aprox. 36mm.
Normas: NBR6452 e NBR6498
Cuba em aço inox a ser instalada embutida sob tampos definidos nos detalhes arquitetônicos,
acabamento fosco escovado, ref.: Linha Residencial-Cozinha-Pianette Italian 95 I da Mekal ou
similar, nas dimensões: externas 1000x510mm, internas 500x390mm, abertura 41/2”,
espessura mínima de 1mm, válvula de escoamento 41/2, para cuba inox, ref.: válvula de
escoamento para cozinha cód.: 1622 de 41/2 Deca ou similar, sifão em latão cromado para
cozinha - produto equivalente cód.: 1680 Deca.
Cubículo blindado, classe de isolação 24kV, células de entrada, para entrada dos cabos de
média tensão da rede com os seguintes componentes: (1) - Barras de ligação (2) - Jogo de
barras tripolares (3) - indicador de presença de tensão (4) - kit de ligações para cabos secos
unipolares (5) - Para-raios com corrente de descarga nominal igual a 10kA.
Cubículo blindado, classe de isolação 24kV, células seccionadoras combinadas, para
derivação/saída em média de tensão com os seguintes componentes: 1 - Seccionadora tripolar
sob carga e chave terra, com intertravamento de segurança, selada com isolação a gás SF6
(630A, 24kV, NBI 125kV), contatos auxiliares 2NA/2NF 2 - Jogo de barras tripolares 3 - Indicador
de presença de tensão 4 - Equipamento para três fusíveis DIN com sistema striker pin
(indicador de atuação) 5 - Mecanismo de sinalização de queima de fusível 6 - kit de ligações
para cabos secos unipolares 7 - Chave de terra na saída dos cabos. Dimensões:
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1600x375x940mm (A x L x P)

Cubículo blindado, classe de isolação 24kV, com célula disjuntora desconectável e duplo
seccionamento com transição à direita, com os seguintes componentes: 1 - Disjuntor SF6 ou
vácuo desconectável 2 - Seccionadora sob carga e chave de terra 3 - Jogo de barras tripolar 4- (
3 )transformadores de corrente convencionais 5 - Comando RI do disjuntor 6 - Comando CS da
seccionadora 7 - Contatos auxiliares do disjuntor 8 - Proteção por relé VIP 9 -( 3) sensores CR
para proteção por relé VIP 10 - Indicador de presença de tensão 11 - Kit de ligação para cabos
secos 12 - Chave de terra a jusante 2Ka rms com capacidade de fechamento.
Cubo de Roda para Moto Cross.
Cubo de Roda para Moto Cross.
Cubos (pequenos) numerados para marcar distância no Arremesso Peso (numerados a cada
metro a partir de 10m, dois jogos.
Cubos numerados para marcar distância de lançamentos (numerados de 5 em 5 metros, a
partir de 30 metros, dois jogos).
Culote escola para hipismo - em gorgurão canelado
Culote feminino, com fecho de dois botões, dois bolsos na frente e 2 bolsos atrás. Ajuste em
tecido de lycra no tornozelo, em vez de velcro. Em cores. Composição: 65% algodão, 26%
microfibra e 9% lycra. Tam 34 a 42.
Culote Hipismo Masculino em algodão. Tamanhos/ Cm na cintura disponíveis: 2/58,5 cm; 4/62
cm; 6/65,5 cm; 8/69 cm; 10/72,5 cm; 12/76,5 cm; 14/80 cm; 36/82 cm; 38/85 cm; 40/89 cm;
42/93 cm; 44/97 cm; 46/100 cm; 48/104 cm; 50/108 cm.
Cunha Dejarnette. Para posicionar pacientes em técnicas de osteopatia e quiropaxia. Estrutura
ergonômica em espuma; Revestimento em courvin; Capacidade: 130 Kg. Dimensões (CxLxA):
19,5x10x11,5 cm.
Cunha para posicionamento, tamanho: G. Auxilia posicionamento de decúbito dorsal; Em
Courvin; Espuma ortopédica de alta resiliência, densidade 26. Dimensões: 30x50x50 cm.
Cunha para posicionamento, tamanho: P. Auxilia posicionamento de decúbito dorsal; Em
Courvin; Espuma ortopédica de alta resiliência, densidade 26. Dimensões: 20x50x50 cm.
Cursímetro - Ferramenta para controlar o curso da espada e regularidade da ponta do sabre
Cursímetro para uso em Esgrima.
Cursímetro simples para espada - Econômico, somente para controlar o curso da ponta da
espada.
Curva de 90° para eletrodutos em pvc rígido antichamas, com extremidades roscadas,
conforme norma nbr 6150, Diâmetro: 1''
Curva de 90° para eletrodutos em pvc rígido antichamas, com extremidades roscadas,
conforme norma nbr 6150, Diâmetro: 3/4''
Curva de Escape para Moto Cross.
Curva de Escape para Moto Cross.
Cushion Grip
Cuva de 90° para eletrocalha Perfurada,Tampa Lisa ,Tampa de Encaixe, Pressão e Plana fixação
com parafusos, fabricadas com chapas dobradas em formato “U”, tipo perfurada total.
Fabricadas em Aço carbono SAE 1010/1020.
Dardo constituído em alumínio e aço; Peso de 800Gr; Ideal para lançamentos de
aproximadamente 70 metros; Estrutura de alumínio de alta resistência e cabeça de aço
galvanizado; Pintura a pó; Certificado pela IAAF.

51.845,00
105,36
105,36
535,06
1.475,62
190,00

237,05

152,55

73,76
193,59
138,48
57,75
89,25
15,75
1,99
1,43
50,72
40,55
51,08

14,25

2.897,60

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Dardo de 1 kg em aço para treinamento.
Dardo de 400g em aço para treinamento.
Dardo de 500g em aço para treinamento.
Dardo de 900g em aço para treinamento.
Dardo de atletismo, peso de 400gr, para treinamentos e competições.
Dardo de atletismo, peso de 700 gr, distância de 45-55 m, para iniciação e treinamentos.
Dardo de competição curta distância - 600 g.
Dardo de competição curta distância - 800 g.
Dardo de competição longa distância - 600 g.
Dardo de competição longa distância - 800 g.
Dardo de competição média distância - 600 g.
Dardo de competição média distância - 800 g.
Dardo de duralumínio com ponteira de borracha 600 g. Indicado para treinamento ou uso
colegial. Estrutura de duralumínio de alta resistência e ponta de borracha. Pintura a pó
(resistente à corrosão, impacto, ação química etc).
Dardo de duralumínio/aço 400 g. Indicado para treinamento, porém atende às especificações
de um dardo oficial. Estrutura de duralumínio de alta resistência e cabeça de aço. Pintura a pó
(resistente à corrosão, impacto, ação química etc).
Dardo de duralumínio/aço 500 g. Indicado para treinamento, porém atende às especificações
de um dardo oficial. Estrutura de duralumínio de alta resistência e cabeça de aço. Pintura a pó
(resistente à corrosão, impacto, ação química etc).
Dardo de duralumínio/aço 700 g. Indicado para treinamento, porém atende às especificações
de um dardo oficial. Estrutura de duralumínio de alta resistência e cabeça de aço. Pintura a pó
(resistente à corrosão, impacto, ação química etc).
Dardo de duralumínio/aço 800 g. Indicado para treinamento, porém atende às especificações
de um dardo oficial. Estrutura de duralumínio de alta resistência e cabeça de aço. Pintura a pó
(resistente à corrosão, impacto, ação química etc).
Dardo de duralumínio/aço 900g. Indicado para treinamento. Estrutura de duralumínio de alta
resistência e cabeça de aço. Pintura a pó (resistente à corrosão, impacto, ação química etc).
Dardo de espuma para iniciação de atletas, estrutura leve confeccionada em espuma, com 0,90
cm de comprimento e 5 cm de largura.
Dardo de fibra de carbono/aço 600g premium IAAF. Indicado para competições. Categoria:
Feminino (juvenil e adulto). Desenvolvido para atletas altíssimo desempenho. Estrutura rígida
de fibra de carbono e cabeça de aço ultra-fina revestida com zinco. Certificado pela IAAF.
Dardo de fibra de carbono/aço 800g premium IAAF. Indicado para competições. Categoria:
Feminino (juvenil e adulto). Desenvolvido para atletas altíssimo desempenho. Estrutura rígida
de fibra de carbono e cabeça de aço ultra-fina revestida com zinco. Certificado pela IAAF.
Dardo de plástico 300 g, com ponteira substituível de borracha, corpo em plástico PVC de alta
resistência, cores variadas, integrado com empunhadura em espiral e 0,70 cm de comprimento.
Dardo de Tungstênio com 22g - Estojo com 3 dardos completos; Extra Flights e Extra Shafts.
Dardo Educativo de Arremesso - 600g.
Dardo Educativo de Arremesso - 800g.
Dardo em bambu, para treinamento. Peso compreendido acima de 500g.
Dardo Feminino de Carbono 50, 600g (Conforme IAAF)
Dardo Feminino de Carbono 60, 600g (Conforme IAAF)
Dardo Feminino de Carbono 70, 600g (Conforme IAAF)
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Dardo oficial categoria masculino menores em aço, pesando 700g, medindo entre 2,30 - 2,40m
de comprimento total; 860 a 1.000mm da ponta ao centro de gravidade; comprimento da
cabeça (ponta) de 250 a 330mm; diâmetro do corpo no ponto de maior espessura de 23 a
28mm; largura da empunhadura de corda de 150 a 160mm; Conforme regras da IAAF. Para
lançamentos entre 55 e 70m.
Dardo Oficial de competição - 500g - Obrigatório possuir Certificado de Homologação pela IAAF
(Associação Internacional das Federações de Atletismo).
Dardo Oficial em Aço - 800 Gr acima de 80 m. Entre 2.600 e 2.700mm de comprimento total;
900 a 1.060mm da ponta ao centro de gravidade; 450 a 530mm da cabeça (ponta) ao centro de
gravidade; 1.540 a 1.800mm da cauda ao centro de gravidade; 150 a 160mm de empunhadura;
250 a 330mm de cabeça (ponta); 770 a 900mm do final da empunhadura a metade do final da
cauda; Diâmetro em frente a empunhadura de 25 a 30mm; Conforme regras da IAAF.
Dardo Oficial em Aço 400 Gr.Masculino e (ou) Feminino Mirim e (ou) Pré Mirim para
competição e (ou) treinamento pesando 400gr em aço. Comprimento total: 2.000 e 2.300mm.
Dardo Oficial em Aço 500 Gr para Lançamentos com Distâncias entre 55 e 70 Metros. Medindo
entre 2.000 e 2.100mm de comprimento total; 780 a 880mm da ponta ao centro de gravidade;
Comprimento da cabeça (ponta) de 220 a 270mm; Diâmetro do corpo no ponto de maior
espessura de 20 a 24mm; Largura da empunhadura de corda de 135 a 145mm.
Dardo Oficial em Aço 600 Gr para Lançamentos com Distâncias entre 45 e 55 Metros. Medindo
entre 2.200 e 2.300mm de comprimento total; 800 a 920mm da ponta ao centro de gravidade;
400 a 460mm da cabeça (ponta) ao centro de gravidade; 1.280 a 1.500mm da cauda ao centro
de gravidade; 140 a 150mm de empunhadura; 250 a 330mm de cabeça (ponta); 640 a 750mm
do final da empunhadura a metade do final da cauda; Diâmetro em frente a empunhadura de
20 a 25mm; Conforme regras da IAAF.
Dardo Oficial em Aço 600 Gr para Lançamentos com Distâncias entre 50 e 55 Metros. Medindo
entre 2.200 e 2.300mm de comprimento total; 800 a 920mm da ponta ao centro de gravidade;
400 a 460mm da cabeça (ponta) ao centro de gravidade; 1.280 a 1.500mm da cauda ao centro
de gravidade; 140 a 150mm de empunhadura; 250 a 330mm de cabeça (ponta); 640 a 750mm
do final da empunhadura a metade do final da cauda; Diâmetro em frente a empunhadura de
20 a 25mm; Conforme regras da IAAF.
Dardo Oficial em Aço 600 Gr para Lançamentos com Distâncias entre 50 e 60 Metros. Medindo
entre 2.200 e 2.300mm de comprimento total; 800 a 920mm da ponta ao centro de gravidade;
400 a 460mm da cabeça (ponta) ao centro de gravidade; 1.280 a 1.500mm da cauda ao centro
de gravidade; 140 a 150mm de empunhadura; 250 a 330mm de cabeça (ponta); 640 a 750mm
do final da empunhadura a metade do final da cauda; Diâmetro em frente a empunhadura de
20 a 25mm; Conforme regras da IAAF.
Dardo Oficial em Aço 600 Gr para Lançamentos com Distâncias entre 60 e 70 Metros. Medindo
entre 2.200 e 2.300mm de comprimento total; 800 a 920mm da ponta ao centro de gravidade;
400 a 460mm da cabeça (ponta) ao centro de gravidade; 1.280 a 1.500mm da cauda ao centro
de gravidade; 140 a 150mm de empunhadura; 250 a 330mm de cabeça (ponta); 640 a 750mm
do final da empunhadura a metade do final da cauda; Diâmetro em frente a empunhadura de
20 a 25mm; Conforme regras da IAAF.
Dardo oficial em aço - 700gr, lançamentos com distância entre 45 e 55m. Medindo entre 2.300
e 2.400mm de comprimento total; 860 a 1.000mm da ponta ao centro de gravidade;
Comprimento da cabeça (ponta) de 250 a 330mm; Diâmetro do corpo no ponto de maior
espessura de 23 a 28mm; Largura da empunhadura de corda de 150 a 160mm; Conforme
regras da IAAF.
Dardo oficial em aço - 700gr, lançamentos com distância entre 50 e 60m. Medindo entre 2.300
e 2.400mm de comprimento total; 860 a 1.000mm da ponta ao centro de gravidade;
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Comprimento da cabeça (ponta) de 250 a 330mm; Diâmetro do corpo no ponto de maior
espessura de 23 a 28mm; Largura da empunhadura de corda de 150 a 160mm; Conforme
regras da IAAF.
Dardo oficial em aço - 700gr, lançamentos com distância entre 65 e 70m. Medindo entre 2.300
e 2.400mm de comprimento total; 860 a 1.000mm da ponta ao centro de gravidade;
Comprimento da cabeça (ponta) de 250 a 330mm; Diâmetro do corpo no ponto de maior
espessura de 23 a 28mm; Largura da empunhadura de corda de 150 a 160mm; Conforme
regras da IAAF.
Dardo oficial em aço - 700gr, lançamentos com distância entre 65 e 80m. Medindo entre 2.300
e 2.400mm de comprimento total; 860 a 1.000mm da ponta ao centro de gravidade;
Comprimento da cabeça (ponta) de 250 a 330mm; Diâmetro do corpo no ponto de maior
espessura de 23 a 28mm; Largura da empunhadura de corda de 150 a 160mm; Conforme
regras da IAAF.
Dardo Oficial Em Aço - 800gr, A Favor Do Vento E Distâncias Acima De 80m E 770 A 900 Mm Do
Final Da Empunhadura. Entre 2.600 e 2.700mm de comprimento total; 900 a 1.060mm da
ponta ao centro de gravidade; 450 a 530mm da cabeça (ponta) ao centro de gravidade; 1.540 a
1.800mm da cauda ao centro de gravidade; 150 a 160mm de empunhadura; 250 a 330mm de
cabeça (ponta); 770 a 900mm do final da empunhadura a metade do final da cauda; Diâmetro
em frente a empunhadura de 25 a 30mm; Conforme regras da IAAF.
Dardo oficial em aço - 800gr, lançamentos com distância entre 45 e 55m. Medindo entre 2.600
e 2.700mm de comprimento total; 900 a 1.060mm da ponta ao centro de gravidade; 450 a
530mm da cabeça (ponta) ao centro de gravidade; 1.540 a 1.800mm da cauda ao centro de
gravidade; 150 a 160mm de empunhadura, 250 a 330mm de cabeça (ponta); 770 a 900mm do
final da empunhadura a metade do final da cauda; Diâmetro em frente a empunhadura de 25 a
30mm; Conforme regras da IAAF.
Dardo oficial em aço - 800gr, lançamentos com distância entre 60 e 70m. Medindo entre 2.600
e 2.700mm de comprimento total; 900 a 1.060mm da ponta ao centro de gravidade; 450 a
530mm da cabeça (ponta) ao centro de gravidade; 1.540 a 1.800mm da cauda ao centro de
gravidade; 150 a 160mm de empunhadura; 250 a 330mm de cabeça (ponta); 770 a 900mm do
final da empunhadura a metade do final da cauda; Diâmetro em frente a empunhadura de 25 a
30mm; Conforme regras da IAAF.
Dardo Oficial Em Aço - 800gr, Para Lançamentos A Favor Do Vento E Distâncias Acima De 80m E
250 A 330 Mm Do Final Da Empunhadura. Entre 2.600 e 2.700mm de comprimento total; 900 a
1.060mm da ponta ao centro de gravidade; 450 a 530mm da cabeça (ponta) ao centro de
gravidade; 1.540 a 1.800mm da cauda ao centro de gravidade; 150 a 160mm de empunhadura;
250 a 330mm de cabeça (ponta) metade do final da cauda; Diâmetro em frente a empunhadura
de 25 a 30mm; Conforme regras da IAAF.
Dardo oficial em carbono - 800gr, lançamentos até 80m. Medindo entre 2.600 e 2.700mm de
comprimento total; 900 a 1.060mm da ponta ao centro de gravidade; 450 a 530mm da cabeça
(ponta) ao centro de gravidade; 1.540 a 1.800mm da cauda ao centro de gravidade; 150 a
160mm de empunhadura; 250 a 330mm de cabeça (ponta); 770 a 900mm do final da
empunhadura a metade do final da cauda; Diâmetro em frente a empunhadura de 25 a 30mm;
Conforme regras da IAAF.
Dardo oficial em carbono - 800gr, lançamentos em qualquer condição de vento e distâncias
acima de 80m. Entre 2.600 e 2.700mm de comprimento total; 900 a 1.060mm da ponta ao
centro de gravidade; 450 a 530mm da cabeça (ponta) ao centro de gravidade; 1.540 a
1.800mm da cauda ao centro de gravidade; 150 a 160mm de empunhadura; 250 a 330mm de
cabeça (ponta); 770 a 900mm do final da empunhadura a metade do final da cauda; Diâmetro
em frente a empunhadura de 25 a 30mm; Conforme regras da IAAF.
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Dardo oficial feminino em aço, pesando 600g, medindo aproximadamente 2.250mm de
comprimento total; medida da ponta ao centro de gravidade próxima a 850mm; medindo
aproximadamente 430mm da cabeça (ponta) ao centro de gravidade; aproximadamente
1350mm da cauda ao centro de gravidade; empunhadura com no mínimo 140 mm; cabeça
(ponta) com no mínimo 250; aproximadamente 700mm do final da empunhadura a metade do
final da cauda; Diâmetro em frente a empunhadura de aproximadamente 20mm; Conforme
regras da IAAF. Desenhado para lançamentos a favor do vento e distâncias de
aproximadamente 75m.
Dardo oficial feminino em aço, pesando 600g, medindo aproximadamente 2.250mm de
comprimento total; medida da ponta ao centro de gravidade próxima a 850mm; medindo
aproximadamente 430mm da cabeça (ponta) ao centro de gravidade; aproximadamente
1350mm da cauda ao centro de gravidade; empunhadura com no mínimo 140 mm; cabeça
(ponta) com no mínimo 250; aproximadamente 700mm do final da empunhadura a metade do
final da cauda; Diâmetro em frente a empunhadura de aproximadamente 20mm; Conforme
regras da IAAF. Desenhado para lançamentos em qualquer condição de vento e distâncias de
aproximadamente 75m.
Dardo oficial feminino em aço, pesando 600g, medindo aproximadamente 2.250mm de
comprimento total; medida da ponta ao centro de gravidade próxima a 850mm; medindo
aproximadamente 430mm da cabeça (ponta) ao centro de gravidade; aproximadamente
1350mm da cauda ao centro de gravidade; empunhadura com no mínimo 140 mm; cabeça
(ponta) com no mínimo 250; aproximadamente 700mm do final da empunhadura a metade do
final da cauda; Diâmetro em frente a empunhadura de aproximadamente 20mm; Conforme
regras da IAAF. Desenhado para lançamentos de aproximadamente 50m.
Dardo oficial feminino em carbono, pesando 600g, medindo aproximadamente 2.250mm de
comprimento total; medida da ponta ao centro de gravidade próxima a 850mm; medindo
aproximadamente 430mm da cabeça (ponta) ao centro de gravidade; aproximadamente
1350mm da cauda ao centro de gravidade; empunhadura com no mínimo 140 mm; cabeça
(ponta) com no mínimo 250; aproximadamente 700mm do final da empunhadura a metade do
final da cauda; Diâmetro em frente a empunhadura de aproximadamente 20mm; Conforme
regras da IAAF. Desenhado para lançamentos contra o vento e distâncias de aproximadamente
75m.
Dardo oficial feminino em carbono, pesando 600g, medindo aproximadamente 2.250mm de
comprimento total; medida da ponta ao centro de gravidade próxima a 850mm; medindo
aproximadamente 430mm da cabeça (ponta) ao centro de gravidade; aproximadamente
1350mm da cauda ao centro de gravidade; empunhadura com no mínimo 140 mm; cabeça
(ponta) com no mínimo 250; aproximadamente 700mm do final da empunhadura a metade do
final da cauda; Diâmetro em frente a empunhadura de aproximadamente 20mm; Conforme
regras da IAAF. Desenhado para lançamentos a favor do vento e distâncias de
aproximadamente 75m.
Dardo oficial feminino em carbono, pesando 600g, medindo aproximadamente 2.250mm de
comprimento total; medida da ponta ao centro de gravidade próxima a 850mm; medindo
aproximadamente 430mm da cabeça (ponta) ao centro de gravidade; aproximadamente
1350mm da cauda ao centro de gravidade; empunhadura com no mínimo 140 mm; cabeça
(ponta) com no mínimo 250; aproximadamente 700mm do final da empunhadura a metade do
final da cauda; Diâmetro em frente a empunhadura de aproximadamente 20mm; Conforme
regras da IAAF. Desenhado para lançamentos em qualquer condição de vento e distâncias de
aproximadamente 75m.
Dardo oficial feminino em carbono, pesando 600g, medindo entre 2.200 e 2.300mm de
comprimento total; 800 a 920mm da ponta ao centro de gravidade; 400 a 460mm da cabeça
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(ponta) ao centro de gravidade; 1.280 a 1.500mm da cauda ao centro de gravidade; 140 a
150mm de empunhadura; 250 a 330mm de cabeça (ponta); 640 a 750mm do final da
empunhadura a metade do final da cauda; Diâmetro em frente a empunhadura de 20 a 25mm;
Conforme regras da IAAF. Desenhado para lançamentos contra o vento e distâncias entre 65 e
80m.
Dardo oficial feminino menor, feito em aço, pesando 500g, medindo entre 2.000 e 2.100mm de
comprimento total, com 780 a 880mm da ponta ao centro de gravidade, comprimento da
cabeça (ponta) de 220 a 270mm, diâmetro do corpo no ponto de maior espessura de 20 a
24mm e largura da empunhadura de corda de 135 a 145mm, conforme regras da IAAF.
Desenhado para lançamentos com distância entre 55 e 70m.
Dardo oficial masculino em aço, pesando 800g, medindo aproximadamente 2.650mm de
comprimento total; aproximadamente 1.000mm da ponta ao centro de gravidade;
aproximadamente 500mm da cabeça (ponta) ao centro de gravidade ; aproximadamente
1.650mm da cauda ao centro de gravidade; empunhadura mínima com 155mm; cabeça (ponta)
com no mínimo 250mm; aproximadamente 850mm do final da empunhadura a metade do final
da cauda; Diâmetro em frente a empunhadura de aproximadamente 25mm; Conforme regras
da IAAF. Desenhado para lançamentos contra o vento e distâncias acima de 80m.
Dardo oficial masculino em aço, pesando 800g, medindo aproximadamente 2.650mm de
comprimento total; aproximadamente 1.000mm da ponta ao centro de gravidade;
aproximadamente 500mm da cabeça (ponta) ao centro de gravidade ; aproximadamente
1.650mm da cauda ao centro de gravidade; empunhadura mínima com 155mm; cabeça (ponta)
com no mínimo 250mm; aproximadamente 850mm do final da empunhadura a metade do final
da cauda; Diâmetro em frente a empunhadura de aproximadamente 25mm; Conforme regras
da IAAF. Desenhado para lançamentos a favor do vento e distâncias acima de 80m.
Dardo oficial masculino em aço, pesando 800g, medindo aproximadamente 2.650mm de
comprimento total; aproximadamente 1.000mm da ponta ao centro de gravidade;
aproximadamente 500mm da cabeça (ponta) ao centro de gravidade ; aproximadamente
1.650mm da cauda ao centro de gravidade; empunhadura mínima com 155mm; cabeça (ponta)
com no mínimo 250mm; aproximadamente 850mm do final da empunhadura a metade do final
da cauda; Diâmetro em frente a empunhadura de aproximadamente 25mm; Conforme regras
da IAAF. Desenhado para lançamentos em todas as condições de vento e distâncias acima de
80m.
Dardo oficial masculino em aço, pesando 800g, medindo aproximadamente 2.650mm de
comprimento total; aproximadamente 1.000mm da ponta ao centro de gravidade;
aproximadamente 500mm da cabeça (ponta) ao centro de gravidade ; aproximadamente
1.650mm da cauda ao centro de gravidade; empunhadura mínima com 155mm; cabeça (ponta)
com no mínimo 250mm; aproximadamente 850mm do final da empunhadura a metade do final
da cauda; Diâmetro em frente a empunhadura de aproximadamente 25mm; Conforme regras
da IAAF. Para lançamentos até 80m.
Dardo oficial masculino em aço, pesando 800g, medindo aproximadamente 2.650mm de
comprimento total; aproximadamente 1.000mm da ponta ao centro de gravidade;
aproximadamente 500mm da cabeça (ponta) ao centro de gravidade ; aproximadamente
1.650mm da cauda ao centro de gravidade; empunhadura mínima com 155mm; cabeça (ponta)
com no mínimo 250mm; aproximadamente 850mm do final da empunhadura a metade do final
da cauda; Diâmetro em frente a empunhadura de aproximadamente 25mm; Conforme regras
da IAAF. Para lançamentos de aproximadamente 50m.
Dardo oficial masculino em aço, pesando 800g, medindo entre 2.600 e 2.700mm de
comprimento total; 900 a 1.060mm da ponta ao centro de gravidade; 450 a 530mm da cabeça
(ponta) ao centro de gravidade; 1.540 a 1.800mm da cauda ao centro de gravidade; 150 a
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160mm de empunhadura; 250 a 330mm de cabeça (ponta); 770 a 900mm do final da
empunhadura a metade do final da cauda; Diâmetro em frente a empunhadura de 25 a 30mm;
Conforme regras da IAAF. Para lançamentos até 70m.
Dardo oficial masculino em aço, pesando 800g, medindo entre 2.600 e 2.700mm de
comprimento total; 900 a 1.060mm da ponta ao centro de gravidade; 450 a 530mm da cabeça
(ponta) ao centro de gravidade; 1.540 a 1.800mm da cauda ao centro de gravidade; 150 a
160mm de empunhadura; 250 a 330mm de cabeça (ponta); 770 a 900mm do final da
empunhadura a metade do final da cauda; Diâmetro em frente a empunhadura de 25 a 30mm;
Conforme regras da IAAF. Para lançamentos entre 60 e 70m.
Dardo oficial masculino em aço, pesando 800g, medindo entre 2.600 e 2.700mm de
comprimento total; 900 a 1.060mm da ponta ao centro de gravidade; 450 a 530mm da cabeça
(ponta) ao centro de gravidade; 1.540 a 1.800mm da cauda ao centro de gravidade; 150 a
160mm de empunhadura; 250 a 330mm de cabeça (ponta); 770 a 900mm do final da
empunhadura a metade do final da cauda; Diâmetro em frente a empunhadura de 25 a 30mm;
Conforme regras da IAAF. Para lançamentos até 45m.
Dardo oficial masculino em carbono, pesando 800g, medindo aproximadamente 2.650mm de
comprimento total; aproximadamente 1.000mm da ponta ao centro de gravidade;
aproximadamente 500mm da cabeça (ponta) ao centro de gravidade ; aproximadamente
1.650mm da cauda ao centro de gravidade; empunhadura mínima com 155mm; cabeça (ponta)
com no mínimo 250mm; aproximadamente 850mm do final da empunhadura a metade do final
da cauda; Diâmetro em frente a empunhadura de aproximadamente 25mm; Conforme regras
da IAAF. Dardo desenhado para lançamentos contra o vento e distâncias acima de 80m.
Dardo oficial masculino em carbono, pesando 800g, medindo aproximadamente 2.650mm de
comprimento total; aproximadamente 1.000mm da ponta ao centro de gravidade;
aproximadamente 500mm da cabeça (ponta) ao centro de gravidade ; aproximadamente
1.650mm da cauda ao centro de gravidade; empunhadura mínima com 155mm; cabeça (ponta)
com no mínimo 250mm; aproximadamente 850mm do final da empunhadura a metade do final
da cauda; Diâmetro em frente a empunhadura de aproximadamente 25mm; Conforme regras
da IAAF. Dardo desenhado para lançamentos a favor do vento e distâncias acima de 80m.
Dardo oficial masculino em carbono, pesando 800g, medindo aproximadamente 2.650mm de
comprimento total; aproximadamente 1.000mm da ponta ao centro de gravidade;
aproximadamente 500mm da cabeça (ponta) ao centro de gravidade ; aproximadamente
1.650mm da cauda ao centro de gravidade; empunhadura mínima com 155mm; cabeça (ponta)
com no mínimo 250mm; aproximadamente 850mm do final da empunhadura a metade do final
da cauda; Diâmetro em frente a empunhadura de aproximadamente 25mm; Conforme regras
da IAAF. Dardo desenhado para lançamentos em qualquer condição de vento e distâncias
acima de 80m.
Dardo oficial. Peso: 0,60 kg; Feminino para niciação; Em alumínio; Medindo entre 2.200 e
2.300mm de comprimento total, com 800 a 920mm da ponta ao centro de gravidade, 400 a
460mm da cabeça (ponta) ao centro de gravidade e 1.280 a 1.500mm da cauda ao centro de
gravidade; Com 140 a 150mm de empunhadura, 250 a 330mm de cabeça (ponta), 640 a
750mm do final da empunhadura a metade do final da cauda e diâmetro em frente a
empunhadura de 20 a 25mm; Para lançamentos com distâncias entre 45 e 55m; Competição e
treinamento.
Dardo oficial. Peso: 0,60 kg; Feminino; Em aço; Medindo entre 2.200 e 2.300mm de
comprimento total, com 800 a 920mm da ponta ao centro de gravidade, 400 a 460mm da
cabeça (ponta) ao centro de gravidade e 1.280 a 1.500mm da cauda ao centro de gravidade;
Com 140 a 150mm de empunhadura, 250 a 330mm de cabeça (ponta), 640 a 750mm do final
da empunhadura a metade do final da cauda e diâmetro em frente a empunhadura de 20 a
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25mm; Para lançamentos com distâncias entre 60 e 70m. CERTIFICADO IAAF.
Dardo oficial. Peso: 0,70 kg; Masculino menor; Em duralumínio; Medindo entre 2.300 e
2.400mm de comprimento total, com 860 a 1.000mm da ponta ao centro de gravidade,
comprimento da cabeça (ponta) de 250 a 330mm, diâmetro do corpo no ponto de maior
espessura de 23 a 28mm e largura da empunhadura de corda de 150 a 160mm; Para
lançamentos com distância entre 55 e 65m. CERTIFICADO IAAF.
Dardo oficial. Peso: 0,80 kg; Masculino; Em aluminio; Medindo entre 2.600 e 2.700mm de
comprimento total, com 900 a 1.060mm da ponta ao centro de gravidade, 450 a 530mm da
cabeça (ponta) ao centro de gravidade e 1.540 a 1.800mm da cauda ao centro de gravidade;
Com 150 a 160mm de empunhadura, 250 a 330mm de cabeça (ponta), 770 a 900mm do final
da empunhadura a metade do final da cauda e diâmetro em frente a empunhadura de 25 a
30mm; Para lançamentos entre 45 e 55m. TREINAMENTO E INICIAÇÃO.
Dardo para Iniciação em Poliuretano com Peso Aproximado de 1kg. Comprimento total: entre
2.600 e 2.700mm
Dardo para treinamento com ponta de borracha - 400gr. Em duralumínio com ponteira de
borracha para treinamento.
Dardo para treinamento com ponta de borracha - 500gr. Em duralumínio com ponteira de
borracha para treinamento
Dardo para treinamento com ponta de borracha - 600gr. Em duralumínio com ponteira de
borracha para treinamento; Peso: 600 gr.
Dardo para treinamento; Confeccionado em aço; Peso: 1kg.
Dardo para treinamento; Confeccionado em aço; Peso: 900 Gr.
Dardo para treinamento; Confeccionado em alumínio; Peso: 400Gr.
Dardo para treinamento; Confeccionado em alumínio; Peso: 500Gr.
Dardo para treinamento; Confeccionado em alumínio; Peso: 600Gr.
Dardo para treinamento; Confeccionado em alumínio; Peso: 700Gr.
Dardo para treinamento; Confeccionado em alumínio; Peso: 800Gr.
Dartfish Live - sistema de avaliação de vídeo. Modalidade atletismo.
Deck de gravação e reprodução em HDV, DVCAM e DVSP.
Deck para Prancha de Surf em EVA com ''kicktail '' alto, '' barra central baixa, grip traseiro
elevado, 3 peças.
Deck para Prancha de Surf em EVA com ''kicktail '' alto, '' barra central baixo, grip traseiro
elevado, 5 peças.
Deck para Prancha de Surf em EVA com ''kicktail '' alto, '' barra central média, grip traseiro
elevado, 5 peças.
DECK PISCINA, coberta com tapete de PVC 14mm, para piscina de competição - 50mx25mx3m.
Dedeira com guia de três dedos com a opção de uma instalação de fixação cinta três ou dois
dedos. Material: couro. Tamanho Universal, placa anodizado preto, fivela de aço inoxidável, e
cinta de nylon para uma fixação segura. Inclui separador de dedo, (escolha de curto ou longo)
através do sistema de cinta espaçador. Separador de dedos longo. Lado esquerdo.
Dedeira com guia de três dedos com a opção de uma instalação de fixação cinta três ou dois
dedos. Material: couro. Tamanho Universal, placa anodizado preto, fivela de aço inoxidável, e
cinta de nylon para uma fixação segura. Inclui separador de dedo, (escolha de curto ou longo)
através do sistema de cinta espaçador. Separador de dedos curto. Lado direito.
Dedeira de couro simples com separador de dedo. Ideal para incitantes e escolas de tiro com
arco. Possui dupla camada de couro e separador de dedos. Cor: preta. Para lado
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direito.Tamanhos: P, M, G.
Dedeira de couro simples com separador de dedo. Ideal para incitantes e escolas de tiro com
arco. Possui dupla camada de couro e separador de dedos. Cor: preta. Para lado
esquerdo.Tamanhos: P, M, G.
Dedeiras para competição. Fabricada com base de alumínio possui separador de dedos, apoio
para o queixo e suporte para o dedo mindinho. Cor da dedeira e de acordo com seu tamanho:
Grande = Azul, Media = Vermelha, Pequenha = Amarelha. Para lado direito.
Dedeiras para competição. Fabricada com base de alumínio possui separador de dedos, apoio
para o queixo e suporte para o dedo mindinho. Cor da dedeira e de acordo com seu tamanho:
Grande = Azul, Media = Vermelha, Pequenha = Amarelha. Para lado esquerdo.
Defensa para deck de cais em pvc plastisol com resistência a uv; dimensões (c x a): 7,6 cm x
30,5 cm.
Defensa para deck de caisem pvc plastisol com resistência a uv; dimensões (c): 45,70 cm.
Defensas f1. feita em poliuretano moldado; diâmetro: 15cm; comprimento: 62cm. sugerida
para veleiros acima de 18 pés e até 29 pés.
Defensas f2. feita em poliuretano moldado; diâmetro: 21cm; comprimento: 63,5cm. sugerida
para veleiros acima de 18 pés e até 29 pés.
Defensas f3. feita em poliuretano moldado; diâmetro: 20,8cm; comprimento: 76,2cm. sugerida
para veleiros acima de 28 pés e até 36 pés.
Defensas f4. feita em poliuretano moldado; diâmetro: 22cm; comprimento: 103cm. sugerida
para veleiros acima de 28 pés e até 38 pés.
Defensas f5. feita em poliuretano moldado; diâmetro: 28cm; comprimento: 76cm. sugerida
para veleiros acima de 36 pés até 43 pés
Dentista - Contratação de Dentista para o atendimento e acompanhamento odontológico e
ortodontico dos atletas. Preferencialmente contratação de Pessoa Jurídica. Deve ter formação
na área. Requisito: deve possuir registro no Conselho Federal de Odontologia (CFO).
Dentista pleno (Unidade considerada: salário mês de 40h semanais)
Dentista sênior (Unidade considerada: salário mês de 40h semanais)
Descanso magnético reversível. O pino de suporte do parafuso pode ser ajustado tanto na
altura quanto no canto em relação ao comprimento do arco, a fim de se adaptar perfeitamente
a qualquer diâmetro da haste. Chave para ajuste incluída. Cores: preto, prata, dourado e azul.
Lado Direito.
Descanso magnético reversível. O pino de suporte do parafuso pode ser ajustado tanto na
altura quanto no canto em relação ao comprimento do arco, a fim de se adaptar perfeitamente
a qualquer diâmetro da haste. Chave para ajuste incluída. Cores: preto, prata, dourado e azul.
Lado Esquerdo.
Descanso para Flecha ou apoio para flech (Arrow Rest). As "cerdas" ou lançadores é produzida
em plástico injetado. Corpo formado por material rígido. Lacuna deslizante para disparos mais
silenciosos. kit de chaves para fixação de alumínio usinado. Pode ser utilizado com a mão
direita ou esquerda. Peso 40g. Diâmetro total da parte externa do círculo: 5,5cm.
Descanso para Flecha ou apoio para flech (Arrow Rest). Modelo Antelope, para todos os tipos
de flechas. Peso: 65g. Inclui mola extra e 3 chave allen para regulagens. Feito em alumínio e
aço. Itens inclusos: Parafusos ,chaves. Pode ser utilizado com a mão direita ou esquerda.
Descanso para Flecha ou apoio para flecha (Arrow Rest).. Pode ser utilizado com a mão direita
ou esquerda, basta inverter utilzando a chave allen inclusa na embalagem. Peso 110 gramas.
Inclui mola extra e 4 chave allen para regulagens.
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Desenvolvimento com estrutura tubular de 3 a 6 mm, chopas de aço com espessura de 3 a 8
mm, tratamento de superficie com 8 banhos (desengraxante,decapante,
ativador/refinador,fosfato de zinco e passivador), pintura eletrostática a pó com espessura de
110 un. Cura feita em forno de 2 estágios a 250 ° C ,solda TIG/MIG robotizada, assentos com
espuma injetada de poliuretano expandido com densidade controlada, revestimento em couro
ecológico (1 mm de espessura ) e costura reforçada, torre de carga composta por placas de
pesos com 10 Kg e sistema de carga adicional de 2.5 Kg , 5 Kg , 7.5 Kg ,barra em aço com
revestimento anti-oxidante, guias de pesos em aço inox , cabos de aço com 6 mm de espessura
que suporta até 1500 Kg , acabamento com proteção termoplástica em nylon 6,6 preto,
carenagem traseira em polietileno rotomoldado.,base de apoio para pés em aço com textura
anti-derrapante,porta anilhas em cromo duro.Dimensões (C x L x A) : 169 x 143,5 x 145,5 cm ,
Peso : 240 Kg, Carga 107,5 Kg. Marca de referência: Movement RT Desenvolvimento ou similar.
Desfibrilador Externo Automático (Dea). Choque Bifásico; Orientação por voz em português;
Conexão USB; Alarmes audiovisuais de frequência; Indicação de PCR; Sensibilidade para
reconhecimento de fibrilação ventricular em uma amplitude de 200 micro volt ou mais, deve
ser superior a 90% na ausência de artefato; Detectar taquicardia ventricular em sensibilidade
superior a 75%; Especificidade do equipamento em diferenciar arritmias que não necessitam de
desfibrilação deve ser superior a 95% na ausência de artefatos; Bateria de Lítio com capacidade
mínima para 30 choques; Armazenamento de eventos; Gravação de ECG; Gabinete com
isolamento elétrico; Acessórios Necessários: 01 (um) cabo força, 02 (dois) pares de eletrodos
adesivos multifunção adulto e pediatrico, Cabo USB e Softwares. Dimensões (AxLxP): 25x24x20
cm; Peso: 4 Kg. 220V/ 60 Hertz ou BIVOLT.
Detector Algorítmicos Ótico de Fumaça - Método de endereçamento via dip-switch no
detector. Compensação automática por sensor de contaminação. Muito baixo consumo de
corrente. Uso de protocolo digital de comunicação imune a ruídos. Tensão de operação: 17 a
28 VDC. Máxima umidade: 95% não condensada. Faixa de operação de temperatura: 10°C a +
50°C.
Detector de saída falsa para provas de velocidade, composto por 08 alto-falantes (caixas de
som), cabos para detecção e transmissão de movimentos e sons, para provas de 100 m, 200 m,
400 m, 4 x 100 m e 4 x 200 m, sistema de controle de áudio, amplificador, impressora e
microfone integrado ao fone de ouvidos, sistema oficial, segundo regra da IAF.
Detector ensofágico com Haste: Cobre recozido. Esfera: Latão. Mandril de Intubação: Banho de
Níquel.
Dextrano; hipromelose (2fr) indicado para o alívio temporário da irritação e ardor devidos ao
olho seco. para o alívio temporário do desconforto devido a pequenas irritações do olho ou a
exposição ao vento ou sol.
Diclofenaco de sódio 50 mg c/20 (3cx) artrite reumatóide, artrose, osteoartrite, espondilite,
síndromes dolorosas da coluna vertebral, crises agudas de gota, inflamações pós-traumáticas e
pós-operatórias dolorosas e edema, enxaqueca.
Diclofenaco dietilamônio pomada (5tb)-30 g alívio da inflamação, dor e edema em:
inflamações de origem traumática dos tendões, ligamentos, músculos e articulações, por
exemplo, devido à entorses, lesões e contusões, distensões ou dores musculares (p. ex.
torcicolo) e nas costas, bem como lesões oriundas de práticas esportivas; formas localizadas de
reumatismos de tecido mole, por exemplo, tendinite, cotovelo do tenista; alguns tipos de
artrites leves e localizadas (joelho e dedos).
Diclofenaco dietilamônio pomada (5tb)-60 g alívio da inflamação, dor e edema em:
inflamações de origem traumática dos tendões, ligamentos, músculos e articulações, por
exemplo, devido à entorses, lesões e contusões, distensões ou dores musculares (p. ex.
torcicolo) e nas costas, bem como lesões oriundas de práticas esportivas; formas localizadas de
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reumatismos de tecido mole, por exemplo, tendinite, cotovelo do tenista; alguns tipos de
artrites leves e localizadas (joelho e dedos).
Diclofenaco dietilamônio spray (8fr) - 120g alívio da inflamação, dor e edema em: inflamações
de origem traumática dos tendões, ligamentos, músculos e articulações, por exemplo, devido à
entorses, lesões e contusões, distensões ou dores musculares (p. ex. torcicolo) e nas costas,
bem como lesões oriundas de práticas esportivas; formas localizadas de reumatismos de tecido
mole, por exemplo, tendinite, cotovelo do tenista; alguns tipos de artrites leves e localizadas
(joelho e dedos).
Diclofenaco dietilamônio spray (8fr) - 60g alívio da inflamação, dor e edema em: inflamações
de origem traumática dos tendões, ligamentos, músculos e articulações, por exemplo, devido à
entorses, lesões e contusões, distensões ou dores musculares (p. ex. torcicolo) e nas costas,
bem como lesões oriundas de práticas esportivas; formas localizadas de reumatismos de tecido
mole, por exemplo, tendinite, cotovelo do tenista; alguns tipos de artrites leves e localizadas
(joelho e dedos).
Dietpro 5.1i Profissional 01 chave (instalação em 01 computador). software de nutrição;
eficiente na avaliação nutricional e prescrição de dietas; facilita o atendimento clínico
nutricional; contempla as avaliações antropométrica, bioquímica e dietética; anamnese;
cálculos energéticos e finaliza com a prescrição do plano alimentar.
Dimenidrinato; cloridrato de piridoxina (3cx)-30 ml profilaxia e tratamento de náuseas e
vômitos em geral, dentre os quais: -náuseas e vômitos da gravidez; -náuseas, vômitos e
tonturas causados pela doença do movimento – cinetose; -náuseas e vômitos pós-tratamentos
radioterápicos e em pré e pós-operatórios, incluindo vômitos pós-cirurgias do trato
gastrintestinal; no controle profilático e na terapêutica da crise aguda dos transtornos da
função vestibular e ou vertiginosos, de origem central ou periférica, incluindo labirintites.
Dimenidrinato; cloridrato de piridoxina (3cx)-c/30 profilaxia e tratamento de náuseas e
vômitos em geral, dentre os quais: -náuseas e vômitos da gravidez; -náuseas, vômitos e
tonturas causados pela doença do movimento – cinetose; -náuseas e vômitos pós-tratamentos
radioterápicos e em pré e pós-operatórios, incluindo vômitos pós-cirurgias do trato
gastrintestinal; no controle profilático e na terapêutica da crise aguda dos transtornos da
função vestibular e ou vertiginosos, de origem central ou periférica, incluindo labirintites.
Dimeticona comp c/20 (1cx) - 40mg antigases indicado para proporcionar um rápido alívio
para estômago pesado, estufamento,inchaço e desconforto causado pelos
gases. dimeticona atua no estômago e no intestino, diminuindo a tensão superficial dos
líquidos digestivos, levando ao rompimento das bolhas gasosas que retêm os gases.
Dimeticona comp c/20 (1cx) - 75mg antigases indicado para proporcionar um rápido alívio
para estômago pesado, estufamento,inchaço e desconforto causado pelos
gases. dimeticona atua no estômago e no intestino, diminuindo a tensão superficial dos
líquidos digestivos, levando ao rompimento das bolhas gasosas que retêm os gases.
Dinamômetro digital para prova de função manual. Quantifica força muscular.
Microprocessado; Display LCD; Mede: Força máxima, Tempo para alcançar pico de força,
Tempo total de teste, Tempo dentro de intervalos selecionáveis, Vigor Média; Faixa de
medição: 0-300 libras (136,1 kg/1334 N); Calibração de pontos: 31 pontos (a cada £ 10, 0-300);
Tempo de teste selecionável de 1 - 10 segundo; Precisão: ± 1 % em relação ao fundo de escala;
Memória mínima para 100 testes; Bateria recarregável com autonomia mínima de 6 horas;
Desligamento automático após 5 minutos de inatividade; Capacidade de interface para
comunicação de dados via web ou USB. Dimensões (AxLxC): 13x8x4 cm. 220V/ 60 Hertz ou
BIVOLT.
Dipirona monoidratada 500mg (30cp) analgésico e antipirético.
Dipirona sódica; meleato de clorfeniramina; dipirona sódica; cafeína c/6 (10 bl) indicado como
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analgésico e antitérmico, como medicação sintomática no tratamento da gripe e do resfriado.
Disco de atletismo 1,25 kg. Feito de borracha dura de alta resistência. Indicado para
treinamento de lançamentos. Ideal para atletas iniciantes.
Disco de atletismo de aço/madeira 2,50 kg. Indicado para treinamento. Centro e bordas de aço
galvanizado, pratos de madeira laminada de alta resistência.
Disco de atletismo de aço/madeira 3,00 kg. Indicado para treinamento. Centro e bordas de aço
galvanizado, pratos de madeira laminada de alta resistência.
Disco de atletismo de bronze/fibra de carbono 1,5 kg. Indicado para competições e
treinamento de atletas de nível avançado, mantendo a estabilidade de vôo nos lançamentos de
longas distâncias. Borda de bronze. Pratos leves, compostos de material sintético com mistura
de fibras de carbono e vidro. 82% a 90% de peso nas bordas. Certificado pela IAAF.
Disco de atletismo de bronze/fibra de carbono 2,0 kg. Indicado para competições e
treinamento de atletas de nível avançado, mantendo a estabilidade de vôo nos lançamentos de
longas distâncias. Borda de bronze. Pratos leves, compostos de material sintético com mistura
de fibras de carbono e vidro. 82% a 90% de peso nas bordas. Certificado pela IAAF.
Disco de atletismo de bronze/fibra de carbono Peso 2,5 kg, indicado para competições e
treinamento de atletas de nível avançado, mantendo a estabilidade de voo nos lançamentos de
longas distâncias, borda de bronze, pratos leves, compostos de material sintético com mistura
de fibras de carbono e vidro, 82% a 90% de peso nas bordas, Certificado pela IAAF, distribuição
de peso com 82% a 90% de peso na borda.
Disco de atletismo de bronze/fibra de carbono Peso 3,00 kg, indicado para competições e
treinamento de atletas de nível avançado, mantendo a estabilidade de vôo nos lançamentos de
longas distâncias, borda de bronze, pratos leves, compostos de material sintético com mistura
de fibras de carbono e vidro, 82% a 90% de peso nas bordas, Certificado pela IAAF, distribuição
de peso com 82% a 90% de peso na borda.
Disco de atletismo de bronze/fibra de carbono; Peso 1,75 kg; Borda de bronze, pratos leves,
compostos de material sintético com mistura de fibras de carbono e vidro, 82% a 90% de peso
nas bordas; Certificado pela IAAF, distribuição de peso com 82% a 90% de peso na borda.
Disco de atletismo, peso de 750 gr, feito de aço, madeira ou borracha.
Disco de borracha sólida e resistente de 2kg para treinamento. Masculino adulto.
Disco de bronze/carbono de 1,0 Kg, peso 1Kg com distribuição de peso de 82% a 90% de peso
na borda, material bronze/fibra de carbono, cor azul/bronze nível técnico avançado.
Disco de Equilíbrio - confeccionado em Plastico ABS, Cor Preta, suporta até 100 kg, diametro de
39,5 cm.
Disco de Equilíbrio - confeccionado em polipropileno, cor preta para equilibrio e coordenação.
Dimensões aproximadas : 39,5 x 20 x 39,5 cm.
Disco de Equilíbrio (ref: Live Up ou similar); Unissex; confeccionado em PVC com superfície em
cravos emborrachados; Peso: 1,315 kg; Capacidade: 150 kg; Dimensões: 34 x 6 x 34 cm.
Disco de Equilíbrio (ref: Pretorian Performance com altura ajustável ou similar); Unissex;
confeccionado em plástico de alta resistência; Peso: 853g; Dimensões (AxLxP): 38,5x38,5x8cm.
Disco de Equilíbrio (ref: Pro Acte Sports T49 ou similar); unissex; confeccionado em látex e
nylon com manoplas revestidas em espuma; Peso: 1,09kg; Dimensões (LxAxC): 39,5x7x39,5 cm.
Disco de Equilíbrio Inflável, material de PVC flexível, cerca de 34 cm de diâmetro, altura de 6
cm.
Disco de Equilíbrio Inflável, material de PVC flexível, cerca de 40 cm de diâmetro, altura de 6
cm.
Disco de equilíbrio, possui um peso líquido de 0,8 a 1 kg e diâmetro entre 30 e 50 cm com
composição emborrachada, feito de PVC macio e flexível.
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Disco de Fibra de Vidro; Peso: 1Kg; Certificado pela IAAF; Com mais de 85% do peso
concentrado nas bordas.
Disco de Freio Dianteiro para Moto Cross.
Disco de Freio Dianteiro para Moto Cross.
Disco de metal pesando 10 Libras (4,54 kg) para provas de levantamento de peso
Disco de metal pesando 5 Libras para provas de levantamento de peso
Disco de PVC de 200g, para iniciação de atletas, confeccionado em PVC macio, com diâmetro
de aproximadamente 15,5 cm, altura de 3,0 cm no centro e 1,0 cm, nas bordas.
Disco de PVC de 500g, para iniciação de atletas, confeccionado em PVC macio, com diâmetro
de aproximadamente 17,5cm, altura de 4,0 cm no centro e 1,0 cm, nas bordas.
Disco feminino menor, juvenil e adulto de fibra. A borda deve ser arredondada em um círculo
perfeito e o seu raio será de no mínimo 6mm. Peso Mínimo: 1,000kg;
Disco feminino menor, juvenil e adulto de madeira. A borda deve ser arredondada em um
círculo perfeito e o seu raio será de no mínimo 6mm. Peso Mínimo: 1,000kg;
Disco Infláveis de equilíbrio 38cm. Material PVC. 02 superfícies: lisa e rugosa.
Disco Inflável de equilíbrio 35cm. Material PVC. 02 superfícies: lisa e rugosa.
Disco masculino adulto de fibra. A borda deve ser arredondada em um círculo perfeito e o seu
raio será de 6mm aproximadamente. Peso Mínimo: 2,000kg
Disco masculino adulto de madeira. A borda deve ser arredondada em um círculo perfeito e o
seu raio será de 6mm aproximadamente. Peso Mínimo: 2,000kg
Disco masculino juvenil de fibra. A borda deve ser arredondada em um círculo perfeito e o seu
raio será de 6mm aproximadamente. Peso Mínimo: 1,750kg;
Disco masculino juvenil de madeira. A borda deve ser arredondada em um círculo perfeito e o
seu raio será de 6mm aproximadamente. Peso Mínimo: 1,750kg;
Disco masculino menor de fibra. A borda deve ser arredondada em um círculo perfeito e o seu
raio será de no mínimo 6mm. Peso Mínimo: 1,500kg
Disco masculino menor de madeira. A borda deve ser arredondada em um círculo perfeito e o
seu raio será de no mínimo 6mm. Peso Mínimo: 1,500kg
Disco oficial construído em fibra de vidro; Peso: 1,5 Kg; Aproximamente 85% do peso no aro;
Conforme regras da IAA.
Disco oficial construído em fibra de vidro; Peso: 2 Kg; Mais de 85% do peso concentrado nas
bordas; Certificado pela IAAF.
Disco Oficial construído em fibra e aço; Peso: 0,750 Kg; Conforme regras da IAAF. 50 e 57mm
de diâmetro da placa de metal ou parte central plana; Entre 41 e 43mm de espessura das
placas de metal; 12 a 13mm de espessura do aro a distância de 6mm da borda.
Disco Oficial construído em fibra e aço; Peso: 1,250 Kg; Conforme regras da IAAF. 50 e 57mm
de diâmetro da placa de metal ou parte central plana; Entre 41 e 43mm de espessura das
placas de metal; 12 a 13mm de espessura do aro a distância de 6mm da borda.
Disco Oficial construído em fibra e aço; Peso: 1,5 Kg; Conforme regras da IAAF. 50 e 57mm de
diâmetro da placa de metal ou parte central plana; Entre 41 e 43mm de espessura das placas
de metal; 12 a 13mm de espessura do aro a distância de 6mm da borda.
Disco Oficial construído em fibra e aço; Peso: 1,750 Kg; Conforme regras da IAAF. 50 e 57mm
de diâmetro da placa de metal ou parte central plana; Entre 41 e 43mm de espessura das
placas de metal; 12 a 13mm de espessura do aro a distância de 6mm da borda.
Disco Oficial construído em fibra e aço; Peso: 1Kg; Conforme regras da IAAF. 50 e 57mm de
diâmetro da placa de metal ou parte central plana; Entre 41 e 43mm de espessura das placas
de metal; 12 a 13mm de espessura do aro a distância de 6mm da borda.
Disco Oficial construído em fibra e aço; Peso: 2 Kg; Conforme regras da IAAF. 50 e 57mm de
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diâmetro da placa de metal ou parte central plana; Entre 41 e 43mm de espessura das placas
de metal; 12 a 13mm de espessura do aro a distância de 6mm da borda.
Disco oficial construído em madeira grau de competição e borda em aço; Peso: 1 Kg.
Disco oficial construído em madeira grau de competição e borda em aço; Peso: 1,5 Kg.
Disco oficial construído em madeira grau de competição e borda em aço; Peso: 1,750 Kg.
Disco oficial construído em madeira grau de competição e borda em aço; Peso: 2 Kg.
Disco oficial construído em madeira grau de competição e borda em aço; Peso: 750 GR.
Disco Oficial de Competição - 1,500 kg - Obrigatório possuir Certificado de Homologação pela
IAAF (Associação Internacional das Federações de Atletismo).
Disco oficial Masculino 1 Kg (GOLD) em fibra de vidro, com placa central de plástico branco,
com aro de bronze e com 85/87% de peso na borda.
Disco oficial Masculino 2 Kg (GOLD) em fibra de vidro, com placa central de plástico branco,
com aro de bronze e com 85/87% de peso na borda.
Disco oficial. Peso: 1,00 kg; Feminino; Em fibra; 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. CERTIFICADO IAAF.
Disco oficial. Peso: 1,00 kg; Feminino; Em madeira; 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. CERTIFICADO IAAF.
Disco para Lançamento oficial para veteranos em fibra de 750 gr, medindo de 160 a 182mm de
diâmetro externo, com borda de metal, diâmetro da placa de metal ou parte central plana de
cerca de 50 a 57mm, espessura das placas de metal 32 a 38mm, espessura do aro de 12 a
13mm, à distância de 6mm da borda.
Disco para levantamento de peso, fabricado em aço; Peso 0,5 kg; Cor branca; Diâmetro
135mm; Largura 13 mm.
Disco para levantamento de peso, fabricado em aço; Peso 1,5 kg; Cor amarela; Diâmetro
180mm; Largura 18 mm.
Disco para levantamento de peso, fabricado em aço; Peso 10 kg; Cor verde; Diâmetro 450mm;
Largura 34 mm.
Disco para levantamento de peso, fabricado em aço; Peso 15 kg; Cor amarela; Diâmetro
450mm; Largura 42 mm.
Disco para levantamento de peso, fabricado em aço; Peso 2 kg, Cor azul; Diâmetro 190mm;
Largura 19 mm.
Disco para levantamento de peso, fabricado em aço; peso 2,5 kg, cor vermelho; Diâmetro
210mm; Largura 19 mm.
Disco para levantamento de peso, fabricado em aço; Peso 20 kg; Cor azul; Diâmetro 450mm;
Largura 54 mm.
Disco para levantamento de pêso, fabricado em aço; Peso 25 kg;Cor vermelha; Diâmetro
450mm; Largura 67 mm.
Disco para levantamento de peso, fabricado em aço; Peso 5 kg; Cor branca; Diâmetro 230mm;
Largura 27 mm.
Disco para levantamento de peso, fabricado em metal pesando 1kg, em cor.
Disco para treinamento de 0.750 kg, em madeira, medindo no mínimo 160 mm de diâmetro
externo da borda de metal, no mínimo 50 mm de diâmetro da placa de metal ou parte central
plana, no mínimo 32 mm de espessura das placas de metal, no mínimo 12 mm de espessura do
aro, à distância de no mínimo 6mm da borda.
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Disco para treinamento de 1.0 kg, em borracha, medindo no mínimo 160 mm de diâmetro
externo e no mínimo 45 mm na parte central plana.
Disco para treinamento de 1.250 kg, em madeira, medindo no mínimo 180 mm de diâmetro
externo da borda de metal, no mínimo 50 mm de diâmetro da placa de metal ou parte central
plana, no mínimo 37 mm de espessura das placas de metal, no mínimo 12 mm de espessura do
aro, à distância de no mínimo 6mm da borda.
Disco para treinamento de 1.5 kg, em borracha, medindo no mínimo 180 mm de diâmetro
externo e no mínimo 45 mm de diâmetro na parte central plana.
Disco para treinamento de 1.750 kg, em borracha, medindo no mínimo 200 mm de diâmetro
externo e no mínimo 45 mm de diâmetro na parte central plana.
Disco para treinamento de 500 g, em borracha, medindo no mínimo 140 mm de diâmetro
externo e no mínimo 40 mm na parte central plana.
Disco para treinamento de 600 g, em borracha, medindo no mínimo 140 mm de diâmetro
externo e no mínimo 40 mm na parte central plana.
Disco para treinamento de aproximadamente 2,5kg, em madeira, medindo de 180 a 202mm de
diâmetro externo da borda de metal, 50 a 57mm de diâmetro da placa de metal ou parte
central plana, 37 a 40mm de espessura das placas de metal, 12 a 13mm de espessura do aro, à
distância de cerca de 6mm da borda.
Disco para Treinamento de Madeira com Borda em Aço;Peso: 750 G.
Disco para Treinamento em Borracha 1 kg
Disco para treinamento em borracha 1,25kg
Disco para treinamento em borracha 1,5kg
Disco para treinamento em borracha 1,75 kg
Disco para Treinamento em Borracha 2 kg
Disco para Treinamento em Borracha 600 GR
Disco para Treinamento em Borracha 750GR
Disco propriocepção - equipamento fisioterápico - confeccionado em PVC emborrachado, com
as seguintes dimensões: 80 cm de altura x 39 cm de largura x 39 cm de comprimento e peso de
0,81 Kg.
Discos para sola de sapatos de curling em borracha termoplástica.
Dispensador de papel higiênico Jumbo linha Xinox, Franke.ou similar.
Dispensador de papel higiênico jumbo, fixado na parede, acabamento em aço com pintura
branca padrão ref.: 7023 - Linha Standard Melhoramentos ou similar nas dimensões: diâmetro
330mm, profundidade 123mm. Papel higiênico a ser definido pelo cliente, tipo equivalente a
rolo grande (jumbo).
Dispensador de papel higiênico, fixado na parede, acabamento aço inox escovado ref.: B2888 Linha Classic - Bobrick ou similar, nas dimensões: largura 155mm, altura 280mm, profundidade
150mm. Papel higiênico a ser definido pelo cliente, tipo equivalente a rolo convencional de
40m.
Dispensador de papel toalha, fixado na parede acabamento aço inox escovado ref.: B262 Linha Classic - Bobrick ou similar nas dimensões: largura 275mm, altura 355mm, profundidade
100mm.
Dispensador de papel toalha, fixado na parede, acabamento plástico padrão ref.: 7020 Linha
Standard Melhoramentos ou similar nas dimensões: largura 277mm, altura 364mm,
profundidade 118mm.
Dispensador de protetor para assento sanitário, fixado na parede, acabamento aço inox
escovado ref.: B221 - Linha Classic - Bobrick ou similar, nas dimensões: largura 400mm, altura
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280mm, profundidade 50mm.
Dispensador de sabonete líquido, fixado na parede, 130x280x130mm (L x A x P), acabamento
plástico ref.: 7048 - Linha Standard Melhoramentos ou similar. Sabonete líquido a ser definido
pelo cliente.
Dispensador de sabonete líquido, fixado na parede, 205x205x90mm (L x A x P), acabamento
aço inox escovado ref.: B2111 - Linha Classic - Bobrick ou similar.
Dispensador para sacos plásticos de absorventes, fixado na parede, acabamento aço inox
escovado ref.: B3541 - Linha Classic - Bobrick ou similar nas dimensões: largura 95mm, altura
105mm, profundidade 25mm.
Dispenser Gel/Sabonete, fabricado em plástico ABS combinada com reservatório de 900 ml.
Pode ser utilizada com sabonete líquido de galão ou com o sachê. Possui fechadura e
acompanha chave de segurança e kit para fixação na parede.
Dispositivo de verificação de velocidade até 199 km/h com iluminação LED - display, bateria de
6 x 1, 5 V, função de auto desligamento. Dimensões: 16, 5 x 18 x 16 cm
Dispositivo de Volteio para trazer a cabeça do cavalo para a posição correta. Ajuda no
fortalecimento do pescoço do cavalo. Pode ser usado com ou sem rédeas gogue.
Dispositivo para Volteio de formação de flexão e definição do pescoço do cavalo. Só pode ser
utilizado em combinação com um suporte de gamarra ou com cinto de suporte.
Dispositivo para Volteio que estimula os músculos da parte traseira do cavalo
Distribuidor óptico, acomodação no mínimo para 24 fibras. Capacidade de aplicação de até 3
módulos padrão LGX* ou até 03 placas de adaptadores ópticos LGX* 8 ou 12 posições
Divã - Mesa de exames clínicos com leito estofado e cabeceira regulável. Em aço inox com
sistema de elevação da cabeça por cremalheira; Leito estofado com espuma de 12 mm,
revestido em courvin cor a definir; Pés com ponteiras em polipropileno ou nylon; Com suporte
de papel. Dimensões (AxLxP): 88x64x190 cm.
Divisória biombo, com calha para a passagem de fiação interna e instalações de tomadas no
rodapé; fabricado em aglomerado de madeira com espessura de 25 mm; estrutura de aço;
revestimento em laminado melamínico de baixa pressão; dimensão aproximada (mm): (L) 400 x
(H) 1100
Divisória biombo, com calha para a passagem de fiação interna e instalações de tomadas no
rodapé; fabricado em aglomerado de madeira com espessura de 25 mm; estrutura de aço;
revestimento em laminado melamínico de baixa pressão; dimensão aproximada (mm): (L) 600 x
(H) 1100
Divisória biombo, com calha para a passagem de fiação interna e instalações de tomadas no
rodapé; fabricado em aglomerado de madeira com espessura de 25 mm; estrutura de aço;
revestimento em laminado melamínico de baixa pressão; dimensão aproximada (mm): (L) 800 x
(H) 1100
Divisória biombo, com calha para a passagem de fiação interna e instalações de tomadas no
rodapé; fabricado em aglomerado de madeira com espessura de 25 mm; estrutura de aço;
revestimento em laminado melamínico de baixa pressão; dimensão aproximada (mm): (L) 1000
x (H) 1100
Divisória biombo, com calha para a passagem de fiação interna e instalações de tomadas no
rodapé; fabricado em aglomerado de madeira com espessura de 25 mm; estrutura de aço;
revestimento em laminado melamínico de baixa pressão; dimensão aproximada (mm): (L) 1200
x (H) 1100
Divisória biombo, com calha para a passagem de fiação interna e instalações de tomadas no
rodapé; fabricado em aglomerado de madeira com espessura de 45 mm; estrutura de aço;
revestimento em laminado melamínico de baixa pressão; dimensão aproximada (mm): (L) 400 x
(H) 1100
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Divisória biombo, com calha para a passagem de fiação interna e instalações de tomadas no
rodapé; fabricado em aglomerado de madeira com espessura de 45 mm; estrutura de aço;
revestimento em laminado melamínico de baixa pressão; dimensão aproximada (mm): (L) 600 x
(H) 1100
Divisória biombo, com calha para a passagem de fiação interna e instalações de tomadas no
rodapé; fabricado em aglomerado de madeira com espessura de 45 mm; estrutura de aço;
revestimento em laminado melamínico de baixa pressão; dimensão aproximada (mm): (L) 800 x
(H) 1100
Divisória biombo, com calha para a passagem de fiação interna e instalações de tomadas no
rodapé; fabricado em aglomerado de madeira com espessura de 45 mm; estrutura de aço;
revestimento em laminado melamínico de baixa pressão; dimensão aproximada (mm): (L) 1000
x (H) 1100
Divisória biombo, com calha para a passagem de fiação interna e instalações de tomadas no
rodapé; fabricado em aglomerado de madeira com espessura de 45 mm; estrutura de aço;
revestimento em laminado melamínico de baixa pressão; dimensão aproximada (mm): (L) 1200
x (H) 1100
Divisoria em granito polido duas faces com espessura de 2cm, Dimensões (A XL) 160 cm x 80
cm.
Divisória sanitária em laminado estrutural ts-10mm acabamento em laminado melamínico com
porta, estrutura em perfis de alumínio acabamento anodizado, alinhado a 1,85m pelo topo e
com área inferior livre de 10 cm, da linha Alcoplac da Neocom ou similar.
Dobok de Taekwondo Homologado WTF Infantil, (Quimono, Kimono). Material: 35% algodão,
65% Poliéster. Tipo Unissex. Cor: branca com gola branca. Com logomarca WTF colorida na
gola; Tamanhos: 130cm - 140cm - 150cm.
Dobok de Taekwondo Homologado WTF, (Quimono, Kimono). Material: 100% Poliéster. Tipo
Unissex. Cor: branca com gola preta. Constituído de calça com fundilho de elastano, com
elástico e cadarço na cintura, e túnica com gola em V preta, com 3 listras pretas na ombreira e
na lateral da calça, com logomarca WTF colorida na gola; com sistema de alta secagem e extra
leve para atletas de alto-rendimento (sistema Clima Cool). Com faixa preta. Tamanhos: 3 (170 estatura de 155 a 166), 4 (180 - estatura de 167 a 172), 5 (190 - estatura de 173 a 181), 6 (200 estatura de 182 a 189).
Dobok de Taekwondo Homologado WTF, (Quimono, Kimono). Material: 35% algodão, 65%
Poliéster. Tipo Feminino. Cor: jaqueta branca (gola preta e vermelha), calça vermelha. Com
logomarca WTF colorida do lado esquerdo da jaqueta a altura do peito; Tamanhos: 0-130cm, 1140cm, 2-150cm, 3-160cm, 4-170cm,5-180cm, 6- 190cm, 7-200cm, 8-210cm.
Dobok de Taekwondo Homologado WTF, (Quimono, Kimono). Material: 35% algodão, 65%
Poliéster. Tipo Feminino. Cor: jaqueta branca (gola preta), calça azul. Com logomarca WTF
colorida do lado esquerdo da jaqueta a altura do peito; Tamanhos: 0-130cm, 1-140cm, 2150cm, 3-160cm, 4-170cm,5-180cm, 6- 190cm, 7-200cm, 8-210cm.
Dobok de Taekwondo Homologado WTF, (Quimono, Kimono). Material: 35% algodão, 65%
Poliéster. Tipo Masculino. Cor: jaqueta branca (gola preta e vermelha), calça azul. Com
logomarca WTF colorida do lado esquerdo da jaqueta a altura do peito; Tamanhos: 0-130cm, 1140cm, 2-150cm, 3-160cm, 4-170cm,5-180cm, 6- 190cm, 7-200cm, 8-210cm.
Dobok de Taekwondo Homologado WTF, (Quimono, Kimono). Material: 35% algodão, 65%
Poliéster. Tipo Masculino. Cor: jaqueta branca (gola preta), calça preta. Com logomarca WTF
colorida do lado esquerdo da jaqueta a altura do peito; Tamanhos: 0-130cm, 1-140cm, 2150cm, 3-160cm, 4-170cm,5-180cm, 6- 190cm, 7-200cm, 8-210cm.
Dobok de Taekwondo Homologado WTF, (Quimono, Kimono). Material: 35% algodão, 65%
Poliéster. Tipo Unissex. Cor: azul. Com logomarca WTF colorida na gola; Tamanhos: 0-130cm, 1-
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140cm, 2-150cm, 3-160cm, 4-170cm,5-180cm, 6- 190cm, 7-200cm, 8-210cm. Modelo Seul Azul.
Dobok de Taekwondo Homologado WTF, (Quimono, Kimono). Material: 35% algodão, 65%
Poliéster. Tipo Unissex. Cor: branca com gola branca. Com 3 listras pretas na ombreira e na
lateral da calça, com logomarca WTF colorida na gola; com faixa preta. Tamanhos: 2 (160 estatura de 145 a 156), 3 (170 - estatura de 155 a 166), 4 (180 - estatura de 167 a 172), 5 (190 estatura de 173 a 181), 6 (200 - estatura de 182 a 189).
Dobok de Taekwondo Homologado WTF, (Quimono, Kimono). Material: 35% algodão, 65%
Poliéster. Tipo Unissex. Cor: branca com gola preta. Com 3 listras pretas na ombreira e na
lateral da calça, com logomarca WTF colorida na gola; com faixa preta. Tamanhos: 2 (160 estatura de 145 a 156), 3 (170 - estatura de 155 a 166), 4 (180 - estatura de 167 a 172), 5 (190 estatura de 173 a 181), 6 (200 - estatura de 182 a 189).
Dobok de Taekwondo Homologado WTF, (Quimono, Kimono). Material: 35% algodão, 65%
Poliéster. Tipo Unissex. Cor: vermelho. Com logomarca WTF colorida na gola; Tamanhos: 0130cm, 1-140cm, 2-150cm, 3-160cm, 4-170cm,5-180cm, 6- 190cm, 7-200cm, 8-210cm.
Dobok de Taekwondo Homologado WTF, (Quimono, Kimono). Material: 55% algodão, 45%
Poliéster. Tecido em formato trançado. Tipo Unissex. Cor: branca com gola preta, com faixa
preta. Com 3 listras pretas na ombreira e na lateral da calça, com logomarca WTF colorida na
gola; com faixa preta. Tamanhos: 4 (180 - estatura de 167 a 172), 5 (190 - estatura de 173 a
181), 6 (200 - estatura de 182 a 189).
Dobok de Taekwondo Homologado WTF, (Quimono, Kimono). Material: 55% algodão, 45%
Poliéster. Tecido em formato trançado. Tipo Unissex. Cor: branca com gola preta, sem faixa.
Com 3 listras pretas na ombreira e na lateral da calça, com logomarca WTF colorida na gola;
com faixa preta. Tamanhos: 4 (180 - estatura de 167 a 172), 5 (190 - estatura de 173 a 181), 6
(200 - estatura de 182 a 189).
Dobok de Taekwondo Homologado WTF, (Quimono, Kimono). Material: 55% algodão, 45%
Poliéster. Tecido em formato trançado. Tipo Unissex. Cor: branca com gola preta. Com 3 listras
pretas na ombreira e na lateral da calça, com logomarca WTF colorida na gola; sem faixa preta.
Tamanhos: 4 (180 - estatura de 167 a 172), 5 (190 - estatura de 173 a 181), 6 (200 - estatura de
182 a 189).
Dobok de Taekwondo Homologado WTF, (Quimono, Kimono). Material: 65% algodão, 35%
Poliéster. Tipo Unissex. Cor: jaqueta amarela, calça azul marinho. Com logomarca WTF colorida
do lado esquerdo da jaqueta a altura do peito; com faixa preta. Tamanhos: 2 (160 - estatura de
145 a 156), 3 (170 - estatura de 155 a 166), 4 (180 - estatura de 167 a 172), 5 (190 - estatura de
173 a 181), 6 (200 - estatura de 182 a 189).
Dobok de Taekwondo Homologado WTF, (Quimono, Kimono). Material: 70% algodão, 30%
Poliéster. Tipo Unissex. Cor: branca com gola preta. Tecido é revestido tratamento bio que
reduz significativamente o acúmulo de bactérias que causam odor por esforço pesado. Com 3
listras pretas na ombreira e na lateral da calça, com logomarca WTF colorida na gola; com faixa
preta. Tamanhos: 3 (170 - estatura de 155 a 166), 4 (180 - estatura de 167 a 172), 5 (190 estatura de 173 a 181), 6 (200 - estatura de 182 a 189).
Dobok de Taekwondo Homologado WTF, (Quimono, Kimono). Material: 70% algodão, 30%
Poliéster. Tipo Unissex. Cor: branca com gola preta. Tecido é revestido tratamento bio que
reduz significativamente o acúmulo de bactérias que causam odor por esforço pesado. Com 3
listras pretas na ombreira e na lateral da calça, com logomarca WTF colorida na gola; sem faixa
preta. Tamanhos: 3 (170 - estatura de 155 a 166), 4 (180 - estatura de 167 a 172), 5 (190 estatura de 173 a 181), 6 (200 - estatura de 182 a 189).
Dobok de Taekwondo Homologado WTF, (Quimono, Kimono). Tipo Unissex. Cor: branca com
gola preta. Composto por 02 peças: uma calça e uma túnica em gola formato ¿V¿. Túnica com
amarração elástica pelo abdômen, as bainhas das mangas são reforçadas, calça com cintura
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elástica com cadarço de amarração e bainha reforçada, com costura dupla entre as pernas.
Tecido: fabricado em fibra sintética de alta performance com 04 canaletas nas superfícies,
desenvolvido para transporte eficiente da umidade e rápida evaporação. Possui ação
antibactericida onde elimina a presença de micro-organismos que produzem odores e
infecções na pele. Com faixa preta. Tamanhos: 160 cm, 170 cm, 180 cm, 190 cm, 200 cm, 210
cm.
Dobok de Taekwondo Homologado WTF, (Quimono, Kimono). Tipo Unissex. Cor: branca com
gola preta. Composto por 02 peças: uma calça e uma túnica em gola formato ¿V¿. Túnica com
amarração elástica pelo abdômen, as bainhas das mangas são reforçadas, calça com cintura
elástica com cadarço de amarração e bainha reforçada, com costura dupla entre as pernas.
Tecido: 65% poliéster, 35% algodão, sendo biodegradável, de fácil lavagem, de livre ventilação,
de maior absorção e de menos tempo para secagem. Com faixa preta. Tamanhos: 160 cm, 170
cm, 180 cm, 190 cm, 200 cm, 210 cm.
Dobok de Taekwondo Homologado WTF, (Quimono, Kimono). Tipo Unissex. Cor: branca com
gola preta. Composto por 02 peças: uma calça e uma túnica em gola formato ¿V¿. Túnica com
amarração elástica pelo abdômen, as bainhas das mangas são reforçadas, calça com cintura
elástica com cadarço de amarração e bainha reforçada, com costura dupla entre as pernas.
Tecido: fibra sintética de alta performance com 04 canaletas nas superfícies, desenvolvido para
transporte eficiente da umidade e rápida evaporação. Possui ação antibactericida onde elimina
a presença de micro-organismos que produzem odores e infecções na pele. Com faixa preta.
Tamanhos: 160 cm, 170 cm, 180 cm, 190 cm, 200 cm, 210 cm.
Drysuit. respirável; zíper frontal durável à prova d'água; protetores sobre a parte superior das
juntas do tornozelo; cintas elásticas internas para ajuste; joelheiras e mantas flexíveis
reforçadas para maior durabilidade; bolso na coxa para pequenos objetos; tecido de trê
camadas compostas 100% de nylon.
Ducha higiênica com gatilho, ref. 00057906, cromado linha Docol chuveiros ou similar
Ducha higiênica com registro e derivação cód.: 1984.c37, na cor cromado com gatilho e
acionamento na cor branco, cód.:20, da linha Izy da Deca ou similar.
Dumbell - 10 kg, halter revestido em poliuretano, rotação independente da pega em 360°, para
prevenir uma eventual carga e tensão excessiva nos pulsos, acabamento ergonómico em inox
da pega.
Dumbell - 12 kg, halter revestido em poliuretano, rotação independente da pega em 360°, para
prevenir uma eventual carga e tensão excessiva nos pulsos, acabamento ergonómico em inox
da pega.
Dumbell - 14 kg, halter revestido em poliuretano, rotação independente da pega em 360°, para
prevenir uma eventual carga e tensão excessiva nos pulsos, acabamento ergonómico em inox
da pega.
Dumbell - 16 kg, halter revestido em poliuretano, rotação independente da pega em 360°, para
prevenir uma eventual carga e tensão excessiva nos pulsos, acabamento ergonómico em inox
da pega.
Dumbell - 18 kg, halter revestido em poliuretano, rotação independente da pega em 360°, para
prevenir uma eventual carga e tensão excessiva nos pulsos, acabamento ergonómico em inox
da pega.
Dumbell - 20 kg, halter revestido em poliuretano, rotação independente da pega em 360°, para
prevenir uma eventual carga e tensão excessiva nos pulsos, acabamento ergonómico em inox
da pega.
Dumbell - 22 kg, halter revestido em poliuretano, rotação independente da pega em 360°, para
prevenir uma eventual carga e tensão excessiva nos pulsos, acabamento ergonómico em inox
da pega.
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Dumbell - 24 kg, halter revestido em poliuretano, rotação independente da pega em 360°, para
prevenir uma eventual carga e tensão excessiva nos pulsos, acabamento ergonómico em inox
da pega.
Dumbell - 26 kg, halter revestido em poliuretano, rotação independente da pega em 360°, para
prevenir uma eventual carga e tensão excessiva nos pulsos, acabamento ergonómico em inox
da pega.
Dumbell - 28 kg, halter revestido em poliuretano, rotação independente da pega em 360°, para
prevenir uma eventual carga e tensão excessiva nos pulsos, acabamento ergonómico em inox
da pega.
Dumbell - 30 kg, halter revestido em poliuretano, rotação independente da pega em 360°, para
prevenir uma eventual carga e tensão excessiva nos pulsos, acabamento ergonómico em inox
da pega.
Dumbell - 32 kg, halter revestido em poliuretano, rotação independente da pega em 360°, para
prevenir uma eventual carga e tensão excessiva nos pulsos, acabamento ergonómico em inox
da pega.
Dumbell - 34 kg, halter revestido em poliuretano, rotação independente da pega em 360°, para
prevenir uma eventual carga e tensão excessiva nos pulsos, acabamento ergonómico em inox
da pega.
Dumbell - 36 kg, halter revestido em poliuretano, rotação independente da pega em 360°, para
prevenir uma eventual carga e tensão excessiva nos pulsos, acabamento ergonómico em inox
da pega.
Dumbell - 38 kg, halter revestido em poliuretano, rotação independente da pega em 360°, para
prevenir uma eventual carga e tensão excessiva nos pulsos, acabamento ergonómico em inox
da pega.
Dumbell - 4 kg, halter revestido em poliuretano, rotação independente da pega em 360°, para
prevenir uma eventual carga e tensão excessiva nos pulsos, acabamento ergonómico em inox
da pega.
Dumbell - 40 kg, halter revestido em poliuretano, rotação independente da pega em 360°, para
prevenir uma eventual carga e tensão excessiva nos pulsos, acabamento ergonómico em inox
da pega.
Dumbell - 42 kg, halter revestido em poliuretano, rotação independente da pega em 360°, para
prevenir uma eventual carga e tensão excessiva nos pulsos, acabamento ergonómico em inox
da pega.
Dumbell - 44 kg, halter revestido em poliuretano, rotação independente da pega em 360°, para
prevenir uma eventual carga e tensão excessiva nos pulsos, acabamento ergonómico em inox
da pega.
Dumbell - 46 kg, halter revestido em poliuretano, rotação independente da pega em 360°, para
prevenir uma eventual carga e tensão excessiva nos pulsos, acabamento ergonómico em inox
da pega.
Dumbell - 48 kg, halter revestido em poliuretano, rotação independente da pega em 360°, para
prevenir uma eventual carga e tensão excessiva nos pulsos, acabamento ergonómico em inox
da pega.
Dumbell - 50 kg, halter revestido em poliuretano, rotação independente da pega em 360°, para
prevenir uma eventual carga e tensão excessiva nos pulsos, acabamento ergonómico em inox
da pega.
Dumbell - 52 kg, halter revestido em poliuretano, rotação independente da pega em 360°, para
prevenir uma eventual carga e tensão excessiva nos pulsos, acabamento ergonómico em inox
da pega.
Dumbell - 54 kg, halter revestido em poliuretano, rotação independente da pega em 360°, para
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prevenir uma eventual carga e tensão excessiva nos pulsos, acabamento ergonómico em inox
da pega.
Dumbell - 56 kg, halter revestido em poliuretano, rotação independente da pega em 360°, para
prevenir uma eventual carga e tensão excessiva nos pulsos, acabamento ergonómico em inox
da pega.
Dumbell - 58kg, halter revestido em poliuretano, rotação independente da pega em 360°, para
prevenir uma eventual carga e tensão excessiva nos pulsos, acabamento ergonómico em inox
da pega.
Dumbell - 6 kg, halter revestido em poliuretano, rotação independente da pega em 360°, para
prevenir uma eventual carga e tensão excessiva nos pulsos, acabamento ergonómico em inox
da pega.
Dumbell - 60kg, halter revestido em poliuretano, com rotação independente da pega em 360°,
acabamento ergonómico em inox da pega,
Dumbell - 8 kg, halter revestido em poliuretano, rotação independente da pega em 360°, para
prevenir uma eventual carga e tensão excessiva nos pulsos, acabamento ergonómico em inox
da pega.
Duplo Mini para Ginástica de Trampolim: Certificado pela FIG. Armação em aço oval
galvanizado, tela de 292x92cm (13mm), armação de 350x190x70cm, 102 molas, sendo 98
molas de aço galvanizado de 235mm de comprimento e 28, 5mm de diâmetro e 4 molas de aço
galvanizado reforçadas para os cantos de 258mm de comprimento e 39mm de diametro,
bordas cobertas, com sistema de transporte incluso. Tensão inicial 70 Newtons.
Duplo Mini-tramp, aprovado para competições, confeccionado em tubo de aço carbono
ovalado temperado e zincado, com diâmetro de 85x30mm e parede com espessura de 5mm,
pintura eletrostática a pó, com dimensão de 339 cm de comprimento x 190 cm de largura x 70
cm de altura no centro e 45 cm de altura nas extremidades. Lona de salto em fita de nylon com
13 x 13 mm, dimensão 285 x 92 cm, molas em aço carbono zincado e temperado, com protetor
de molas em espuma D28 revestida em lona vinilica KP1000, totalmente dobrável com carrinho
pra transporte.
Eixo de Balança para Moto Cross .
Eixo de Balança para Moto Cross .
Eixo de Roda Dianteiro para Moto Cross.
Eixo de Roda Dianteiro para Moto Cross.
Eko - aims, container a laser para a pistola Steyr LP 2
Elástico 4 cordas. Ajuste de intensidade com 1, 2, 3 ou 4 elástico. Material: Borracha /
Polietileno. Dimensões: (A x L x P) 10x15x17cm. Cor: Preto / Cinza.
Elástico 4 cordas. Elástico extensor com manoplas. Elasticidade de 170%. Cordas separadas que
podem ser utilizadas com 2 ou 4 elásticos, manoplas macias e mosquetão de ferro. Elástico em
polipropileno, manoplas de borracha. Peso: 1,2 Kg. Itens inclusos: 2 puxadores, 1 clip porta, 2
conjuntos com 2 cordas e manual. Tamanho do elástico 125 cm, tamanho da pegada 10 cm.
Elástico com Luva de Nylon - Resistência Pesado. Luva de segurança que cobre o tube de látex,
protegendo da luz ultravioleta, óleos corporais e os cortes de uso diário; Na cor verde
resistência - médio. Comprimento: 91 cm.
Elástico com Luva de Nylon - Resistências Leve. Luva de segurança que cobre o tube de látex,
protegendo da luz ultravioleta, óleos corporais e os cortes de uso diário; Na cor verde
resistência - leve. Comprimento: 91 cm.
Elástico com Luva de Nylon - Resistências Médio. Luva de segurança que cobre o tube de látex,
protegendo da luz ultravioleta, óleos corporais e os cortes de uso diário; Na cor verde
resistência - médio. Comprimento: 91 cm.
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Elástico de Crina 500 Peças.
Elástico de Resistência - comprimento de aproximadamente 1,50m, pegada acolchoada
Elástico para Treinamento de Salto Vertical. Resistentes fivelas de fixação no cinturão e no
tornozelo de fácil encaixe; Portátil; Cinturão ajustável; Acompanha cinturão, 4 elásticos e 2
encaixes para pés e tornozelos. Altura: 20cm; Largura: 7,8cm; Comprimento: 31,2cm.
Elástico Resistência Extra Forte, 1 corda. Material: Nylon. Composição: Corda Elástica de Nylon
com Pegador. Peso: 500 g. Dimensões: 0,5 x 17,5 x 10 cm. Itens Inclusos: Corda Elástica com
Pegador (Hand Grip).
Elástico Resistência Forte, 1 corda. Material: Nylon. Composição: Corda Elástica de Nylon com
Pegador. Peso: 500 g. Dimensões: 0,5 x 17,5 x 10 cm. Itens Inclusos: Corda Elástica com
Pegador (Hand Grip).
Elástico Resistência Leve, 1 corda. Material: Nylon. Composição: Corda Elástica de Nylon com
Pegador. Peso: 500 g. Dimensões: 0,5 x 17,5 x 10 cm. Itens Inclusos: Corda Elástica com
Pegador (Hand Grip).
Elásticos guias laterais para Volteio. Também pode ser usado como uma rédea alemã.
Perfeitamente elástico, totalmente ajustável. (Par).
Elásticos guias para Volteio. Auxiliam à formação dos cavalos e fortalecem seu pescoço sem
deixar bater na mão do cavaleiro. Especialmente útil para cavalos novos. Também adequado
para o trabalho de guia. Totalmente elástico e ajustável.
Eletro bomba COM 220 V, Potência de 1,0 C V , Vazão de até 6. 500 L /hora, pressão de até 29
mca.
Eletrocalha Perfurada,Tampa Lisa ,Tampa de Encaixe, Pressão e Plana fixação com parafusos,
fabricadas com chapas dobradas em formato “U”, tipo perfurada total. Fornecidas em peças de
3000 mm fabricadas em Aço carbono SAE 1010/1020.
Eletrocardiógrafo digital; Equipamento destinado a detectar os sinais elétricos associados à
atividade cardíaca; Montado sobre carro de transporte com suporte para acessórios;
Apresentar 12 derivações e 3 canais; Modos de operação: manual, automático, ritmo e
externo; Permite seleção dos níveis de sensibilidade; Transfere e salva registros de ECG para
computador (com software, cabos para transferências de dados para o computador); Filtro de
ruído da rede AC; Resposta de frequência de 0,05 a 100 Hz; Proteção contra descarga de
desfibrilador e bisturi elétrico; Circuito pré-amplificador do tipo flutuante; Tecnologia digital de
processamento de sinais; Filtros digitais para eliminação de ruídos; Ajuste de ganho e
velocidade; Possibilita correção de linha de base e impressão, em papel milimetrado ou bobina
termossensível, com registros de data, hora, frequência cardíaca, velocidade, amplitude,
derivação, atuação do filtro 60 Hz e proteção contra descarga do desfibrilador; Fornecer: Rolos
de papel para impressão, 01 Cabo paciente - 10 vias, 01 Conjunto de conexões ao paciente tipo
"pera" (sucção) para vias pré-cordiais, 01 Conjunto de cardioclip e 01 Tubo de Gel. Dimensões
(AxLxP): 80x37x32 cm; Peso: 6 Kg. 220V/ 60 Hertz ou BIVOLT.
Eletrocardiógrafo portátil, traçado de 1200 amostras/segundo por canal, com impressão de 3
traçados em papel térmico de 80mm com bateria e carregador interno. Dimensões: 240 x 290 x
90mm
Eletroduto de pead corrugado carga e descarga diâmetro de 1 1/2''
Eletroduto de pead corrugado carga e descarga diâmetro de 2''
Eletroduto de pead corrugado carga e descarga diâmetro de 4''
Eletrolítico, repositor de eletrólitos - Seringa de 50 g sabor cenoura. Níveis de garantia por kg
de produto: Maltodextrina 30 g Cálcio 7,2 g, Sódio 160 g, Glicina 30 g, Potássio 52,44 g, Cloro
322,29 g, Magnésio 8,5 g, FOS 10 g, Veiculo qsp 1.000 g.
Eletrolítico, repositor de eletrólitos em pó 650 g. Níveis de garantia por kg de produto: Cálcio 5

11,07
26,00

331,49

121,94

112,47

67,52
29,99

29,99
3.059,40

35,00

11.621,65

4.940,10
3,68
4,33
9,47

15,31
30,53

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

g, Magnésio 9 g, Sódio 182 g, Cloro 340 g, Potássio 66 g, Maltodextrina 150 g, Veiculo qsp 1.000
g
Eletromiógrafo. Sistema neurofisiológico para EMG e potenciais evocados; Até 16 canais
simultâneos; Pulsos: retangular, retangular bifásico, meandro uni ou bidirecional, trapézio,
sinusoidal e sinusoidal modulada; Entradas USB; Softwares inclusos; Imagens coloridas;
Possibilidade de expansão além de canais, também com amplificadores e estimuladores
(apresentar quais, descrições e custos individuais); Fones; Botão paciente; Óculos; Eletrodos;
Sensores; Cabos. Dimensões: (AxLxP): 80x37x32 cm; Peso: 6 Kg. 220V/ 60 Hertz ou BIVOLT.
Elevador para evacuação e acesso de pessoas com capacidade de mobilidade prejudicada,
Carga útil: até 2.000 kg, percurso 8.45, sem casa de máquinas. Dimensões de referência:
Largura do carro (interna): 1,50m, Altura do carro (interna): 2,30m, Profundidade (interna):
2,70m, Porta: 1,30m de largura e 2,10m de altura. Operador de Portas: acionamento por
frequência variável - VVVF. Acionamento: VVVF com máquina de tração sem engrenagem.
Velocidade: 1,0m/s e 1,6m/s. Comando: automático coletivo seletivo na subida e descida.
Interior: aço inoxidável escovado. Acabamento em aço inox. Deve atender a norma NBR 9050.
Eliptical cross trainer - Transport - equipamento aeróbico que simula caminhadas ou corridas
sem impacto dependendo da velocidade de execução do exercício, sem causar esforços nas
articulações dos membros inferiores, com controle de resistência manual, em aço carbono e
pintura eletrostática, dimensões de 1,49x0,65x1,33 m, peso de 33,5kg e capacidade de 150kg.
Elíptico Eletromagnético, com pintura eletrostática com dupla camada de verniz, peso de 75kg,
dimensões (HxL) de 1,55 x 0,53x1,20 m, capacidade de 130kg, monitor digital que mostra a
velocidade, tempo, distância percorrida, calorias queimadas e batimentos cardíacos.
Elíptico ergométrico; Capacidade aproximada: 120 kg; Peso aproximado do produto: 38 kg
Dimensões aproximadas do produto (L x A x P): 51 x 70 x 103 cm.
Elípticos Cardio com estrutura de aço oblongo/redondo, tratamento anti corrosão através de
banhos de fosfatização, pintura eletrostática a pó em poliéster dupla camada, estofamento em
espuma ortopédica, revestimento impermeável, antialérgico e lavável, colunas de peso com
placas de 5 kg e 10 kg totalizando 100kg,carenagens superiores em polietilenoroto moldadas,
ponteiras em alumínio, guias de peso em aço inox polido, cabo de aço revestido em nylon preto
6 mm, roldanas com 130mm de diâmetro em nylon injetadopainel polietileno, motor WEG 2HP,
sensores ópticos,hand grip e receptor polar, LED de aviso do Cool Down, Tensão de
Alimentação de 127/220 V, Nível de carga: 10 kpm, 8 Programas. Dimensões (C x L x H): 183 x
92 x 175 cm, Peso: 150 Kg, Carga: 150 Kg. Marca de referência: Total Health ELX700 ou similar.
Elípticos Cardio com estrutura de aço oblongo/redondo, tratamento anti corrosão através de
banhos de fosfatização, pintura eletrostática a pó em poliéster dupla camada, estofamento em
espuma ortopédica, revestimento impermeável, antialérgico e lavável, colunas de peso com
placas de 5 kg e 10 kg totalizando 100kg,carenagens superiores em polietilenoroto moldadas,
ponteiras em alumínio, guias de peso em aço inox polido, cabo de aço revestido em nylon preto
6 mm, roldanas com 130mm de diâmetro em nylon injetadopainel polietileno, motor WEG 2HP,
inclinação de 20%, sensores ópticos,hand grip e receptor polar, LED de aviso do Cool Down,
Tensão de Alimentação de 127/220 V. Dimensões (C x L x H) : 216 x 92 x 175 cm , Peso: 155 Kg ,
Carga : 150 Kg. Marca de referência: Total Health ELX 900 ou similar.
Elípticos Cardio com estrutura de aço oblongo/redondo, tratamento anti corrosão através de
banhos de fosfatização, pintura eletrostática a pó em poliéster dupla camada, estofamento em
espuma ortopédica, revestimento impermeável, antialérgico e lavável, colunas de peso com
placas de 5 kg e 10 kg totalizando 100kg,carenagens superiores em polietilenoroto moldadas,
ponteiras em alumínio, guias de peso em aço inox polido, cabo de aço revestido em nylon preto
6 mm, roldanas com 130mm de diâmetro em nylon injetadopainel polietileno, sensores
ópticos,hand grip e receptor polar, LED de aviso do Cool Down, Tensão de Alimentação de
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127/220 V. Dimensões (C x L x H): 222 x 92 x 155 cm, Peso: 160 Kg, Carga: 150 Kg. Marca de
referência: Total Health EL-RXE 10 ou similar.
Elípticos Cardio com LED colorido, handgrip e cinta torácica, 10 programas de exercícios,
sistema de resistência eletromagnético com bateria auxiliar, 16 níveis de resistÊncia, níveis de
carga 450 W máx., amplitude da passada de 480 mm, carenagem rotomoldada em polietileno.
estrutura de aço revestida com alumínio estrutural anodizado, pés dianteiros com rodas.
Dimensões (C x L x A): 121 x 60 x 168 cm , Peso: 105 Kg. Marca de referência: Movement E610
ou similar.
Embalagem com 12 petecas de pena (para competição), com diâmetro de base entre 25 e 28
mm, com as pontas das penas formando um círculo com diâmetro entre 58 e 68 mm, um
comprimento uniforme entre 62 e 70 mm, quando medidas da ponta até o topo da base, e um
peso aproximado entre 4,74 e 5,50 g.
Embalagem com 6 petecas de nylon (para iniciantes), com base sintética em cortiça, com
diâmetro de base entre 25 e 28 mm, com as pontas das penas formando um círculo, com
diâmetro entre 58 e 68 mm e um peso aproximado entre 4,74 e 5,50 g.
Empunhadura curvada para martelo com 110mm de comprimento.
Empunhadura reta para martelo de atletismo - suporte e anel de aço, apoio de mão de
duralumínio. Comprimento: 110 mm. Larguras disponíveis: 110mm
Empunhadura reta para martelo de atletismo; Suporte e anel de aço, apoio de mão de
duralumínio; Comprimento: 110 mm; Larguras disponíveis: 115mm
Encaixe para salto com vara - peça de madeira em forma trapezoidal, medindo 60 cm na base
maior, 15 cm na menor e altura (comprimento) de 1 metro.
Encaixe para salto com vara em aço inox; Acompanha tampa de alumínio; Certificado pela IAAF
(International Association of Athletics Federation). Comprimento do encaixe de 1,08 metros.
Encaixe para salto com vara em aço inox; Acompanha tampa de alumínio; Certificado pela IAAF
(International Association of Athletics Federation). Comprimento do encaixe de 1,10 metros.
Enfermeiro - responsável por atuar e coordenar a área. Deve ter curso superior na área.
Requisito: possuir registro no Conselho Federal de Enfermagem (COFEN).
Enfermeiro pleno (Unidade considerada: salário mês de 40h semanais)
Enfermeiro sênior (Unidade considerada: salário mês de 40h semanais)
Enroladeira
Enroladeiras para cabos Conectores para uso em Esgrima. Capacidade para armazenar até 638
metros de cabo de 3mm e 120 metros de cabo de 7mm. Peso: 2kg
Ensaio Não Destrutivo (END) por Raio-X ou Gama para Verificação de Descontinuidades
Internas de Materiais Ferrosos e Soldas em Perfis de Estruturas Metálicas.
Envelopamento da Van, identificando-o como veículo oficial da Seleção Nacional de Canoagem
Velocidade, e como forma de tornar público o apoio do patrocinador e do Ministério do
Esporte, por meio dos benefícios da Lei de Incentivo ao Esporte. Envelopamento feito em
ondas verde, azul e amarelo, com as logos dos patrocinadores e da Confederação Brasileira de
Canoagem.
Envelope para balão 12000m3 a 16000m3. Categoria AX-13 formato gota inversa. Com tape
rápido, sem janelas de rotação. Tecido de nylon ou poliéster ambos rip-stop. Fins de exibição.
Envelope para balão 12000m3 a 16000m3. Categoria AX-13 formato gota inversa. Com tape
rápido, sem janelas de rotação. Tecido de nylon ou poliéster ambos rip-stop. Para recordes.
Envelope para balão 12000m3 a 16000m3. Categoria AX-13 formato gota inversa. Com tape
rápido, sem janelas de rotação. Tecido de nylon ou poliéster ambos rip-stop. Para voos
aventura.
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Envelope para balão 12000m3 a 16000m3. Categoria AX-13 formato gota inversa. Sem tape
rápido, sem janelas de rotação. Tecido de nylon ou poliéster ambos rip-stop. Fins de exibição.
Envelope para balão 12000m3 a 16000m3. Categoria AX-13 formato gota inversa. Sem tape
rápido, sem janelas de rotação. Tecido de nylon ou poliéster ambos rip-stop. Para recordes.
Envelope para balão 12000m3 a 16000m3. Categoria AX-13 formato gota inversa. Sem tape
rápido, sem janelas de rotação. Tecido de nylon ou poliéster ambos rip-stop. Para voos
aventura.
Envelope para balão 16000m3 a 22000m3. Categoria AX-14 formato gota inversa. Com tape
rápido, sem janelas de rotação. Tecido de nylon ou poliéster ambos rip-stop. Fins de exibição.
Envelope para balão 16000m3 a 22000m3. Categoria AX-14 formato gota inversa. Com tape
rápido, sem janelas de rotação. Tecido de nylon ou poliéster ambos rip-stop. Para recordes.
Envelope para balão 16000m3 a 22000m3. Categoria AX-14 formato gota inversa. Com tape
rápido, sem janelas de rotação. Tecido de nylon ou poliéster ambos rip-stop. Para voos
aventura.
Envelope para balão 16000m3 a 22000m3. Categoria AX-14 formato gota inversa. Sem tape
rápido, sem janelas de rotação. Tecido de nylon ou poliéster ambos rip-stop. Fins de exibição.
Envelope para balão 16000m3 a 22000m3. Categoria AX-14 formato gota inversa. Sem tape
rápido, sem janelas de rotação. Tecido de nylon ou poliéster ambos rip-stop. Para recordes.
Envelope para balão 16000m3 a 22000m3. Categoria AX-14 formato gota inversa. Sem tape
rápido, sem janelas de rotação. Tecido de nylon ou poliéster ambos rip-stop. Para voos
aventura.
Envelope para balão 1600m3 a 2200m3. Categoria AX-7 formato competitivo. Com tape rápido,
sem janelas de rotação. Tecido de nylon ou poliéster ambos rip-stop. Fins de competição e
exibição.
Envelope para balão 1600m3 a 2200m3. Categoria AX-7 formato competitivo. Com tape rápido,
sem janelas de rotação. Tecido de nylon ou poliéster ambos rip-stop. Fins de competição.
Envelope para balão 1600m3 a 2200m3. Categoria AX-7 formato competitivo. Com tape rápido,
sem janelas de rotação. Tecido de nylon ou poliéster ambos rip-stop. Fins de exibição.
Envelope para balão 1600m3 a 2200m3. Categoria AX-7 formato competitivo. Sem tape rápido,
sem janelas de rotação. Tecido de nylon ou poliéster ambos rip-stop. Fins de competição e
exibição.
Envelope para balão 1600m3 a 2200m3. Categoria AX-7 formato competitivo. Sem tape rápido,
sem janelas de rotação. Tecido de nylon ou poliéster ambos rip-stop. Fins de competição.
Envelope para balão 1600m3 a 2200m3. Categoria AX-7 formato competitivo. Sem tape rápido,
sem janelas de rotação. Tecido de nylon ou poliéster ambos rip-stop. Fins de exibição.
Envelope para balão 1600m3 a 2200m3. Categoria AX-7 formato gota. Com tape rápido, sem
janelas de rotação. Tecido de nylon ou poliéster ambos rip-stop. Fins de competição e exibição.
Envelope para balão 1600m3 a 2200m3. Categoria AX-7 formato gota. Com tape rápido, sem
janelas de rotação. Tecido de nylon ou poliéster ambos rip-stop. Fins de competição.
Envelope para balão 1600m3 a 2200m3. Categoria AX-7 formato gota. Com tape rápido, sem
janelas de rotação. Tecido de nylon ou poliéster ambos rip-stop. Fins de exibição.
Envelope para balão 1600m3 a 2200m3. Categoria AX-7 formato gota. Sem tape rápido, sem
janelas de rotação. Tecido de nylon ou poliéster ambos rip-stop. Fins de competição e exibição.
Envelope para balão 1600m3 a 2200m3. Categoria AX-7 formato gota. Sem tape rápido, sem
janelas de rotação. Tecido de nylon ou poliéster ambos rip-stop. Fins de competição.
Envelope para balão 1600m3 a 2200m3. Categoria AX-7 formato gota. Sem tape rápido, sem
janelas de rotação. Tecido de nylon ou poliéster ambos rip-stop. Fins de exibição.
Envelope para balão 2200m3 a 3000m3. Categoria AX-8 formato competitivo. Com tape rápido,
sem janelas de rotação. Tecido de nylon ou poliéster ambos rip-stop. Fins de competição e
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exibição.
Envelope para balão 2200m3 a 3000m3. Categoria AX-8 formato competitivo. Com tape rápido,
sem janelas de rotação. Tecido de nylon ou poliéster ambos rip-stop. Fins de competição.
Envelope para balão 2200m3 a 3000m3. Categoria AX-8 formato competitivo. Com tape rápido,
sem janelas de rotação. Tecido de nylon ou poliéster ambos rip-stop. Fins de exibição.
Envelope para balão 2200m3 a 3000m3. Categoria AX-8 formato competitivo. Sem tape rápido,
sem janelas de rotação. Tecido de nylon ou poliéster ambos rip-stop. Fins de competição e
exibição.
Envelope para balão 2200m3 a 3000m3. Categoria AX-8 formato competitivo. Sem tape rápido,
sem janelas de rotação. Tecido de nylon ou poliéster ambos rip-stop. Fins de competição.
Envelope para balão 2200m3 a 3000m3. Categoria AX-8 formato competitivo. Sem tape rápido,
sem janelas de rotação. Tecido de nylon ou poliéster ambos rip-stop. Fins de exibição.
Envelope para balão 2200m3 a 3000m3. Categoria AX-8 formato gota. Com tape rápido, sem
janelas de rotação. Tecido de nylon ou poliéster ambos rip-stop. Fins de competição e exibição.
Envelope para balão 2200m3 a 3000m3. Categoria AX-8 formato gota. Com tape rápido, sem
janelas de rotação. Tecido de nylon ou poliéster ambos rip-stop. Fins de competição.
Envelope para balão 2200m3 a 3000m3. Categoria AX-8 formato gota. Com tape rápido, sem
janelas de rotação. Tecido de nylon ou poliéster ambos rip-stop. Fins de exibição.
Envelope para balão 2200m3 a 3000m3. Categoria AX-8 formato gota. Sem tape rápido, sem
janelas de rotação. Tecido de nylon ou poliéster ambos rip-stop. Fins de competição e exibição.
Envelope para balão 2200m3 a 3000m3. Categoria AX-8 formato gota. Sem tape rápido, sem
janelas de rotação. Tecido de nylon ou poliéster ambos rip-stop. Fins de competição.
Envelope para balão 2200m3 a 3000m3. Categoria AX-8 formato gota. Sem tape rápido, sem
janelas de rotação. Tecido de nylon ou poliéster ambos rip-stop. Fins de exibição.
Envelope para balão 3000m3 a 4000m3. Categoria AX-9 formato gota inversa. Com tape rápido,
sem janelas de rotação. Tecido de nylon ou poliéster ambos rip-stop. Fins de exibição.
Envelope para balão 3000m3 a 4000m3. Categoria AX-9 formato gota inversa. Com tape rápido,
sem janelas de rotação. Tecido de nylon ou poliéster ambos rip-stop. Para recordes.
Envelope para balão 3000m3 a 4000m3. Categoria AX-9 formato gota inversa. Com tape rápido,
sem janelas de rotação. Tecido de nylon ou poliéster ambos rip-stop. Para voos aventura.
Envelope para balão 3000m3 a 4000m3. Categoria AX-9 formato gota inversa. Sem tape rápido,
sem janelas de rotação. Tecido de nylon ou poliéster ambos rip-stop. Fins de exibição.
Envelope para balão 3000m3 a 4000m3. Categoria AX-9 formato gota inversa. Sem tape rápido,
sem janelas de rotação. Tecido de nylon ou poliéster ambos rip-stop. Para recordes.
Envelope para balão 3000m3 a 4000m3. Categoria AX-9 formato gota inversa. Sem tape rápido,
sem janelas de rotação. Tecido de nylon ou poliéster ambos rip-stop. Para voos aventura.
Envelope para balão 4000m3 a 6000m3. Categoria AX-10 formato gota inversa. Com tape
rápido, sem janelas de rotação. Tecido de nylon ou poliéster ambos rip-stop. Fins de exibição.
Envelope para balão 4000m3 a 6000m3. Categoria AX-10 formato gota inversa. Com tape
rápido, sem janelas de rotação. Tecido de nylon ou poliéster ambos rip-stop. Para recordes.
Envelope para balão 4000m3 a 6000m3. Categoria AX-10 formato gota inversa. Com tape
rápido, sem janelas de rotação. Tecido de nylon ou poliéster ambos rip-stop. Para voos
aventura.
Envelope para balão 4000m3 a 6000m3. Categoria AX-10 formato gota inversa. Sem tape
rápido, sem janelas de rotação. Tecido de nylon ou poliéster ambos rip-stop. Fins de exibição.
Envelope para balão 4000m3 a 6000m3. Categoria AX-10 formato gota inversa. Sem tape
rápido, sem janelas de rotação. Tecido de nylon ou poliéster ambos rip-stop. Para recordes.
Envelope para balão 4000m3 a 6000m3. Categoria AX-10 formato gota inversa. Sem tape
rápido, sem janelas de rotação. Tecido de nylon ou poliéster ambos rip-stop. Para voos
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aventura.
Envelope para balão 6000m3 a 9000m3. Categoria AX-11 formato gota inversa. Com tape
rápido, sem janelas de rotação. Tecido de nylon ou poliéster ambos rip-stop. Fins de exibição.
Envelope para balão 6000m3 a 9000m3. Categoria AX-11 formato gota inversa. Com tape
rápido, sem janelas de rotação. Tecido de nylon ou poliéster ambos rip-stop. Para recordes.
Envelope para balão 6000m3 a 9000m3. Categoria AX-11 formato gota inversa. Com tape
rápido, sem janelas de rotação. Tecido de nylon ou poliéster ambos rip-stop. Para voos
aventura.
Envelope para balão 6000m3 a 9000m3. Categoria AX-11 formato gota inversa. Sem tape
rápido, sem janelas de rotação. Tecido de nylon ou poliéster ambos rip-stop. Fins de exibição.
Envelope para balão 6000m3 a 9000m3. Categoria AX-11 formato gota inversa. Sem tape
rápido, sem janelas de rotação. Tecido de nylon ou poliéster ambos rip-stop. Para recordes.
Envelope para balão 6000m3 a 9000m3. Categoria AX-11 formato gota inversa. Sem tape
rápido, sem janelas de rotação. Tecido de nylon ou poliéster ambos rip-stop. Para voos
aventura.
Envelope para balão 9000m3 a 12000m3. Categoria AX-12 formato gota inversa. Com tape
rápido, sem janelas de rotação. Tecido de nylon ou poliéster ambos rip-stop. Fins de exibição.
Envelope para balão 9000m3 a 12000m3. Categoria AX-12 formato gota inversa. Com tape
rápido, sem janelas de rotação. Tecido de nylon ou poliéster ambos rip-stop. Para recordes.
Envelope para balão 9000m3 a 12000m3. Categoria AX-12 formato gota inversa. Com tape
rápido, sem janelas de rotação. Tecido de nylon ou poliéster ambos rip-stop. Para voos
aventura.
Envelope para balão 9000m3 a 12000m3. Categoria AX-12 formato gota inversa. Sem tape
rápido, sem janelas de rotação. Tecido de nylon ou poliéster ambos rip-stop. Fins de exibição.
Envelope para balão 9000m3 a 12000m3. Categoria AX-12 formato gota inversa. Sem tape
rápido, sem janelas de rotação. Tecido de nylon ou poliéster ambos rip-stop. Para recordes.
Envelope para balão 9000m3 a 12000m3. Categoria AX-12 formato gota inversa. Sem tape
rápido, sem janelas de rotação. Tecido de nylon ou poliéster ambos rip-stop. Para voos
aventura.
Envelope para balão acima de 22000m3. Categoria AX-15 formato gota inversa. Com tape
rápido, sem janelas de rotação. Tecido de nylon ou poliéster ambos rip-stop. Fins de exibição.
Envelope para balão acima de 22000m3. Categoria AX-15 formato gota inversa. Com tape
rápido, sem janelas de rotação. Tecido de nylon ou poliéster ambos rip-stop. Para recordes.
Envelope para balão acima de 22000m3. Categoria AX-15 formato gota inversa. Com tape
rápido, sem janelas de rotação. Tecido de nylon ou poliéster ambos rip-stop. Para voos
aventura.
Envelope para balão acima de 22000m3. Categoria AX-15 formato gota inversa. Sem tape
rápido, sem janelas de rotação. Tecido de nylon ou poliéster ambos rip-stop. Fins de exibição.
Envelope para balão acima de 22000m3. Categoria AX-15 formato gota inversa. Sem tape
rápido, sem janelas de rotação. Tecido de nylon ou poliéster ambos rip-stop. Para recordes.
Envelope para balão acima de 22000m3. Categoria AX-15 formato gota inversa. Sem tape
rápido, sem janelas de rotação. Tecido de nylon ou poliéster ambos rip-stop. Para voos
aventura.
Enxaguante bucal, à base de Clorexidina, sabor Menta, em frasco de 1 L, para cavalos. Cada 100
ml de produto contém: Digluconato de Clorexidine 0,12 g Veículo qsp 100 ml.
Equipamento analisador de lactato sanguíneo. Portátil; Com tubos de amostra volume 25 ul;
Tubos à prova de derramamento de reagentes e resíduos; Com visor para exibição de dados;
Obtenção de resultados em até 60 segundos; Com memória de resultados com data, hora e ID
para mais de 100 testes; Com interface para transferência de dados; Com possibilidade de
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impressão de exames (impressora).
Equipamento auxiliar de flutuação EAF. Composição: Espuma de células ; Nylon 300; Fitas de
Polipropileno; Fivelas e engates de Nylon; Elástico reforçado; Costura reforçada com pesponto.
Peso 630 g. Flutuação M 7,2kg ou 72kN
Equipamento de aspiração cirúrgico auxiliar móvel; Sistema de controle de ajuste do vácuo,
com indicador visual (vacuômetro); 02 Frasco coletor de 5 Litros em material plástico
autoclavável; Sistema de interrupção do vácuo; Acionamento via pedal; Filtro bactericida;
Informar: pressão máxima de vácuo, minimamente 500 mmHG, fluxo de aspiração em
L/minuto e nível de ruído máximo em dB; Acompanha: tubo de silicone, todos os acessórios
necessários para o correto funcionamento e carro para transporte com rodízios; Informar
tecnologia do motor e forma de lubrificação Informar custo da peça e do frasco com tampa
completa (quando possuir sistema de interrupção do vácuo na mesma). Dimensões (AxLxP):
100x50x50 cm; peso: 25 Kg. 220V/ 60 Hertz ou BIVOLT.
Equipamento de avaliação isocinética - Dinamômetro isocinético. Sistema de dinamometria e
cinesioterapia computadorizada; Completo software clínico para aquisição de dados e a
elaboração de laudos e relatórios numéricos e gráficos, com 23 protocolos de teste / exercícios
para joelho, tornozelo, quadril, ombro, punho, cotovelo e antebraço; Permitir acoplamento
futuro para protocolos de teste / exercícios e análise de tronco; O software deve apresentar as
medidas de torque, velocidade, posição, potência, resistência e outras, tanto no sistema
métrico como no sistema Inglês; Análise unilateral, bilateral e análise de progresso;
Velocidades angulares e torques; Anexos Pediátricos; Posição Flexão e Extensão; Modos de
Trabalho: Isocinético/Concêntrico (velocidade de 5 a 500° /seg., com torque de 678 NM),
Isocinético/Excêntrico (velocidade de 5 a 300° /seg., com torque de 678 NM Ativo),
Assistido/Passivo (velocidade de 5 a 300° /seg., com torque de 678 NM), Isométrico/ Isotônico
(velocidade de 1 a 300°/seg., com torque de 407 NM). Acessórios mínimos: Computador
Pentium 2.1 GHz, com 512 Mb de memória RAM, Hard Disk de 60 Gigabytes de acesso rápido,
teclado, unidade de CR-ROM, monitor colorido SVGA de 15, conector USB para interface
HUMAC, Kit Multimídia, cabos e mouse; Ambiente operacional Windows Vista; Impressora jato
de tinta colorida; Interface auxiliar HUMAC; Servo amplificador para torque adicional até
500ft/lbs; 22 adaptadores para testes e exercícios; Pesos de calibração; Carro auxiliar para
acessórios; Software aplicativo HUMAC / CSMI com 2 anos de upgrades; Manual de operação;
Softwares inclusos; Cabos; Sensores. 220V/ 60 Hertz ou BIVOLT.
Equipamento de combinação eletroterapia e de ultra som com 25 formas de ondas clínicas; 2
canais de electroterapia independentes; display colorido de alta resolução; frequência de ultrasom de 1 & 3 Mhz; modos contínuos e pulsados ( 10%,20%,50% e 100%); ciclos de trabalho de (
16 Hz, 48 Hz e 100Hz); BNR <6:1; manoplas ergonomicamente projetadas em tamanhos de
1cm², 2 cm² , 5 cm² e 10 cm².
Equipamento de Diatermia por Microondas Portátil. Tecnologia digital. Temporizador
Eletrônico Regressivo. Aplicador Hemisférico com Braço Articulável. Controle linear com Steps
Digitais e teclas soft touch. Display Alfan. Incluso: CD manual de instruções, refletor esférico,
braço flexível. Frequência de microondas: 2,45GHz (+-20%). Modo de Operação: Contínuo.
Potência Máxima: 70W (+-30%). Temporizador com alarme sonoro e desligamento automático:
1 a 59 min (+-5%). Tensão AC de Alimentação: Tensão individual: 120V ou 220V (+-10%).
Frequência de rede de alimentação: 60Hz (+-10%). Máxima Potência AC Consumida: 762VA.
Peso do Equipamento: 14,500 Kg. Dimensões (LxAxP): 280x190x380mm.
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Equipamento de Diatermia por Microondas. Frequência de 2,45(GHz), com tres modos de
emissão, contínuo-térmico, pulsado -térmico e pulsado- atérmico para ser utilizado nas áreas
de Ortopedia, Traumatologia, Fisioterapia, Reabilitação e Medicina Esportiva. Itens Incluso: 01
Cabo Conexão Microondas -01 Antena TMW0001 CIR170 -01 Braço de Articulação -01 Porta
Acessórios -01 Conjunto acionamento SPCD -01 Cabo de Força -01 Termo de Garantia -01
Manual de operação. Braço multi-articulado com sistema de travamento por toque (softtouch). Porta acessório para o material de apoio e rodízios giratórios com trava. Sistema de
desligamento controlado pelo paciente. Memória com área para salvar 10 protocolos
personalizados. Classe de Segurança I com parte aplicada tipo B. Voltagem automática (127 a
230 V) - 50/60Hz - 700VA. Dimensão 45 x 40 x 90 cm (LxPxA). Peso de 30 Kg.
Equipamento de Diatermia por Microondas. Modelo do equipamento: classe i, tipo b, nenhuma
categoria ap, apg equipamentos, o método a frio: ventilador. 2.Método de operação: operação
contínua com curto- tempo de carregamento. 3.Freqüência: 2450 mhz& plusmn,30 mhz. 4.
Potência de saída: 0~100w ajustável para a terapia, 0~40w ajustável para a terapia física. 5.Erro
de timing: não exceder 1% de tempo limite. 6.Onda de tensão permanente relação:& le,2.5.
Equipamento De Duplo Ajuste Para Exercícios Que Requer Testes De Força, Resistência E
Velocidade Dos Movimentos. Estrutura em aço; Pintura Eletrostática em pó; Revestimento que
não absorvam suor e resistência ao desgaste e antiderrapante; Polias ajustáveis; Estofamento
em espuma de alta densidade; Dispositivos de segurança para a coluna de peso e cabo. Altura:
240 Cm; Largura: 200 Cm; Profundidade: 100 Cm; Peso: 300 Kg.
Equipamento de infusão venosa a pressão soluções ou bolsas de sangue de 500 ml, 1000 ml,
3000 ml ou 5000 ml com Pulseira de algodão azul-resistente, com alça para pendurar o suporte
de infusão, lavável a 60°C, Precisa leitura de nível de líquido no saco, graças à pulseira malha
transparente, Chrome escala de alumínio bitola Ø 49 milímetros de fácil leitura, até 300 mm Hg
, Membrana especial endurecido cobre berílio -, Flutuante ponto zero, Bolsa de látex resistente
à pressã , bomba de lâmpada não-látex.
Equipamento de medição e análise da trajetória da bola de golfe em longas tacadas, que utiliza
tecnologias wireless 3D e de radar, esta última similar a de equipamentos de uso militar.
Permite conexão direta com um PC ou dispositivo móvel para analisar a distância percorrida
pela bola, seu eixo de rotação, lançamento e ângulo de impacto, trajetória 3D do taco,
velocidade de impacto, ângulo de ataque e ângulo de trajetória do taco, entre outros
Equipamento de musculação para adução ou abdução do quadril, com os eixos acoplados às
polias, corretamente alinhados com os eixos esquerdo e direito e ao centro da articulação do
quadril, tanto em visão frontal quanto lateral. Possui regulagens de inclinação e mecanismos
para neutralizar eventuais jogo ou afrouxamento quando da mudança da função.
Equipamento de ultrassom e ecocardiógrafo diagnóstico para aplicação em cardiologia,
vascular, obstetricia, ginecologia e imagens gerais/radiologia (opções híbridas, com ultrassom e
eco no mesmo equipamento, e opções específicas com eco e ultrassom em aparelhos
diferenciados). Com transdutores destinados às aplicações diagnósticas; Todos os sistemas,
softwares e itens para o funcionamento do equipamento e gestão de imagens; Acessórios e
cabos para conexão com computadores; Video-printer; Opcional Doppler; No-break, se
aplicável; Ecocardiógrafo: Imagens 3D, Aplicação Strain, Sonda transesofágica, Conexão com
sistemas PACS e de Gestão Hospitalar, Acessórios necessários: Base com rodízios (carro suporte
para o ultrassom), Video printer, No break, Transdutores. 220V/ 60 Hertz ou BIVOLT.
Equipamento Desenvolvido Para O Armazenamento De Dumbells. Estrutura em aço; Pintura
Eletrostática em pó; Capacidade de armazenamento de até 10 pares de dumbells. Altura: 100
Cm; Largura: 200 Cm; Profundidade: 100 Cm; Peso: 3 Kg.
Equipamento Destinado À Exercícios De Resistência, Equilíbrio, Força e Flexibilidade. Estrutura
em aço e pintura em pó eletrostático; Pegadores em borracha que não absorvam suor e
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resistência à desgaste e efeito antiderrapante; Placa de instrução; Com duas torres de pesos;
Com sistema de roldanas articuladas que proporcione um movimento suave em todas as
dimensões. Comprimento: 1.650 M; Largura: 1.405 M; Altura: 2.120 M.
Equipamento Destinado À Treino Específico Do Musculo Peitoral. Estrutura em aço e pintura
em pó eletrostático; Pegadores em borracha que não absorvam suor e resistência à desgaste e
efeito antiderrapante; Placa de instrução; Com baterias de pesos em chapa de aço maciços ;
Carenagens internas e externas em chapa de aço. Comprimento: 1.32 M; Largura: 1.38 M;
Altura: 1.49 M.
Equipamento Dotado De Recursos De Som Para Sinalização Em Inícios De Prova. Equipamento
com display multifuncional; Com teclado de membrana para selecionar as funções desejadas;
Com microfone para amplificar os comandos verbais e dar sinal ao motor de arranque para
sinalizar a partida; Indicativo em LED na unidade de microfone para visualizar se o dispositivo
está funcionando e/ou temporizado; Com possibilidade de upgrade. Bivolt
Equipamento multifuncional; O tipo de exercício depende da pega selecionada nas barras
paralelas fixas à estrutura; A resistência é regulada por uma plataforma de contrapesos, na
qual se colocam os pés e que permite reduzir a influência do peso corporal com base no tipo de
exercício escolhido. ALTURA: 2682mm; LARGURA: 1426mm; COMPRIMENTO: 1680mm; PESO:
110kg.
Equipamento Multifunções - Estrutura em aço e pintura em pó eletrostático; Pegadores em
borracha que não absorvam suor e resistência à desgaste e efeito antiderrapante; Placa de
instrução; Com bateria de pesos em chapa de aço maciços; Com superfície almofadada para
apoio anterior ou posterior da coxa; Possibilidade de movimentação em 360°; Capacidade de
peso superior à 120 Kg. Comprimento: 1.22 M; Largura: 1.11 M; Altura: 1.53 M.
Equipamento Multifunções. Estrutura em aço e pintura em pó eletrostático; Pegadores em
borracha que não absorvam suor e resistência à desgaste e efeito antiderrapante; Placa de
instrução; Com duas torres de pesos de 50/70/50/27,5; Com sistema de roldanas para
articulação dos cabos. Comprimento: 1.920 M; Largura: 1.680 M; Altura: 2.290 M.
Equipamento Para A Realização De Testes De Equilíbrio, Força E Mobilidade. Plataforma com 55
cm de diâmetro com inclinação de ~ 20°; Com estrututa de proteção e apoio durante utilização,
ajustáveis acima da plataforma entre 64 e 93 cm; Com rodízios; Capacidade de peso acima de
130 Kg; Com tela Touch-Screen de 12; Sistema operacional Windows; Com possibilidade de
conexão com computador externo; Com possibilidade de impressão, via cabo ou sem fio; Com
portas USB para conexão de mouse, teclado, transferência de dados ou atualização de
softwares; Com sistema que detecte desvios de postura e controle de balanço; Com programas
de testes, treinamento e reabilitação; Com sistema de testes de triagem capazes de comparar
dados e identificar possíveis candidatos a lesão; Com programas de propriocepção e
estabilização exercício, exercícios de movimento e mudança de peso; Com memória para
armazenamento de dados. Comprimento: 1.12 M; Largura: 0.76 M; Altura: 1.88 M.
Equipamento para atestar a espessura da ponteira em relação a lâmina (corpo) da espada.
Equipamento para atestar o ideal funcionamento das armas e fio de corpo.
Equipamento Para Atividades Abdominais. Assento e encosto anatômicos; Mecanismos de
ajuste do assento e encosto; Sistema de amortecimento; Estrutura em aço e pintura em pó
eletrostático; Pegadores em borracha que não absorvam suor e resistência à desgaste efeito
antiderrapante; Proteção frontal e traseira do equipamento; Placa de instrução; Torre de
pesos; Sistema de pesos graduados; Pino seletor de peso e trava magnética; Plataforma para os
pés. Altura: 150 Cm; Largura: 100 Cm; Profundidade: 110 Cm; Peso: 300 Kg.
Equipamento Para Atividades Abdominais. Assento e encosto anatômicos; Mecanismos de
ajuste do assento e encosto; Sistema de amortecimento; Estrutura em aço e pintura em pó
eletrostático; Pegadores em borracha que não absorvam suor e resistência à desgaste efeito
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antiderrapante; Proteção frontal e traseira do equipamento; Placa de instrução; Torre de
pesos; Sistema de pesos graduados; Pino seletor de peso e trava magnética; Plataforma para os
pés. Altura: 150 Cm; Largura: 100 Cm; Profundidade: 110 Cm; Peso: 300 Kg.
Equipamento Para Aumento De Resistência, Melhoria De Técnica De Nado, Prevenção E
Reabilitação De Lesões. Estrutura em aço; Pintura Eletrostática em pó; Trilho em alumínio
anodizado; Revestimento que não absorvam suor e resistência à desgaste; Banco sólido e
anatômico com revestimento em courvim; Com pás para incentivo da técnica de nado; Com
ajuste de resistência para o exercício; Com opcional de medidor de energia que forneça
informações sobre o desempenho do treino, tais como tempo, distância, ritmo, freqüência de
braçada, watts, e força aplicada em cada braço. Largura: 259 Cm; Comprimento: 71 Cm; Altura:
81cm.
Equipamento Para Aumento De Resistência, Melhoria De Técnica De Remo, Prevenção E
Reabilitação De Lesões. Estrutura em aço; Pintura Eletrostática em pó; Monotrillho de
alumínio; Com remadores interiores que respondam ao esforço em cada exercício, suavizando
ou intensificando a resistência durante o exercício; Com monitor para demonstração de dados
de ritmo cardíaco; Com monitoração de frequência cardíaca por telemetria polar (cinta);
Suporte de monitor com angulo regulável; Com puxador (remo); Com apoio de pés, ajustáveis e
ergonômicos; Com assento anatômico; Geração de energia recarregável (quando remador
estiver em uso); Com rodízios sobre o pé da frente para movimentação da máquina; Com cabo
USB para transferência de dados; Capacidade de no mínimo 200 kg. Largura: 61 Cm;
Comprimento: 244 Cm.
Equipamento Para Aumento De Resistência, Melhoria De Técnica De Remo, Prevenção E
Reabilitação De Lesões. Simulação realista de remo na água; Estrutura em aço; Pintura
Eletrostática em pó; Trilho em alumínio anodizado; Assento tipo caiaque; Chave de pé
resistente a mudanças rápidas; Com ajuste de resistência para o exercício; Com opcional de
medidor de energia que forneça informações sobre o desempenho do treino, tais como tempo,
distância, ritmo, freqüência de braçada, watts, e força aplicada em cada braço. Largura: 259
Cm; Comprimento: 71 Cm; Altura: 81cm.
Equipamento para avaliação, biofeedback haptica e EEG. Encoder do sistema de coleta de
sinais; Software de análise; Sistema de análise de eletroencefalograma (EEG) receptor de
analise fisiológica; Developer Tools Software; Cabo de fibra optica; SIstema de memória
interna; Receiver USB; Cabo USB; Conjunto de sensors: sensor de condutância de pele, sensor
EEG-com 3 modos 2 Hz,0,01 e abaixo de 0 Hz, sensor EEG e sensor de pulso; Cabo extensor de
69cm. 220V/ 60 Hertz ou BIVOLT
Equipamento para cada um dos NTs - Tatame olímpico de luta de 6m x 6 m. Só há um único
fornecedor para esse produto homologado pela CBLA no país.
Equipamento para cada uma das escolas de base - Tatame olímpico de luta de 5m x 5 m. Só há
um único fornecedor para esse produto homologado pela CBLA no país.
Equipamento para cardioversão, com marcapasso externo e DEA; Gabinete com sistema de
isolamento elétrico; Partes em aço com tratamento anticorrosivo; Pés de borracha; Tecnologia
de onda bifásica e ajuste de impedância do paciente automático permitindo sua medição
permanente; Uso no modo manual ou semiautomático; Seleção manual para modos
desligado/desfibrilador ou desligado/seleção de energia; Indicar na tela a energia aplicada;
Armazenar últimos eventos com data e hora; Alteração da carga ajustada sem necessidade de
nova recarga; Monitor protegido contra descarga de desfibrilação de pás adesivas em marcapasso externo e eletrodos de ECG; Com parâmetro de pulso/SPO2 e impressora em
papel/bobina termossensível com ajuste de impressão manual/automático; Carregar de 0 até
200J em 10 segundos; Realizar auto teste inicial e teste do operador com opção de registro
digital e impresso; Monitor LCD ou eletroluminescente; Visualização mínima de três derivações
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e ajuste do tamanho do traçado do ECG; Bateria recarregável; Descarga interna automática;
Pás de desfibrilação externa adulta com pediátrica embutida e indicador de contato;
Monitoração de ECG pelas pás ou por cabo de paciente; Indicação digital da freqüência
cardíaca, mensagem de eletrodo solto ou pás desconectadas; Alarmes audiovisuais de
frequência cardíaca máxima e mínima ajustáveis; Cardioversão com sincronismo de onda;
Acessórios necessários: 01 cabo força, 01 cabo ECG 05 vias protegido contra interferências, 01
par de eletrodos adesivos multifunção adulto e pediatrico, 05 bobinas papel registrador, 01
par de pás externas adulto/infantil reutilizáveis, 01 cabo para pás adesivas e 01 tubo de gel.
Dimensões (AxLxP): 25x24x20. Peso: 4,5 Kg. 220V/ 60 Hertz ou BIVOLT.
Equipamento para certificação do dardo. Sistema de avaliação do centro de gravidade de
dardo; Equipamento em aço com regras; Paquímetros específicos para o dardo.
Equipamento Para Desempenho Desportivo. Estrutura em aço; Pintura Eletrostática em pó;
Revestimento que não absorvam suor e resistência ao desgaste e antiderrapante; Estofamento
em espuma de alta densidade; Ganchos para suportar da barra. Altura: 135 cm; Largura: 125
cm; Comprimento: 164 cm.
Equipamento Para Desempenho Desportivo. Plataforma em forma elíptica; Carga de 280 kg;
Assento e encosto anatômicos; Mecanismos de ajuste do assento e encosto; Sistema de
amortecimento; Estrutura em aço e pintura em pó eletrostático; Pegadores em borracha que
não absorvam suor e resistência à desgaste efeito antiderrapante; Placa de instrução; Torre de
pesos; Sistema de pesos graduados; Pino seletor de peso e trava magnética; Plataforma para os
pés. Comprimento: 1.120 M; Largura: 1.710 M; Altura: 1.170 M.
Equipamento Para Desenvolver A Resistencia Dos Nadadores Em Piscinas Durante Os Treinos.
Sistema de Roldanas e corda que criam resistência para o nado; Acompanha cintos/cordas para
fixação aos nadadores; Sistema que permite o deslocamento de 25 metros; Caixa impermeável
do equipamento feita em policarbonato que permite a fixação na borda da piscina; Baixa
fricção do sistema; Estrutura em policarbonato e guias e rolamentos inoxidáveis.
Equipamento Para Desenvolvimento Da Força Dos Músculos Do Tronco E Dorsais. Estrutura em
aço; Revestimento que não absorvam suor e resistência à desgaste; Assento e encosto
anatômicos; Pintura Eletrostática em pó; Estofamento em espuma de alta densidade;
Dispositivos de segurança; Ajuste de posições; Múltiplas manoplas; Acompanhar anilhas, pesos
e demais acessórios completos para uso. Altura: 140 Cm; Largura: 120 Cm; Profundidade: 150
Cm; Peso: 200 Kg.
Equipamento Para Desenvolvimento De Diversos Músculos Simultaneamente. Resistência
Eletromagnética; Possuir mais de 20 níveis de carga; Acompanhar software de Cardio; Entrada
USB e plataforma para dispositivos portáteis; Apresentar consumo de calorias, Velocidade
atual, distância percorrida; Monitor Display LCD; Cinto para frequência cardíaca. Altura: 160
cm; Largura: 100 cm; Peso máximo suportado: 180 Kg.
Equipamento para desenvolvimento dos músculos da coxa. Estrutura em aço; Pintura
Eletrostática em pó; Revestimento que não absorvam suor e resistência à desgaste; Assento e
encosto anatômicos; Estofamento de alta densidade; Metalon em forma elíptica com 3mm de
espessura, baixa densidade de carbono; Guias de pesos; Estofamento em espuma de alta
densidade; Dispositivos de segurança para a coluna de peso e cabo; Placa com identificação do
exercício com os músculos trabalhados; Suporte lateral para anilha. Dimensões: largura: 2,06m,
comprimento: 1,78m e altura: 1,52m; Peso do equipamento: 215 kg; Capacidade máxima de
peso (c/ anilhas): 480 kg.
Equipamento Para Desenvolvimento Dos Músculos Da Parte Posterior Da Coxa. Estrutura em
aço; Revestimento que não absorvam suor e resistência à desgaste; Assento e encosto
anatômicos; Pintura Eletrostática em pó; Estofamento em espuma de alta densidade;
Dispositivos de segurança para a coluna de peso e cabo; Ajuste de posições; Ângulo de 25 graus
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para a ativação ideal do glúteo; Acompanhar jogo de pesos e roldanas; Local para instrução de
uso; Acompanhar contra peso. Altura: 170 Cm; Largura: 100 Cm; Profundidade: 130 Cm; Peso:
250 Kg.
Equipamento Para Desenvolvimento Dos Músculos Do Peito, Costas, Braços E Ombros.
Estrutura em aço; Pintura Eletrostática em pó; Revestimento que não absorvam suor e
resistência ao desgaste e antiderrapante; Guias de pesos que possibilitam exercícios mais
suaves; Polias ajustáveis em mais de 15 posições; Carga máxima até 150 Kg; Estofamento em
espuma de alta densidade; Dispositivos de segurança para a coluna de peso e cabo. Altura: 80
Cm; Largura: 400 Cm; Profundidade: 250 Cm; Peso: 350 Kg.
Equipamento Para Desenvolvimento Dos Músculos Do Peitoral Médio. Estrutura em aço;
Pintura Eletrostática em pó; Revestimento que não absorvam suor e resistência ao desgaste e
antiderrapante; Estofamento em espuma de alta densidade; Set de almofadas angulares duplas
(10° ou 50°) para a máxima carga no início ou no final do movimento; Ganchos stop para
suportar a barra. Altura: 100 cm; Largura: 80 cm; Profundidade: 100 cm; Peso: 50 Kg.
Equipamento Para Desenvolvimento Dos Músculos Dorsais. Estrutura em aço; Revestimento
que não absorvam suor e resistência à desgaste; Assento e encosto anatômicos; Pintura
Eletrostática em pó; Estofamento em espuma de alta densidade; Dispositivos de segurança;
Ajuste simples do suporte das pernas; Barra angulada; Altura: 300 Cm; Largura: 150 Cm;
Profundidade: 190 Cm; Peso: 200 Kg.
Equipamento para desenvolvimento dos músculos internos da coxa e glúteos. Estrutura em
aço; Revestimento que não absorvam suor e resistência à desgaste; Assento e encosto
anatômicos; Pintura Eletrostática em pó; Carga máxima até 100 Kg; Estofamento em espuma
de alta densidade; Dispositivos de segurança para a coluna de peso e cabo. Altura: 150 cm;
Largura: 130 cm; Profundidade: 110 cm; Peso: 250 Kg.
Equipamento Para Desenvolvimento Dos Músculos Tibial Anterior E Quadríceps. Estrutura em
aço; Revestimento que não absorvam suor e resistência à desgaste; Assento e encosto
anatômicos; Pintura Eletrostática em pó; Estofamento em espuma de alta densidade;
Dispositivos de segurança para a coluna de peso e cabo; Ajuste de posições; Suporte de tíbia
auto ajustável para facilitar o uso do equipamento; Ângulo de 100° entre assento e encosto;
Acompanhar jogo de pesos e roldanas; Local para instrução de uso; Acompanhar contra peso.
Altura: 180 Cm; Largura: 120 Cm; Profundidade: 160 Cm; Peso: 250 Kg.
Equipamento Para Desenvolvimento Dos Músculos Traseiros, Frontais E Inferiores Da Coxa.
Estrutura em aço; Pintura Eletrostática em pó; Revestimento que não absorvam suor e
resistência à desgaste; Assento e encosto anatômicos; Guias de pesos que possibilitam
exercícios mais suaves; Carga máxima até 130 Kg; Estofamento em espuma de alta densidade;
Dispositivos de segurança para a coluna de peso e cabo. Altura: 200 Cm; Largura: 130 Cm;
Profundidade: 160 Cm; Peso: 350 Kg.
Equipamento Para Exercícios Aeróbicos, Ganho De Força E Aumento De Resistência. Estrutura
em aço; Pintura Eletrostática em pó; Com display para visualização de programas de exercícios,
velocidade e parâmetros de treino; Com opção de modos de resistência; Banco ergonômico em
material confortável; Com regulagem de altura e distância do banco; Com regulagem de altura
e distância do guidão; Transmissão suave por correia; Pedais com correias ajustáveis;
Capacidade de peso superior à 150 kg; Com bateria auto recarregável (sem necessidade de
energia elétrica); Sistema de freios mecânico; Com sistema de freio de emergência; Com
suporte para garrafa; Corrimão revestido em borracha de alta intensidade: PVC. Largura: 65
Cm; Comprimento: 124 Cm; Altura: 132 Cm.
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Equipamento Para Exercícios Aeróbicos, Ganho De Força E Aumento De Resistência. Estrutura
em aço; Pintura Eletrostática em pó; Com display para visualização de programas de exercícios,
velocidade e parâmetros de treino; níveis de dificuldade 1-25; leitura da frequência cardíaca
por telemetria; resistência 40-500 watts (70 RPM); Com monitoração de frequência cardíaca
por sensor de mão; Com opção de modos de resistência; Com protocolos programáveis;
Assento em material confortável (gel); Selim com possibilidade de ajustes de posição;
Transmissão suave por correia; Pedais com correias ajustáveis; Guidon com diversos posição de
ajuste e apoio de cotovelos na base para posição de corrida; Com bateria auto recarregável
(sem necessidade de energia elétrica).Largura: 60 Cm; Comprimento: 118 Cm; Altura: 134 Cm;
Capacidade de peso superior à 160 kg.
Equipamento Para Exercícios Cardiovasculares À Pacientes Com Limitação Funcional De
Membros Superiores. Estrutura em aço; Pintura Eletrostática em pó; Gabinete de plástico ABS
resistente à umidade; Revestimentos que não absorvam suor e com resistência à desgaste;
Dois pés com rodízios para facilitar movimentação do equipamento; Assento rotativo
removível; Níveis de dificuldade 1 a 30; Leitura da frequência cardíaca por telemetria (Polar);
Resistencia 40-1000 watts; Assento com cintos de segurança e garra; Com alças (pedais) para
as mãos; Ajustar o tamanho do braço destes grips, de forma independente, conforme o tipo de
treinamento, reabilitação e ainda conforme comprimento dos membros superiores do usuário;
Com posicionamento ergonômico diversificado para exercícios de ciclismo e retrociclismo; Com
opção de modos de resistência: potência constante (controle de nível de esforço) e exercício
aeróbico e isocinética; Com protocolos programáveis; Sistema de aceleração e desaceleração
suaves; Com display para visualização de programas de exercícios, velocidade e parâmetros de
treino; Com monitoração de frequência cardíaca por telemetria polar (cinta); Com interface
digital (comunicação); Sem necessidade de energia elétrica (uso de bateria recarregável
automaticamente com taxas de trabalho acima de 30 watts e 50 rpm.Largura: 74 Cm;
Comprimento: 183 Cm; Altura: 157 Cm; Peso Máximo Do Usuário: 180 Kg; Capacidade De Peso
Superior À 160 Kg.
Equipamento Para Flexão De Pernas Em Exercícios Feitos De Bruço. Estrutura em aço e pintura
em pó eletrostático; Pegadores em borracha que não absorvam suor e resistência à desgaste e
efeito antiderrapante; Placa de instrução; Com seleção de carga. Altura: 0,72 M; Amplitude:
0,52 M; Comprimento: 1,90 M.
Equipamento para medição de quantidade de tecido adiposo. Base de alumínio com
revestimento epoxi. Cabo e protetor em nylon technyl; Ponteiras (fixas) não metálicas. Molas
em aço zincado; Relógio de alta precisão
Equipamento Para Medida De Flexibilidade Angular Das Articulações (360 Graus). Estrutura de
material termo injetável; Com cinta de fixação em velcro; Com painel giratório em escala
angular regressiva de 1º (um grau) a 300 e fixo em escala angular progressiva de 1ª (um grau) a
360º (trezentos e sessenta graus); Com ponteiro pendular gravitacional; Utilização em campos
magnéticos intensos.
Equipamento para o CENAR - Tatame olímpico de luta de 12m x 12 m. Só há um único
fornecedor para esse produto homologado pela CBLA no país.
Equipamento para radiografia bucal; Dispositivo de compensação automática de tempo:
corrige automaticamente o tempo de exposição, conforme as oscilações de tensão da rede
elétrica; Mecanismo de bloqueio contra disparos acidentais; Seleção do tempo mais adequado
para cada situação específica, com grande precisão; Sistema de dupla colimação; Braço de
longo alcance; Potência até 70 kVp e 7mA; Fixação em parede ou suporte com rodízio. 220V/
60 Hertz ou BIVOLT.
Equipamento para sala de exames ergométricos; Sistema completo eletrocardiógrafo com
software de analise em CPU; Design ergonômico; Com Protocolos pré-estabelecidos e
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configuráveis de ergometria; Todos os acessórios necessários à elaboração do exame; Sistema
fechado de análise de ECG, análise de ECG em repouso e no esforço, de arritmia; Sistema
integrado com analisador de gases; Sistema de cabos. Softwares e licenças inclusas. 220V/ 60
Hertz ou BIVOLT.
Equipamento para trabalho e correção de cavalos. Utilizado para treinar o Cavalo na postura
correta. O sistema de rolamento permite um trabalho mais fácil. Melhora o trabalho de
aquecimento, conduz a uma maior flexibilidade e um desenvolvimento da musculatura global.
Fornecido sem embocadura.
Equipamento para tratamento não invasivo de patologias de inserção de longa duração e de
tecidos moles, para onda de pressão radial. Possibilidade de conexão ao menos de 02 peças de
mão (inclusas); Frequência do Impulso: 0,5 - 21 Hz; Configurações do Incremento de Potência:
0.2 bar; Saída de Ar Comprimido: 1,4 5 bar; Software em português e inglês; Gel para
ultrassom; Transmissores; Armazenamento de informações; Carro para transporte; Gaveta para
acessórios; Aumento graduado da intensidade dos níveis de energia. 220V/ 60 Hertz ou BIVOLT.
Equipamento Para Treino De Força Dos Músculos Do Tronco E Dorsais. Estrutura em aço e
pintura em pó eletrostático; Pegadores em borracha que não absorvam suor e resistência à
desgaste e efeito antiderrapante; Placa de instrução; Pilha de pesos de 125 kg; Capacidade de
peso superior à 120 Kg. Comprimento: 1.22 M; Largura: 1.11 M; Altura: 1.53 M.
Equipamento Para Treino De Força Dos Músculos Do Tronco E Dorsais. Estrutura em aço; Base
com seis pilares de sustentação; Base com ganhos para barra; Com duas área de treino
independentes; Com área para armazenamento de pesos; Com placa de instrução; Com
opcional de banco e plataforma informar custos.
Equipamento Para Treino De Força Dos Ombros E Costas. Estrutura em aço e pintura em pó
eletrostático; Pegadores em borracha que não absorvam suor e resistência à desgaste e efeito
antiderrapante; Revestimento que não absorvam suor e resistência à desgaste; Encosto em 03
seções; Com pilha de pesos (95 kg); Com placa de instrução.
Equipamento Para Treino Específico De Bíceps. Estrutura em aço; Revestimento que não
absorvam suor e resistência à desgaste; Pintura Eletrostática em pó; Estofamento em espuma
de alta densidade; Braços angulados; Dispositivos de segurança; Altura: 150 Cm; Largura: 80
Cm; Profundidade: 140 Cm; Peso: 90 Kg.
Equipamento Para Treino Específico De Tríceps. Estrutura em aço; Revestimento que não
absorvam suor e resistência à desgaste; Pintura Eletrostática em pó; Estofamento em espuma
de alta densidade; Eixo de alinhamento claramente identificado; Estofados dos braços e
assento posicionados para uma maior estabilidade durante o exercício; Eixo de movimento
auto ajustável de acordo com o biotipo do usuário. Altura: 150 Cm; Largura: 120 Cm;
Profundidade: 140 Cm; Peso: 100 Kg.
Equipamento para visualização de exames radiográficos; 01 corpo para visualização; Afixação
na parede; Estrutura em chapa de aço com pintura epóxi na cor branca; Visor na parede frontal
em acrílico branco (leitoso), com dois suportes a pressão; Com interruptor FRONTAL com 2
lâmpadas fluorescentes de 15 W e reator eletrônico de partida rápida; Acompanha: parafusos e
buchas toggler bolt para fixação em parede de drywall. Dimensões (AxLxP): 50x38x10 cm.
220V/ 60 Hertz ou BIVOLT.
Equipamento que possibilita ao usuário, através de diversas travas, iniciar o deslocamento da
barra com total segurança em qualquer posição. Estrutura em aço; Revestimento que não
absorvam suor e resistência ao desgaste; Pintura Eletrostática em pó; Banco da frente com
ajuste em cincos posições, de 0 à 35 graus; Metalon em forma elíptica com 3mm de espessura,
baixa densidade de carbono; sistema de movimento das colunas laterais que se inclinam
acompanhando o movimento do usuário; Sistema de suporte das anilha acoplado. Altura: 2,49
m; Largura: 2,09 m; Comprimento: 1,38 m.
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Equipamento Utilizado Para Indicação Audio-Visual De Contato De Armas De Esgrima Durante
Treinos E Teste Dos Contatos Das Armas. Largura: 60 Mm; Comprimento: 30 Mm; Altura: 90
Mm. Deve ser compatível com os conectores de dois ou três pinos utilizados em esgrima
olímpica; Deve possuir seleção de sinal sonoro com curta ou longa duração e sinal visual por
LED na cor vermelha ou verde; deve possuir ao menos dois tipos de sinal sonoro para
diferenciar o toque das duas armas; Deve possuir sensibilidade para indicar toques de até 0,15s
de duração ou mais; Deve ser capaz de realizar testes de continuidade de contatos elétricos dos
conectores, testando separadamente os três contatos, o aparelho deve possuir sinais
diferentes para cada contato testado (visual, sonoro ou audiovisual); Sistema deve vir
acompanhado de todos os itens necessários a sua plena operação, como cabos, carregadores,
adaptadores, suportes, capa/estojo de transporte, sensores ou outros da mesma natureza.
Bivolt
Equipamento Utilizado Para Medir Atividades Físicas E Gastos Calóricos Por Medição De
Movimentos Feita Por Acelerômetro Tri-Axial E Giroscópio Tri-Axial. Equipamento deve ser
microprocessado e com capacidade de transferência dos dados para microcomputadores por
cabo ou sinal bluetooth; os dados devem ser em formato compatível com planilhas MS® Excel,
nos casos onde os dados sejam para uso em software próprio este deve acompanhar o
equipamento; deve possuir display em LCD ou equivalente que indique modo de
funcionamento, carga da bateria e valores das medições sendo realizadas; Equipamento deve
fornecer medições de consumo calórico em kcal e de movimentos em Hz, contagem de
movimentos e tempo em movimento em horas, minutos e segundos; Equipamento deve ser
capaz de medir os gastos de calorias relacionadas a atividades físicas e gastos de calorias
metabólicas; deve ser capaz de realizar medições segundo a segundo ou minuto a minuto com
possibilidade de escolha pelo usuário; deve possuir memória interna para armazenamento de
dados para até 20 dias ou mais de uso contínuo; Sensor de movimentos deve ser construído em
material de alta resistência para uso durante atividades físicas de alto desempenho e deve vir
acompanhado de cinta, suporte ou equivalente para fixação do mesmo aos atletas durante uso;
Equipamento deve ser alimentado por bateria interna, caso esta seja recarregável deve vir
acompanhada de cabo para recarga ou base carregadora; Sistema deve vir acompanhado de
todos os itens necessários a sua plena operação, como cabos, carregadores, adaptadores,
softwares, suportes, capa/estojo de transporte, sensores ou outros da mesma natureza.
Largura: 60 Mm; Comprimento: 20 Mm; Altura: 60 Mm. Bivolt
Equipamento Utilizado Para Medir Distância E Inclinação Em Avaliações De Alinhamento
Esquelético. Equipamento deve ser analógico, e possuir capacidade de medir a distância e/ou
inclinação entre os dois pontos medidos por seus apalpadores; Deve ser construído em plástico
de alta resistência, com escala que forneça medidas de comprimento em milímetros e
polegadas e medidas de inclinação em graus; Apalpadores devem ser compatíveis com
ponteiras em L, ponteiras redondas e outros tipos de ponteiras; os apalpadores devem possuir
abertura que atendam a medição de ombros, quadris, pernas, braços etc; Equipamento deve
vir acompanhado de todos os itens necessários a sua plena operação, como ponteiras
sobressalentes, suportes, capa/estojo de transporte ou outros da mesma natureza.Largura: 20
Cm; Comprimento: 45 Cm; Altura: 10 Cm. Bivolt
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Equipamento utilizado para ventilação pulmonar invasiva ou não de pacientes adultos e
pediátricos a partir de 3 Kg; Cuidados intensivos com monitoração gráfica e numérica; Tela em
LCD 10 preferencialmente com touch screen incorporado para apresentação de parâmetros
ventilatórios e gráficos; Monitoração gráfica: Curvas de Pressão x Tempo, Fluxo x Tempo e
Volume x Tempo; Alarmes Audiovisuais mínimo e máximo para parâmetros, desconexão de
circuito, concentração de O2 alta e baixa, pressão de fornecimento de gases e bateria;
Funcionamento emergencial com apenas um gás (oxigênio ou ar comprimido); Sensores de
Fluxo e Oxigênio, e funcionamento na ausência dos mesmos; Permitir calibração de sensores
(fluxo e oxigênio) sem desconexão do paciente; Função de nebulização integrada
preferencialmente pneumática e sincronizada com fluxo inspiratório; Pausa inspiratória e
expiratória manuais; Armazenar lista de eventos, ajustes dos parâmetros ventilatórios e
alarmes; Teste funcional inicial para detecção de fugas e compensação da complacência do
circuito respiratório; Interface ou comunicação com outros equipamentos; Alterar
automaticamente parâmetros ventilatórios de acordo com seleção do tipo de paciente: adulto
ou pediátrico; Modo de espera ou Standby, Memória dos parâmetros ajustados; Função
opcional de compensação automática da resistência do tubo endotraqueal ou cânula de
traqueostomia; Ventilação de duplo controle; Ferramenta (informar método software,
tecnologia etc.) para identificar área de melhor complacência estática; Desmame ventilatório
automatizado, informar método utilizado (baseado no padrão respiratório, mecânica pulmonar
ou estímulo neural); Ajustes de parâmetros de frequência, tempo, pressão, volume, fluxo, de
subida de Pressão de Suporte e de Sensibilidade por fluxo; Realizar ventilação não invasiva,
informar método utilizado; Bateria interna recarregável com autonomia minima de 40 minutos;
Modos de Ventilação: Controlada a volume, Assistido-Controlada a volume, SIMV, SIMVPressão de Suporte, CPAP; CPAP-Pressão de Suporte, Controlada a pressão permitir associar a
pressão de suporte entre os ciclos mandatórios/controlados, Ventilação de Apnéia e/ou backup
configurável acionada automaticamente, Acessórios: 02 Circuitos reutilizáveis/autoclaváveis
completos para uso com filtro HME em paciente adulto e pediátrico; 02 Válvulas expiratórias
reutilizáveis; 02 Sensores de fluxo; 01 Braço articulado; 01 Carro de transporte; 01 Mangueira
de oxigênio, mínimo 3m, conforme padrão de conexão ABNT; 01 Mangueira de ar comprimido,
mínimo 3m, conforme ABNT. Peso máximo: 10 kg. 220V/ 60 Hertz ou BIVOLT.
Equipamentos competição - Numerais de cesto 80x80cm
Equipamentos competição - Numerais de Veículos e mais equipe técnica 50x50cm - 02
unidades por Veículo
Equipamentos de Competição - Testeira de competição com 12cm por 1,70
Ergômetro Para Treinamento Da Propulsão No Esqui Nordico. Estrutura em aço; Pintura
Eletrostática em pó; Trilho em alumínio anodizado; Com ajuste de resistência para o exercício;
Com possibilidade de montagem na parede ou usado com um suporte de chão (informar se há
custo adicional); Com cabo rígido de alta resistência; Com resposta ao esforço de cada puxada;
Com amortecedor espiral para ajustar o fluxo de ar para o volante; Com alças ajustáveis; Com
opcional de medidor de energia que forneça informações sobre o desempenho do treino, tais
como tempo, distância, ritmo, freqüência de braçada, watts, e força aplicada em cada braço;
Com Cabo USB; Com cinto de frequência cardíaca; Bateria recarregável. Largura: 73,7 Cm;
Comprimento: 132 Cm; Altura: 223,5 Cm.
Ergometro paralímpico de natação realiza testes em 3 ou 13 derivações,13a derivação
configurável: MV5 calculado ou derivação CS5, arquivamento de exames em banco de dados,
possibilidade de monitorização remota via rede.
Ergometro paralímpico para treinamento da propulsão no esqui nórdico, sistema de controle e
interface USB
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Ergômetros, dimensões de 2,44 x 0,61 x 0,36 cm de altura do assento , monorail com
comprimento de 1,37 m, encaixe até 0,91 m, extra-longa monorail disponível, corrente ou cabo
Nickel, chapeada, cadeia / Cord Habitação parcialmente fechado, geração de energia para PM
PM3, fornece energia operando e bateria recarregada quando remador interior está em uso
PM4, peso máximo do usuário de 227kg, pernas de apoio dianteiras em alumínio e traseiras em
aço, monitor de plástico ABS Arm, pivôs para armazenamento e ajuste de altura do monitor,
peso da máquina: 26kg.
Escada com mínimo de 8 níveis para verificação de posição e tempo por Oficiais de Chegada.
Escada de chão para agilidade 8 m. Peso: 845 g. Tamanho: 0,005x0,57x8,00 m (AxLxC).
Escada de circuito dobrável. Contém 10 degraus ajustáveis. Material: Nylon e PVC. Peso: 1, 400
kg. Dimensões: (L x A x P): 20 x 9 x 63 cm. Para o Centro de Treinamento. Modalidade Esgrima.
Escada de coordenação de 9 espaços; A Prova dágua; Trava que facilite o recolhimento e a
montagem da escada; Fabricada em tecido sintético de nylon flexível e rebites de alumínio;
Com bolsa de transporte. Comprimentos: 4,20m; Largura: 0,5m; Largura da Fita: 3,5cm;
Espaços: 9.
Escada de Velocidade de poliuretano. Dimensões: 4 m x 40 cm, com 9 hastes com 35 cm de
espaçamento.
Escada para apoio de acesso ao leito. Estrutura em armação de tubos em aço, com tratamento
anticorrosivo; Dois degraus em chapa de alumínio antiderrapante; Pés com ponteiras plásticas.
Dimensões (AxLxP): 45x25x37 cm; Peso: 3 Kg.
Escada para piscina em aço inox polido, com 3 degraus em inox (100% Aço Inoxidável),
resistente ao cloro. Removível
Escada para piscina em aço inox polido, com 3 degraus plásticos (PVC)-100% aço inoxidável,
removível, resistente ao cloro. Fixa
Escada para piscina em aço inox polido, com 4 degraus em inox (100% Aço Inoxidável),
resistente ao cloro. Removível
Escada para piscina em aço inox polido, com 4 degraus plásticos (PVC)-100% aço inoxidável,
resistente ao cloro. Fixa.
Escada para Treinamento de Agilidade Comprimento: 4,5 Metros;
Escada para Treinamento de Agilidade Comprimento: 9 Metros
Escada/caixas para treinamento pliometrico - cada conj inclui caixas/plataformas empilhaveis
de 35cm, 50 cm, 65cm, 80cm e 95 cm de altura formando uma escada.
Escaparela 17cm com 5 voltas - medalha central em aço inox com 6,5cm, parte de trás de
plástico
Escaparela de cetim formada por 1 círculo concêntrico de diâmetro 11,5cm
Escaparela de cetim formada por 2 círculos concêntricos de diâmetro 12,5cm
Escaparela de cetim formada por 3 círculos concêntricos de diâmetro 13,5cm
Escaparela de cetim formada por 5 círculos concêntricos de diâmetro 13,5cm
Escaparela de cetim formada por 5 círculos concêntricos de diâmetro 15cm
Escova de acabamento para equinos com cerdas feitas com pelagem macia e natural, distribuir
a oleosidade natural do pelo do cavalo para obter uma pelagem saudável e brilhante.
Escova de vaso sanitário ref. Nessy ou similar.
Escova para limpeza de pinos da borracha de raquete
Escova para vassouras de curling em fibra de vidro e algodão. Dimensões: 3" x 1".
Escudo Aparador de Chute - Extra Grande - Fheras: Feito de lona sintética de dupla camada
com alta resistência e durabilidade. Possui ampla área de impacto. Enchimento de borracha e
espumas, diminui o impacto sentido pelo treinador. 2 alças verticais e 1 horizontal para
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permitir melhor pegada. 2 respiradores laterais para permitir a saída de ar durante os
impactos. Função: Treinamento de potência e precisão em alvo fixo. Amortecimento de chutes
principalmente laterais, giratórios e traseiros. Peso: 2,5 Kg. Dimensões: 68cm x 40cm x 12cm.
Escudo Aparador de Chutes - Super Reforçado: Feito de lona de dupla camada, impermeável,
de alta resistência e durabilidade. Possui ampla área de impacto. Enchimento de borracha e
espumas D45, diminui o impacto sentido pelo treinador. Laterais com 5 saídas de ar de cada
lado, para permitir a redução gradativa do impacto. 5 Alças reforçadas com viés de nylon
militar, sendo 3 fixas e 2 reguláveis com fivela e velcro. Possui leve concavidade para facilitar os
chutes sequenciais e rápidos. Seu sistema de alças reguláveis permite o ajuste do equipamento
para todo tipo de porte físico de quem segura. Dimensões: 55 x 38 x 12 cm (comprimento,
largura, profundidade respectivamente). Peso: 2,1 Kg
Escudo Eletrônico para treinamento de chutes (Aparador de chutes Eletrônico), constituído de
duas alças suporte, fabricado em borracha de alta densidade e revestido em couro sintético de
cor preta, no formato retangular. Com sensores integrados na zona dos pontos. Ele funciona
quando ligada ao transmissor e software.
Escudo estofado para treinamento de impacto. dimensões (axlxp): 0,61x0,40x0,10m; peso:
1,36kg
Escudo estofado para treinamento de impacto. dimensões (axlxp): 0,76x0,45x0,10m; peso:
1,81kg
Escudo para treinamento de chutes (Aparador de chutes), constituído de duas alças suporte,
fabricado em borracha de alta densidade e revestido em couro sintético de cor azul, no
formato retangular (60x30x15 cm).
Escudo para treinamento de chutes, possui alças acolchoadas e apoio de antebraço. Com
multicamadas, enchimento de espuma densa, o escudo absorve os chutes, durante o
treinamento de força ou técnica. Fabricado em Couro Premium Skintex. Proteção no
estofamento+ Sistema de espuma multi-Density para melhor absorção de choque. Costuras
reforçadas com cadarços ultra resistentes. Cor: preto e branco.
Escudo para treinamento de chutes. Fabricado em couro sintético, possui interior de EVA de
alta densidade que proporciona o contato ideal para treino de força e técnica; Saída de ar
lateral. Tamanho: 40 (altura) x 25 (largura) x 9 (espessura); Cor: preto.
Escudo para treinamento de chutes. Fabricado em couro sintético; Possui interior de EVA de
alta densidade que proporciona o contato ideal para treino de força e técnica; Saída de ar
lateral. além de conferir uma durabilidade muito maior; Tamanho grande: 65 (altura) x 45
(largura) x 12 (espessura); Cor: azul escuro.
Esfigmomanometro, Tipo de produto: Manual. Método de Medição: sistólica, diastólica. Região
do Corpo onde realiza a medição: parte superior do braço. Memória: não possui. Outras
Funções: Faixa de Medição: 0 - 300 mmHg, Valor de Uma Divisão: 2 mmHg, Graduação Mínima
e Máxima: 2 mmHg e 304 mmHg, respectivamente, Tolerância: +/- 3 mmHg. Conteúdo da
Embalagem: 1 Manômetro, 1 braçadeira, 1 pera para insuflação, 1 bolsa para acondicionar o
aparelho, manual de instruções e lista de assistências técnicas. Dimensões (cm) - AxLxP:
Braçadeira Modelo Adulto: (destinada a uma circunferência de braço de 22-28 cm): 14,5x52cm,
Manguito: 12x22cm. Peso líq. aproximado do produto (kg): 420g.
Espada completa composta de: lâmina flèche, copo, almofada de plástico, punho anatômico e
pomo hexagonal.
Espada completa elétrica allstar composta de: lâmina colorida, copo resistente, almofada de
feltro, tomada tripolar, punho francês e pomo para punho francês.
Espada completa elétrica allstar composta de: lâmina fie, copo resistente, almofada de feltro,
tomada tripolar, punho francês e pomo para punho francês.
Espada completa elétrica Eco - Lâmina econômica, copo resistente, almofada de feltro, tomada

146,51

169,10
136,22
457,01

219,08

399,90

217,36

426,77

89,71
258,30
418,95
903,00
418,95

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

tripolar, punho anatômico e pomo hexagonal
Espada completa elétrica Eco - Lâmina econômica, copo resistente, almofada de feltro, tomada
tripolar, punho francês e pomo para punho francês.
Espada completa elétrica Maraging FIE BF - Lâmina Maraging FIE BF, copo resistente, almofada
de feltro, tomada tripolar, punho anatômico e pomo hexagonal.
Espada completa elétrica maraging fie bf punho frances allstar
Espada completa elétrica Maraging FIE SM - Lâmina Maraging FIE SM, copo resiste, almofada
de feltro, tomada tripolar, punho francês e pomo para punho francês
Espada completa elétrica Maraging FIE SM colorida - Lâmina Maraging FIE SM colorida, copo
resistente, almofada de feltro, tomada tripolar, punho anatômico e pomo
Espada completa elétrica maraging fie sm colorida (arco iris, dourada, azul) punho frances
allstar
Espada completa elétrica maraging fie sm punho anatomico allstar
Espada Completa Elétrica para Punho Francês. Utilização em esgrima; Copo resistente;
Almofada de feltro; Tomada tripolar; Punho francês; Pomo para punho francês. Bivolt
Espada completa Elétrica para uso em Esgrima. Copo resistente; Almofada de feltro; Tomada
tripolar; Punho anatômico; Pomo hexagonal. Bivolt
Espada completa muda com ponta falsa - Lâmina nua, copo econômico, almofada de feltro,
punho anatômico e pomo hexagonal.
Espada completa para treinamento completa com: lâmina nua, ponta falsa, copo econômico,
almofada de feltro, punho francês, pomo para punho francês.
Espada Katana Dojo Kun - Shirasaya: Feita de aço 440, sem fio de corte. Espada escondida. Não
tem Tsuba(Proteção de mão). Lâmina em aço: 68, 5cm. Tsuka (empunhadura): 24cm. Saya de
Madeira em preto fosco: 74cm. Comprimento total da espada: 97cm. Peso: 1,00 kg. Possui
peso e tamanho idênticos às espadas de combate.
Espaldar - confeccionado em aço carbono e madeira resistente Dimensões 249. 0 cm x 106. 0
cm x 29. 3 cm (C x L x A), Peso 20.0 kg,
Espaldar (aluguel) (Equipamento utilizado para alongamento). Estrutura em metal com
diferentes alturas, onde pode dosar os graus de trabalho para alogamento. Aparelho
amplamente utilizado para prevenção de lesões e reabilitações. Neste aparelho o atleta poderá
executar inúmeros movimentos. O aparato é fixo, não existindo nenhuma articulação e/ou
polias.
Espaldar de madeira: medindo 2,4x0,87x0,22m, com 11 barras horizontais, sendo a distância
entre elas aproximadamente 17cm.
Espaldar em aço cromado (ou Barra de Ling), equipamento que serve de suporte para diversos
exercícios de alongamento e fortalecimento muscular, amplitude de movimento, força e
flexibilidade. Usado para fixar exercitadores elásticos (em tubo ou em faixas) e também auxilia
na reabilitação motora com acompanhamento e orientação de um fisioterapeuta. O
equipamento deve ser fixo na parede e/ou no solo. Manual deve acompanhar o produto.
Espaldar em alumínio; Barra para exercícios de alongamento muscular global, equilíbrio e
fortalecimento de membros superiores e inferiores; Mínimo 10 barras horizontais distantes de
17 cm; Possibilidade de fixação em parede. Dimensões (AxLxP): 225x87x47 cm; Peso: 33 Kg.
Espaldar em madeira de primeira linha (cedinho, angelin, massaranduba, pérola), envernizada
ao natural; Barra para exercícios de alongamento muscular global, equilíbrio e fortalecimento
de membros superiores e inferiores; Mínimo 10 barras horizontais distantes de 17 cm;
Possibilidade de fixação em parede. Dimensões (AxLxC): 225x87x47 cm; Peso 33 kg.
Espaldar em madeira eucalipto com 17 barras de madeira eucalipto para 1 pessoa. Dimensão:
2,70 x 0,83 x 0,22 m.
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Espaldar em madeira eucalipto com 17 barras de madeira eucalipto para 2 pessoa. Dimensão:
2,70 x 163 x 0,22 m.
Espaldar em madeira eucalipto com 17 barras de madeira eucalipto para 3 pessoa. Dimensão:
2,70 x 243 x 0,22 m.
Espaldar em madeira eucalipto com 17 barras de madeira eucalipto para 4 pessoa. Dimensão:
2,70 x 323 x 0,22 m.
Espaldar em madeira eucalipto com 17 barras de madeira eucalipto para 5 pessoa. Dimensão:
2,70 x 403 x 0,22 m.
Espaldar em madeira eucalipto com 17 barras de madeira eucalipto para 6 pessoa. Dimensão:
2,70 x 483 x 0,22 m.
Espelho antivandalismo, fabricado com vidro comum de 10 mm embutido no revestimento das
paredes. Produto equivalente ou similar a espelho 10mm (laminado 5mm+pvb+5mm e
temperado), fornecedor referencial: Divinal Vidros. 3. D
Espelho redondo com moldura em plástico branco ABS para fixação em parede, dimensão
(mm): (D) 530
Espelho retangular com moldura de madeira para fixação em parede, dimensões (mm): (L) 800
x (H) 1.000
Espingarda calibre 12. Canos: 75-78-80cms. Choques: 4 no cano inferior e 10/10 cano superior
ou a pedido. Grupo do Gatilho: removível com molas em espiral ou lamina. Coronha: ajustável
com crista em madeira ou goma.
Espingarda , calibre 22, Fossa Double, comprimento do cano de 75cm, meio ventilado com
lateral reforçada, fita lisa Magnum, fita alto ajustável 11x7, Chokes Móveis em ambos os canos,
suporte niquelado ajustável para o corpo, diâmetro 18,5 e 18,4 com maleta para arma,
incluindo conjunto com Haste, chave e peças sobressalentes para troca dos Chokes Móveis.
Espiral para encadernação de 17 mm, em plástico preto.
Espoleta CBC 209 Antioxid - Fossa Olímpica
Esponja para limpeza de borracha. Lado amarelo para a limpeza regular
Lado azul para limpeza intensa
Espora Inox c/ Borracha, cão quadrado - 15 a 30mm.
Espora Inox c/ Roseta
Espora Inox Cão quadrado - 15 a 30mm.
Espora Inox Cão Redondo - 15 a 30mm.
Espora Salto c/ Roseta Pequena. Composição: inox e latão.
Espora Salto de Borracha Curta c/ Roseta. Composição: inox e borracha.
Espora Salto Feminina Zinco, cão redond - 20 mm
Espora Salto Infantil Zinco, cão redondo - 15mm
Espora Salto Inox Cão Chanfrado
Espora Salto Masculina Zinco, cão redondo - 20mm
Espuma de alta densidade para tatame de judô, reconstituída de grânulos de poliuretano de
8mm de diâmetro reciclados, prensados e aglutinados, com densidade de 250kg/m3, isento de
EVA
Espuma de Flexão com densidade de 21 kg/m³; cobertura em couro; 4 alças largas em nylon de
40 mm de espessura; 4 fivelas de plástico com liberação rápida. DimensãO (CxLxA): 90 cm x 50
cm x 42 cm.
Espuma de treinamento para cambalhotas em formato de elipse com espuma de polietileno
leve. Dimensão: 75x75x75 cm
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Estabilizador Central e Lateral. Material: liga de carbono. Cores: Preto, Prata, Azul, vermelho. 1
estabilizador central de comprimento 26" (inclui 1 Flat weight, 32g, e 1 Cap weight, 40g, ambos
de aço inoxidavel). 2 estabilizadores laterais de comprimento 9" (inclui 1 Cap weight 40g de
aço inoxidavel).
Estabilizador Central e Lateral. Material: liga de carbono. Cores: Preto, Prata, Azul, vermelho. 1
estabilizador central de comprimento 26" (inclui 1 Flat weight, 32g, e 1 Cap weight, 40g, ambos
de aço inoxidavel). 2 estabilizadores lateraisde comprimento 11" (inclui 1 Cap weight 40g de
aço inoxidavel).
Estabilizador Central e Lateral. Material: liga de carbono. Cores: Preto, Prata, Azul, vermelho. 1
estabilizador central de comprimento 28" (inclui 1 Flat weight, 32g, e 1 Cap weight, 40g, ambos
de aço inoxidavel). 2 estabilizadores laterais de comprimento 11" (inclui 1 Cap weight 40g de
aço inoxidavel).
Estabilizador Central e Lateral. Material: liga de carbono. Cores: Preto, Prata, Azul, vermelho. 1
estabilizador central de comprimento 28" (inclui 1 Flat weight, 32g, e 1 Cap weight, 40g, ambos
de aço inoxidavel). 2 estabilizadores laterais de comprimento 9" (inclui 1 Cap weight 40g de
aço inoxidavel).
Estabilizador de tornozelo. oferece ótima proteção aos praticantes de diversas modalidades
esportivas; apresenta design que alivia a pressão da articulação do tornozelo; composição:
talas rígidas de pvc , eva; peso: 120g
Estabilizador frontal para arco e flecha com conector. Reduz o ângulo de um longo estabilizador
em 10 graus.
Estabilizador frontal para arco e flecha. Formato espiral. Comrpimento: 4.5 ". Diâmetro: 1.6 "
Peso: 101.49 gr. Parafuso: 5/16 ".
Estabilizador frontal para arco e flecha. Material: Aço maciço. seu arco deve ter em sua parte
frontal rosca universal de encaixes de acessórios para a fixação do estabilizador.
Estabilizador frontal para arco e flecha. Tamanhos disponíveis: medidas a longo 5 7/8 "-7 3/4" a
partir do furo de montagem para a seqüência ou medidas de Curtas 4 7/8 "-6 3/4" a partir do
furo de montagem para a seqüência.
Estabilizadores laterais. Material: liga de carbono. Cores: Preto, Prata, Azul, vermelho.
Contém 2 estabilizadores laterais de comprimento 11" (inclui 1 Cap weight 40g de aço
inoxidavel).
Estabilizadores laterais. Material: liga de carbono. Cores: Preto, Prata, Azul, vermelho.
Contém 2 estabilizadores laterais de comprimento 9" (inclui 1 Cap weight 40g de aço
inoxidavel).
Estação de Ginástica Multi-Exercícios Power 12 com 45Kg de Pesos - Composição: Estrutura em
Aço Carbono Pintura: Eletrostática em Pó resistente à corrosão e pequenos riscos. Dimensões
do produto montado (CxLxA) cm: 1, 30 x 1, 12 x 2,00. Capacidade Máxima Suportada (kg): 120
Estação de musculação multifuncional completa, estrutura em aço com duas torres, pintura
eletrostática a pó, composta por nove componentes: 01 torre de peso, 07 diferentes estações
de exercício (supino sentado, cadeira extensora, dorsal, pulldown, crossover, arm curl, peitoral,
leg press, abdutor/adutor, glúteos, rosca scott, rema, remada sentada, cross over, puxadores,
incluindo 08 baterias de peso), Dimensões (mm): C(7500) X L(4400) X A(2160), Garantia de 03
anos.
Estação Total RTS 822A (uni)/ RUIDE: Material para medição de distância e arbitragem para
modalidade de lançamento (Casting).
Estação Total, utilizada para mapeamento de pontos e altitudes,
instrumento eletrônico utilizado na medida de ângulos e distâncias, constituído pela junção de
um teodolito eletrônico digital com o distanciômetro eletrônico, montados num só bloco com
interface de GPS.
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Estacas esportivas confeccionado de polietileno e barras de PVC de 2,5mm de parede e 3mm
de espessura; Cada estaca é feita de uma base e duas hastes; Utilizado em campo gramado,
terra ou areia; Composto por 5 (cinco) estacas de campo desmontáveis; Bolsa de Transporte.
Altura: 1,75m; Espessura: 3mm.
Estadiômetro compacto de fixação na parede para medição; Confeccionado em ABS; Faixa de
medição de 0 a 210 cm; Tolerância: ± 1 mm em 210 cm; Resolução: Milímetros; Com haste de
medição com 175 mm de comprimento, bucha e parafuso para fixação.
Estadiômetro profissional de fixação na parede para medição; Confeccionado em alumínio
adonizado; Faixa de medição de 40 a 210 cm; Tolerância: ± 1 mm em 210 cm; Resolução:
Milímetros; Com bucha e parafuso para fixação. Largura: 15 cm.
Estante aço tratada com antiferruginoso por fosfatização e pintura epóxi-pó por processo
eletrostático, estrutura desmontável com 08 prateleiras com bordas dobradas, colunas de 35 X
35, sustentação de até 100Kg por plano e dimensões(mm): H(1980) X L(920) X P(300).
Estante de aço cinza leve com 6 prateleiras chapa 26 (0,45 mm), profundidade de 30 cm, 4
colunas chapa 20 (0,90 mm) e capacidade de 20 Kg por prateleira. Medida: Alt. 1.980 x Larg.
920 x Prof. 300 mm.
Estante de aço com 3 prateleiras de bordas dobradas e reforço de fundo, plano de
armazenagem regulável; fabricado com chapa metálica # 22 MSG (ABNT 1010/1020);
dimensões externas aproximadas (mm): (H) 980 x (L) 925 x (P) 300
Estante de aço com 4 prateleiras de bordas dobradas e reforço de fundo, plano de
armazenagem regulável; fabricado com chapa metálica # 22 MSG (ABNT 1010/1020);
dimensões externas aproximadas (mm): (H) 1.480 x (L) 925 x (P) 300
Estante de aço com 8 prateleiras, com reforço ômega produzido em chapa de aço 24 tratada
com antiferruginoso por fosfatização e pintura epóxi-pó por processo eletrostático. Alt. 2,43 X
Larg. 0,92 X Prof. 0,42 - Coluna 35x35, Chapa # 14, Sustentação de 100 kg/prat. Estrutura
desmontável.
Estante para Anilha - confeccionado em aço, com pés emborrachados, com capacidade para
300kg. Dimensões : 1,10 x 54 x 62
Estante para Anilha - confeccionado em aço, com pés emborrachados, com capacidade para
700kg. Dimensões : 0,98X0,45X1,00
Estante para caneleiras, com 2 Prateleiras, medidas: 1,00 x 0,65 x 0,75m. Em estrutura em aço
carbono estrutura elevada por niveladores em borracha de alta resistência, em contato direto
com solo e pintura eletrostática.
Estante para colchonete de chão, com capacidade de 10 colchonetes, colchonete na posição
vertical, medidas: 0,85 x 0,77m. Em estrutura de aço.
Estante para colchonete de chão, com capacidade de 20 colchonetes, colchonete na posição
horizontal, medidas: 0,85 x 0,62 x 1,40m. Em estrutura de aço.
Estante para colchonete de chão, com capacidade de 30 colchonetes, colchonete na posição
horizontal, medidas: 0,85 x 0,62 x 2,00m. Em estrutura de aço.
Esteira com motor de 3HP, auto lubrificável com motor AC de 3HP, com velocidades de
1,6km/h a 18km/h, peso suportável de aproximadamente 150kg e dimensões de
aproximadamente 190cm de comprimento, 94cm de largura e 160cm de altura, peso
aproximado da esteira de 116kg, área da cinta de 142cm de comprimento e 50cm de largura.
Esteira elétrica KS2602 Painel: Variações da cor azul em LCD, com teclas de atalho e entrada de
MP3 com 2 alto-falantes Funções no Painel: Tempo, velocidade, distância, batimentos
cardíacos, calorias, programas, nível de dificuldade e inclinação eletrônica. Programas: 24
programas pré-definidos + 3 modos Sistema de amortecimento com 08 pontos de absorção 4
rodas para auxiliar na locomoção. Velocidade: 0. 8 a 18 km/h Sensor cardíaco Hand Grip Motor:
2. 5HP / 3. 0HPM Voltagem: 110v
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Esteira eletrônica, suporta aproximadamente 150kg.
Esteira Ergométrica com painel em LCD com luz de fundo indicando velocidade, tempo,
distância, caloria e pulsação, 12 programas pré-definidos, 8 níveis de velocidade, entrada para
MP3 player, porta garrafa, porta celular, alça e rodízios para transporte, dobrável com trava
automática, motor de CC 1,5 HP - 110/220 V, consumo médio de 1,5 kva, velocidade de 1,0 a
16 km/h, aceleração eletrônica por tecla, 8 níveis de inclinação, chave de segurança, hand
pulse, 6 amortecedores. Dimensões (C x L x A): 165 x 76 x 120 cm , Área Útil (C x L) 125 x 43 cm,
Peso: 68 kg, Carga: 100 kg. Marca de referência: Embreex Esteira 557 ou similar.
Esteira Ergométrica Elétrica Com Velocidade Máxima 27 Km/H E Uma Inclinação Máxima De 18
%. Estrutura em aço; Pintura Eletrostática em pó; Gabinete de plástico ABS resistente à
umidade; Capacidade de peso superior à 150 kg; Range de velocidade 0,8 a 25 km/h; Inclinação
máxima de 15%; Leitura da frequência cardíaca por hand sensor e por telemetria (Polar); Motor
de 8 HP (AC) pico; Superfície de corrida com medidas aproximadas de 152 x 52 cm (C x L);
Superfície de corrida dotada de sistema de amortecimento; Sistema de segurança para evitar
quedas durante a subida na esteira e durante o uso; Com display para visualização de
programas de exercícios, velocidade e parâmetros de treino; Com protocolos programáveis;
Com monitoração de frequência cardíaca por sensor de dedo; Com botões de regularem de
velocidade e inclinação nas laterais (pegas) da esteira; Com baixo nível de ruído desejável
inferior a 77 decibéis; Programas de treinamento; Exclusivo sistema de absorção de impacto;
Painel de controle instalado em uma peça recoberta de borracha que se estende pelos braços
da esteira; Rodas de transporte. Largura: 96 Cm; Comprimento: 219 Cm; Altura: 155 Cm; Altura
do chão: 20cm; Peso máximo do usuário: 220 kg.
Esteira Ergométrica Elétrica Com Velocidade Máxima 40 Km/H E Uma Inclinação Máxima De
25%. Estrutura em aço; Pintura Eletrostática em pó; Gabinete de plástico ABS resistente à
umidade; Capacidade de peso superior à 150 kg; Velocidade máxima de 40 km/h; Inclinação
máxima de 25%; Sistema integrado para ECG e analisador de gases; Motor de 4.3 kW;
Superfície de corrida com medidas aproximadas de 190 x 65 cm (C x L) em material
antiderrapante; Sistema de segurança para evitar quedas durante a subida na esteira e durante
o uso; Sistema de aceleração e desaceleração programáveis; Com display para visualização de
programas de exercícios, velocidade e parâmetros de treino; Com protocolos programáveis;
Com monitoração de frequência cardíaca por sensor de dedo; Com opcional de arco de
segurança com cinto peitoral. Largura: 105 Cm; Comprimento: 250 Cm; Altura: 140 Cm. Bivolt
Esteira Ergométrica Elétrica Com Velocidade Máxima 80 Km/H E Uma Inclinação Máxima De
25% Para Uso Com Cadeiras De Rodas. Estrutura em aço; Pintura Eletrostática em pó; Gabinete
de plástico ABS resistente à umidade; Capacidade de peso superior à 200 kg; Velocidade
máxima de 80 km/h; Inclinação máxima de 25%; Aceleração até a velocidade programada em 5
segundos; Superfície de corrida reforçada para uso de cadeira de rodas, com medidas de 300 x
125 cm (C x L) em material antiderrapante; Sistema de segurança para evitar quedas durante a
subida na esteira e durante o uso; Sistema de aceleração e desaceleração programáveis;
Sistema de fixação de cadeira de rodas para testes; Com display para visualização de programas
de exercícios, velocidade e parâmetros de treino; Com protocolos programáveis; Com
monitoração de frequência cardíaca por sensor de dedo; Cinturão arco de segurança com cinto
peitoral em 3 tamanhos P, M e G. Bivolt
Esteira KS2602 Painel, variações da cor azul em LCD, com teclas de atalho e entrada de MP3
com 2 alto-falantes, funções no Painel: tempo, velocidade, distância, batimentos cardíacos,
calorias, programas, nível de dificuldade e inclinação eletrônica; 24 programas pré-definidos +
3 modos sistema de amortecimento com 08 pontos de absorção 4 rodas para auxiliar na
locomoção, velocidade: 0.8 a 18 km/h Sensor cardíaco Hand Grip Motor: 2.5HP / 3.0HPM
Voltagem: 110v.
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Esteira para treino cardiovascular, com funções no painel de tempo, velocidade, distância,
batimentos cardíacos, calorias, programas, inclinação e nível de dificuldade, com programas
pré-definidos, inclinação de 0 a 12%, velocidade de 0.8 a 16 km/h, sensor cardíaco, sistema de
amortecimento, e 4 rodas para auxiliar na locomoção..
Esteira Profissional (aluguel). Equipamento de simulação de caminhadas e corridas, com
acompanhamento completo das variáveis: como distância, velocidade, frequencia cardíaca e
intensidades de treinamento. Sistema de inclinação e manutenção da velocidade assim como a
aceleração por meio de motores elétricos.
Esteira profissional com inclinação eletrônica de 1 a 20 %, perfil de alumínio anodizado, painel
computadorizado com display em LED (velocidade de 1,0 a 22 Km/h, tempo, distância, caloria,
pulsação, inclinação e entrada USB), motor AC 3HP, sistema de amortecimento de impacto por
deck em suspensão, com 04 amortecedores, monitoramento de frequência cardíaca por
sistema hand grip pulse, 22 programas de exercícios (18 pré-definidos mais 04 personalizados),
programa HRC (heart rate control), de acordo com os batimentos cardíacos do usuário,
programa Body fat (gordura corporal), fast-key (tecla rápida para velocidade e inclinação),
botão de emergência com frenagem rápida, mp3 player com entrada USB, porta garrafa e
porta celular, capacidade de 220 Kg, dimensões de 220 cm de comprimento x 91,5 cm de
largura x 162,5 cm de altura
Esteira. Com tecnologia anti-gravidade desenvolvida na NASA, que permite correr ou andar em
uma fração do seu peso corporal, reduzindo as chances da formação de lesões e propociando
um breve retorno aos treinamentos.
Esteiras Ergométricas Cardio com estrutura de aço oblongo/redondo (114 x 2,65 mm / 150 x 50
x 3 mm / 98 x 50 x 3 mm), tratamento anti corrosão através de banhos de fosfatização, pintura
eletrostática a pó em poliéster dupla camada, estofamento em espuma ortopédica,
revestimento impermeável, antialérgico e lavável, colunas de peso com placas de 5 kg e 10 kg
totalizando 100kg, carenagens superiores em polietilenoroto moldadas, ponteiras em alumínio,
guias de peso em aço inox polido, cabo de aço revestido em nylon preto 6 mm, roldanas com
130mm de diâmetro em nylon injetado, LCD 15' Touch Screen, motor WEG 2HP, inclinação de 0
-20%, sensores ópticos,hand grip e receptor polar, LED de aviso do Cool Down, Tensão de
Alimentação de 220 V, Motor 2 CV, consumo médio 0,63 KW/h, corrente máxima 8,9 A.
Dimensões (C x L x H): 222 x 102 x 164 cm, Peso: 185 Kg, Carga: 160 Kg. Marca de referência:
Total Health RX10 Aluminium Standard ou similar.
Esteiras Ergométricas Cardio com estrutura de aço oblongo/redondo (114 x 2,65 mm / 150 x 50
x 3 mm / 98 x 50 x 3 mm), tratamento anti corrosão através de banhos de fosfatização, pintura
eletrostática a pó em poliéster dupla camada, estofamento em espuma ortopédica,
revestimento impermeável, antialérgico e lavável, colunas de peso com placas de 5 kg e 10 kg
totalizando 100kg, carenagens superiores em polietilenoroto moldadas, ponteiras em alumínio,
guias de peso em aço inox polido, cabo de aço revestido em nylon preto 6 mm, roldanas com
130mm de diâmetro em nylon injetado,LCD 7' Touch Screen, motor WEG 2HP, inclinação de 0 20%, sensores ópticos,hand grip e receptor polar, LED de aviso do Cool Down, Tensão de
Alimentação de 220 V, Motor 2 CV, consumo médio 0,63 KW/h , corrente máxima 8,9 A.
Dimensões (C x L x H): 222 x 92 x 154 cm, Peso: 160 Kg, Carga: 160 Kg. Marca de referência:
Total Health RX8 Aluminium ou similar.
Esteiras Ergométricas Cardio com estrutura de aço oblongo/redondo (114 x 2,65 mm / 150 x 50
x 3 mm / 98 x 50 x 3 mm), tratamento anti corrosão através de banhos de fosfatização, pintura
eletrostática a pó em poliéster dupla camada, estofamento em espuma ortopédica,
revestimento impermeável, antialérgico e lavável, colunas de peso com placas de 5 kg e 10 kg
totalizando 100kg, carenagens superiores em polietilenoroto moldadas, ponteiras em alumínio,
guias de peso em aço inox polido, cabo de aço revestido em nylon preto 6 mm, roldanas com

19.017,92

50.387,78

15.555,50

163.310,00

16.290,00

8.790,00

9.550,00

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

130mm de diâmetro em nylon injetado,LCD 7' Touch Screen, motor WEG 2HP, inclinação de 0 20%, sensores ópticos,hand grip e receptor polar, LED de aviso do Cool Down, Tensão de
Alimentação de 220 V, Motor 2 CV, consumo médio 0,63 KW/h , corrente máxima 8,9 A.
Dimensões (C x L x H) : 222 x 92 x 155 cm, Peso: 160 Kg, Carga: 150 Kg. Marca de referência:
Total Health RX7 Aluminium ou similar.
Esteiras Ergométricas com LCD colorido com backlight de 7 ', 13 programas de treinamento,
shock absorver control para amortecimento, inclinação de -5% a 15% e 0% a 20 % , botão de
emergência, chave de segurança, handgrip e cinta torácica polar, chassi de aço revestido com
alumínio estrutural anodizado, motor de 3 HP, velocidade de 1,5 a 25 km/h, área de corrida (C x
L) de 149 cm x 50 cm, tensão de 220 V, Dimensões (Cx L x A) : 203 x 91 x 145 cm, Peso : 175 Kg,
Carga 150 Kg. Marca de referência: Movement RT350 GII ou similar.
Esteiras Ergométricas com LCD colorido com backlight, 11 programas de treinamento, coxins
elásticos e/ou shock absorver control (opcional) para amortecimento, inclinação de 0% a 15%,
botão de emergência, handgrip e cinta torácica polar, chassi de aço revestido com pintura
eletróstática, motor de 3 HP, velocidade de 1,2 a 25 km/h, área de corrida (C x L) de 148 cm x
50 cm, tensão de 220 V, Dimensões (Cx L x A): 212 x 86 x 145 cm, Peso: 161 Kg, Carga: 150 Kg.
Marca de referência: Movement RT350 GII ou similar.
Estetoscópio com auscultador duplo para pacientes adultos, com fixação da membrana por
rosca de metal inoxidável; Tubo em Y, em uma única peça de metal cromado, condutores
flexíveis de borracha ou vinil, compatível com a haste de metal reforçada; Hastes providas de
molas flexíveis de alta resistência; Acompanha: dois pares de oliva isenta de rebarbas, provida
de rosca para adaptação na haste ou perfeitamente afunilada; Auscultador tipo diafragma
modelo adulto.
Estetoscópio com auscultador duplo para pacientes pediátricos. Fixação da membrana através
de rosca de metal inoxidável; Tubo em Y, em uma única peça de metal cromado, condutores
flexíveis de borracha ou vinil, compatível com a haste de metal reforçada; Hastes providas de
molas flexíveis de alta resistência; Dois pares de oliva isenta de rebarbas, provida de rosca para
adaptação na haste ou perfeitamente afunilada e auscultador tipo diafragma modelo infantil.
Esticador para raia em aço inox inoxidável resistente ao cloro.
Estilete - vareta para executar o movimento da fita, confeccionado em bamboo com forma de
tronco de cone com seu maior diâmetro igual a 1 cm, comprimento total de 45 cm, a
extremidade com diâmetro menor contém um anel metálico com girador bi-articulado e
gancho fixado para prender a fita.
Estilete - vareta para executar o movimento da fita, confeccionado em bamboo com forma de
tronco de cone com seu maior diâmetro igual a 1 cm, comprimento total de 50 cm, a
extremidade com diâmetro menor contém um anel metálico com girador bi-articulado e
gancho fixado para prender a fita.
Estilete - vareta para executar o movimento da fita, confeccionado em bamboo com forma de
tronco de cone com seu maior diâmetro igual a 1 cm, comprimento total de 55 cm, a
extremidade com diâmetro menor contém um anel metálico com girador bi-articulado e
gancho fixado para prender a fita.
Estilete - vareta para executar o movimento da fita, confeccionado em bamboo com forma de
tronco de cone com seu maior diâmetro igual a 1 cm, comprimento total de 60 cm, a
extremidade com diâmetro menor contém um anel metálico com girador bi-articulado e
gancho fixado para prender a fita.
Estilete - vareta para executar o movimento da fita, confeccionado em fibra de vidro com
forma de tronco de cone com seu maior diâmetro igual a 1 cm, comprimento total de 45 cm, a
extremidade com diâmetro menor contém um anel metálico com girador biarticulado e gancho
fixado para prender a fita.
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Estilete - vareta para executar o movimento da fita, confeccionado em fibra de vidro com
forma de tronco de cone com seu maior diâmetro igual a 1 cm, comprimento total de 50 cm, a
extremidade com diâmetro menor contém um anel metálico com girador biarticulado e gancho
fixado para prender a fita.
Estilete - vareta para executar o movimento da fita, confeccionado em fibra de vidro com
forma de tronco de cone com seu maior diâmetro igual a 1 cm, comprimento total de 55 cm, a
extremidade com diâmetro menor contém um anel metálico com girador biarticulado e gancho
fixado para prender a fita.
Estilete - vareta para executar o movimento da fita, confeccionado em fibra de vidro com
forma de tronco de cone com seu maior diâmetro igual a 1 cm, comprimento total de 60 cm, a
extremidade com diâmetro menor contém um anel metálico com girador biarticulado e gancho
fixado para prender a fita.
Estilete - vareta para executar o movimento da fita, confeccionado em madeira lixada com
forma de tronco de cone com seu maior diâmetro igual a 1 cm, comprimento total de 45 cm, a
extremidade com diâmetro menor contém um anel metálico com girador biarticulado e gancho
fixado para prender a fita.
Estilete - vareta para executar o movimento da fita, confeccionado em madeira lixada com
forma de tronco de cone com seu maior diâmetro igual a 1 cm, comprimento total de 50 cm, a
extremidade com diâmetro menor contém um anel metálico com girador biarticulado e gancho
fixado para prender a fita.
Estilete - vareta para executar o movimento da fita, confeccionado em madeira lixada com
forma de tronco de cone com seu maior diâmetro igual a 1 cm, comprimento total de 55 cm, a
extremidade com diâmetro menor contém um anel metálico com girador biarticulado e gancho
fixado para prender a fita.
Estilete - vareta para executar o movimento da fita, confeccionado em madeira lixada com
forma de tronco de cone com seu maior diâmetro igual a 1 cm, comprimento total de 60 cm, a
extremidade com diâmetro menor contém um anel metálico com girador biarticulado e gancho
fixado para prender a fita.
Estilete- vareta para executar o movimento da fita, confeccionado em plástico com forma de
tronco de cone com seu maior diâmetro igual a 1 cm, comprimento total de 45 cm, a
extremidade com diâmetro menor contém um anel metálico com girador bi-articulado e
gancho fixado para prender a fita.
Estilete- vareta para executar o movimento da fita, confeccionado em plástico com forma de
tronco de cone com seu maior diâmetro igual a 1 cm, comprimento total de 50 cm, a
extremidade com diâmetro menor contém um anel metálico com girador bi-articulado e
gancho fixado para prender a fita.
Estilete- vareta para executar o movimento da fita, confeccionado em plástico com forma de
tronco de cone com seu maior diâmetro igual a 1 cm, comprimento total de 55 cm, a
extremidade com diâmetro menor contém um anel metálico com girador bi-articulado e
gancho fixado para prender a fita.
Estimulador Neuromuscular com alimentação, 9V alcalina tipo de bateria 1604A ou 7.2,
baterias recarregáveis de 9V; potência de entrada: <0.5W; potência de saída: <0,05 W;
dispositivo único canal de fornecimento de baixa tensão e baixa freqüência de estimulação em
um padrão pré-definido;forma de onda de tensão: retangular e monofásico; tensão de pico em
configurações máximas: 50 Vp ± 5% quando carregado com resistência na faixa de 250-10.000
Ohm; atual onda de intensidade: Bifásico e DC equilibrada; valor máximo da intensidade de
corrente: 100 mA ± 5%, quando carregado com a resistência 500 Ohms; frequência de impulsos
de estimulação é modulada a partir de 1 Hz a 250 Hz;duração do impulso varia 25-240
microssegundos; taxas de pulsações musculares estimuladas variou de 2 batidas a 120
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batimentos por minuto; duração da sessão de estimulação: 30 minutos com um sinal sonoro a
cada 10 min. 30 min de desligamento automático; intensidade de estimulação pode ser
controlada pelo utilizador (de 1 a 50); botões de controles: - um botão interruptor para ligar e
desligar a estimulação; duas teclas: (+) e (-) para aumentar ou diminuir a intensidade; display:
tamanho de tela plana: W 4,3 centímetros x 3,2 centímetros H e tela de LCD retroiluminado
mostra: - contagem cumulativa de número de sessão;Dimensões: L14.7xW5.7xH2.0 cm.
Acessórios: Um par de eletrodos Veinoplus® Pack. Auto-adesiva. Forma oval. Tamanho 8x13
cm. A baixa resistência; Um cabo condutor para conexão dos eletrodos. Com comprimento
aproximado (w / o plugue) 135,5 centímetros.; 1 bateria alcalina de 9V; 1 mala de transporte:
L25xW4.8xH17.5cm.
Estrado para vestiário em plástico PVC altamente resistente (M² = 8 Unid. de Aprox. 25X50 cm),
na cor preta.
Estrutura auto estabilizante. Dimensão da base de ancoragem: 4,0 m x 5,5 m. Dimensão total
da base da estrutura: 6. 96 m x 4. 2 m.
Estrutura metálica para divisória composta - estruturado divisório (C) 1,00 x (H) 2,20 m
Estrutura metálica para divisória composta - estruturado divisório (C) 1,00 x (H) 2,70 m
Estrutura metálica para divisória composta - estruturado divisório (C) 1,00 x (H) 3,20 m
Estrutura metálica para divisória simples - estruturado divisório (C) 1,00 x (H) 3,20 m
Estrutura metálica para divisória simples - painel estruturado divisório (C) 1,00 x (H) 2,20 m
Estrutura metálica para divisória simples - painel estruturado divisório (C) 1,00 x (H) 2,70 m
Estrutura móvel para transporte de medicações e equipamentos para atendimento de
emergências. Em chapa de aço fosfotizada com pintura eletrostática a pó ou material de
resistência equivalente; Carro com sistema de travamento de gavetas por lacre único central;
Mínimo de 03 gavetas, com puxadores e corrediça, a primeira possui divisórias e a inferior é
mais alta para frascos de soro; Com tábua de massagem cardíaca em acrílico; Suporte para
cilindro de oxigênio com tiras de velcro; Suporte para Cardioversor; 04 rodízios de no mínimo 4,
sendo 2 com travas; Para-choque de proteção; Suporte de soro regulável; Calha elétrica com no
mínimo 04 tomadas 127/220V, fusível de 10A, botão liga-desliga e cabo-força com no mínimo
2,5 m. Dimensões (AxLxP): 98x57x52 cm; Peso: 38 Kg.
Estrutura para armazenar o colchão de salto em altura - estrutura de proteção de chuva, sol e
vandalismo. Feita em metal resistente com folhas de alumínio. Possui fácil locomoção sobre
rodas. Feito sob medida.
Estrutura para impedir o rolamento da vara - Constitui-se em peça de encaixe na ponta da
barra, com seção de meio círculo com extensão suficiente para impedir o rolamento da vara
Estrutura suporte, bancada de dumbells, para quantidade de pares que variem de 2 a 46 kg, de
alta resistência construída à base de tubo de aço oval, com camada espessa de revestimento.
Exaustor para montagem em telhado energizado por um painel solar de 10 watts de potencia,
resistente à danos causados por chuvas fortes, vento e objetos estranhos, com motor de
capacidade elevada, sem escova com rolamentos de esferas e dupla proteção, ref. Solar Star da
Solatube ou similar.
Exercícios Cardiovasculares À Pacientes Com Limitação Funcional. Estrutura em aço; Pintura
Eletrostática em pó; Gabinete de plástico ABS resistente à umidade; Revestimentos que não
absorvam suor e com resistência à desgaste; Com assento rotativo removível; Com alças
(pedais) para as mãos; Com posicionamento ergonômico diversificado para exercícios de
ciclismo e retrociclismo; Com apoio de braço ajustável, apoio de pé ajustável; Capacidade de
peso superior à 160 kg; Com opção de modos de resistência; Com protocolos programáveis;
Sistema de aceleração e desaceleração suaves; Com display para visualização de programas de
exercícios, velocidade e parâmetros de treino; Com monitoração de frequência cardíaca por
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telemetria polar (cinta); Com interface digital (comunicação). Largura: 65 Cm; Comprimento:
155 Cm; Altura: 150 Cm.

Exercitador de mão com aperto ajustável. Ajuste de tensão: 5 kg - 20 kg ou 10 - 40 kg; Material
plástico; Cores padronizadas.
Expansor de áudio com 4 transformadores de entradas de áudio com display de LCD com 8
entradas de controles livres, com frequência de 20Hz e tensão 9W.
Expositor compatível para conjunto de bolas, discos e rolos para fisioterapia e exercícios
funcionais; Sistema de suporte especifico para todos os equipamentos de ambos os lados do
suporte central; Confeccionado em madeira; Com rodízios para facilitar transporte. A x L x P:
150x100x80
Expositor de parede para conjunto de bolas, discos e rolos. Confeccionado em madeira. A x L x
P: 150x100x80
Extensor abdominal feito de material sintético e elástico
Extensor aquático (cabo de guerra) com cinto em velcro e elástico com aprox. 3/4 metros.
Extensor aquático com cinto em velcro ou fivela e cabo em látex medindo aprox. de 3 à 5 m.
Extensor para ombro, peito e braços feito de material sintético e elástico
Extensora com estrutura tubular de 3 a 6 mm, chopas de aço com espessura de 3 a 8 mm,
tratamento de superficie com 8 banhos (desengraxante,decapante, ativador/refinador,fosfato
de zinco e passivador), pintura eletrostática a pó com espessura de 110 un. Cura feita em forno
de 2 estágios a 250 ° C, solda TIG/MIG robotizada, assentos com espuma injetada de
poliuretano expandido com densidade controlada, revestimento em couro ecológico (1 mm de
espessura) e costura reforçada, torre de carga composta por placas de pesos com 10 Kg e
sistema de carga adicional de 2.5 Kg , 5 Kg , 7.5 Kg, barra em aço com revestimento antioxidante, guias de pesos em aço inox, cabos de aço com 6 mm de espessura que suporta até
1500 Kg, acabamento com proteção termoplástica em nylon 6,6 preto, carenagem traseira em
polietileno rotomoldado, base de apoio para pés em aço com textura anti-derrapante, porta
anilhas em cromo duro. Dimensões (C x L x A): 120 x 97 x 145,5 cm, Peso: 260 Kg, Carga: 127,5
Kg. Marca de referência: Movement RT Extensora ou similar.
Extintor de incêndio portátil dióxido de carbono (CO2), 2 kg, cilindro com tratamento
anticorrosivo e pintura epóxi; com selo de certificação INMETRO garantidor de conformidade
com o Programa de Verificação da Conformidade de Empresas de Manutenção de Extintores de
Incêndio (NIT-Divec-004; NBR 5426; NBR ISO 9002; NBR 9654; NBR 9695; NBR 10721; NBR
12962; NBR 13485); Características Técnicas: agente extintor: água, tipo de pressurização:
direta; Características Técnicas: agente extintor: dióxido de carbono (CO2); Desempenho:
tempo de descarga: 9 seg., capacidade extintora: 5-B (NBR 9444)
Extintor de incêndio portátil dióxido de carbono (CO2), 4 kg, cilindro com tratamento
anticorrosivo e pintura epóxi; com selo de certificação INMETRO garantidor de conformidade
com o Programa de Verificação da Conformidade de Empresas de Manutenção de Extintores de
Incêndio (NIT-Divec-004; NBR 5426; NBR ISO 9002; NBR 9654; NBR 9695; NBR 10721; NBR
12962; NBR 13485); Características Técnicas: agente extintor: água, tipo de pressurização:
direta; Características Técnicas: agente extintor: dióxido de carbono (CO2); Desempenho:
tempo de descarga: 10 seg., capacidade extintora: 5-B (NBR 9444)
Extintor de incêndio portátil dióxido de carbono (CO2), 6 kg, cilindro com tratamento
anticorrosivo e pintura epóxi; com selo de certificação INMETRO garantidor de conformidade
com o Programa de Verificação da Conformidade de Empresas de Manutenção de Extintores de
Incêndio (NIT-Divec-004; NBR 5426; NBR ISO 9002; NBR 9654; NBR 9695; NBR 10721; NBR
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12962; NBR 13485); Características Técnicas: agente extintor: água, tipo de pressurização:
direta; Características Técnicas: agente extintor: dióxido de carbono (CO2); Desempenho:
tempo de descarga: 16 seg., capacidade extintora: 5-B (NBR 9444)
Extintor de incêndio portátil espuma mecânica, 9 litros, cilindro com tratamento anticorrosivo e
pintura epóxi; com selo de certificação INMETRO garantidor de conformidade com o Programa
de Verificação da Conformidade de Empresas de Manutenção de Extintores de Incêndio (NITDivec-004; NBR 5426; NBR ISO 9002; NBR 9654; NBR 9695; NBR 10721; NBR 12962; NBR
13485); Características Técnicas: agente extintor: espuma mecânica (AFFF 3% ARC6%), tipo de
pressurização: direta; Desempenho: tempo de descarga: 50 seg., alcance do jato: 7,0 m (inicial)
- 3,0 m (final), capacidade extintora: 2-A (NBR 9443) e (10-B NBR 9444), faixa de temperatura
de operação (°C): 4° a 45°, pressão normal de carga: 13,5 kgf/cm² / 1,3 MPa
Extintor de incêndio portátil pó químico ABC, 12 kg, cilindro com tratamento anticorrosivo e
pintura epóxi; com selo de certificação INMETRO garantidor de conformidade com o Programa
de Verificação da Conformidade de Empresas de Manutenção de Extintores de Incêndio (NITDivec-004; NBR 5426; NBR ISO 9002; NBR 9654; NBR 9695; NBR 10721; NBR 12962; NBR
13485); Características Técnicas: agente extintor: pó químico ABC, tipo de pressurização:
direta, Desempenho: tempo de descarga: 8 seg., alcance do jato: 5,50 (média), capacidade
extintora: 4-A (NBR 9443) e 20-B (NBR 9444), faixa de temperatura de operação (°C): -10° a 50°,
pressão normal de carga: 10,5 kgf/cm2 / 1,0 MPa
Extintor de incêndio portátil pó químico ABC, 4 kg, cilindro com tratamento anticorrosivo e
pintura epóxi; com selo de certificação INMETRO garantidor de conformidade com o Programa
de Verificação da Conformidade de Empresas de Manutenção de Extintores de Incêndio (NITDivec-004; NBR 5426; NBR ISO 9002; NBR 9654; NBR 9695; NBR 10721; NBR 12962; NBR
13485); Características Técnicas: agente extintor: pó químico ABC, tipo de pressurização:
direta; Desempenho: tempo de descarga: 8 seg., alcance do jato: 4,5 (média), capacidade
extintora: 1-A (NBR 9443) e 10-B (NBR 9444), faixa de temperatura de operação (°C): -10° a 50°,
pressão normal de carga: 10,5 kgf/cm2 / 1,0 MPa
Extintor de incêndio portátil pó químico ABC, 6 kg, cilindro com tratamento anticorrosivo e
pintura epóxi; com selo de certificação INMETRO garantidor de conformidade com o Programa
de Verificação da Conformidade de Empresas de Manutenção de Extintores de Incêndio (NITDivec-004; NBR 5426; NBR ISO 9002; NBR 9654; NBR 9695; NBR 10721; NBR 12962; NBR
13485); Características Técnicas: agente extintor: pó químico ABC, tipo de pressurização:
direta; Desempenho: tempo de descarga: 8 seg., alcance do jato: 5,0 (média), capacidade
extintora: 2-A (NBR 9443) e 20-B (NBR 9444), faixa de temperatura de operação (°C): -10° a 50°,
pressão normal de carga: 10,5 kgf/cm2 / 1,0 MPa
Extintor de incêndio portátil pó químico ABC, 8 kg, cilindro com tratamento anticorrosivo e
pintura epóxi; com selo de certificação INMETRO garantidor de conformidade com o Programa
de Verificação da Conformidade de Empresas de Manutenção de Extintores de Incêndio (NITDivec-004; NBR 5426; NBR ISO 9002; NBR 9654; NBR 9695; NBR 10721; NBR 12962; NBR
13485); Características Técnicas: agente extintor: pó químico ABC, tipo de pressurização:
direta; Desempenho: tempo de descarga: 8 seg., alcance do jato: 5,50 (média), capacidade
extintora: 3-A (NBR 9443) e 20-B (NBR 9444), faixa de temperatura de operação (°C): -10° a 50°,
pressão normal de carga: 10,5 kgf/cm2 / 1,0 MPa
Extintor de incêndio portátil pó químico BC, 12 kg, cilindro com tratamento anticorrosivo e
pintura epóxi; com selo de certificação INMETRO garantidor de conformidade com o Programa
de Verificação da Conformidade de Empresas de Manutenção de Extintores de Incêndio (NITDivec-004; NBR 5426; NBR ISO 9002; NBR 9654; NBR 9695; NBR 10721; NBR 12962; NBR
13485); Características Técnicas: agente extintor: pó químico BC, tipo de pressurização: direta;
Desempenho: tempo de descarga: 8 seg., alcance do jato: 5,50 m (média), capacidade
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extintora: 30-B (NBR 9444), faixa de temperatura de operação (°C): -10° a 50°, pressão normal
de carga: 10,5 kgf/cm² / 1,0 MPa
Extintor de incêndio portátil pó químico BC, 6 kg, cilindro com tratamento anticorrosivo e
pintura epóxi; com selo de certificação INMETRO garantidor de conformidade com o Programa
de Verificação da Conformidade de Empresas de Manutenção de Extintores de Incêndio (NITDivec-004; NBR 5426; NBR ISO 9002; NBR 9654; NBR 9695; NBR 10721; NBR 12962; NBR
13485); Características Técnicas: agente extintor: pó químico BC, tipo de pressurização: direta;
Desempenho: tempo de descarga: 8 seg., alcance do jato: 4,5 m (média), capacidade extintora:
20-B (NBR 9444), faixa de temperatura de operação (°C): -10° a 50°, pressão normal de carga:
10,5 kgf/cm2 - 1,0 MPa
Extintor de incêndio portátil pó químico BC, 8 kg, cilindro com tratamento anticorrosivo e
pintura epóxi; com selo de certificação INMETRO garantidor de conformidade com o Programa
de Verificação da Conformidade de Empresas de Manutenção de Extintores de Incêndio (NITDivec-004; NBR 5426; NBR ISO 9002; NBR 9654; NBR 9695; NBR 10721; NBR 12962; NBR
13485); Características Técnicas: agente extintor: pó químico BC, tipo de pressurização: direta;
Desempenho: tempo de descarga: 8 seg., alcance do jato: 5,50 m (média), capacidade
extintora: 20-B (NBR 9444), faixa de temperatura de operação (°C): -10° a 50°, pressão normal
de carga: 10,5 kgf/cm2 - 1,0 MPa
Extintor de incêndio sobre rodas água, 75 litros, cilindro com tratamento anticorrosivo e
pintura epóxi; com selo de certificação INMETRO garantidor de conformidade com o Programa
de Verificação da Conformidade de Empresas de Manutenção de Extintores de Incêndio (NITDivec-004; NBR 5426; NBR ISO 9002; NBR 9654; NBR 9695; NBR 10721; NBR 12962; NBR
13485); Características Técnicas: agente extintor: água, tipo de pressurização: direta;
Desempenho: tempo de descarga: 105 seg. (±30%), alcance do jato: 8,0 m a 10,0 m, capacidade
extintora: 10-A (NBR 9443), faixa de temperatura de operação (°C): 4 ° a 45°, pressão normal de
carga: 14,0 kgf/cm2 / 1,4 MPa
Extintor de incêndio sobre rodas dióxido de carbono (CO2), 10 kg, cilindro com tratamento
anticorrosivo e pintura epóxi; com selo de certificação INMETRO garantidor de conformidade
com o Programa de Verificação da Conformidade de Empresas de Manutenção de Extintores de
Incêndio (NIT-Divec-004; NBR 5426; NBR ISO 9002; NBR 9654; NBR 9695; NBR 10721; NBR
12962; NBR 13485); Características Técnicas: agente extintor: dióxido de carbono (CO2),
Desempenho: tempo de descarga: 22 seg. (±10%), capacidade extintora: 5-B (NBR 9444)
Extintor de incêndio sobre rodas dióxido de carbono (CO2), 25 kg, cilindro com tratamento
anticorrosivo e pintura epóxi; com selo de certificação INMETRO garantidor de conformidade
com o Programa de Verificação da Conformidade de Empresas de Manutenção de Extintores de
Incêndio (NIT-Divec-004; NBR 5426; NBR ISO 9002; NBR 9654; NBR 9695; NBR 10721; NBR
12962; NBR 13485); Características Técnicas: agente extintor: dióxido de carbono (CO2),
Desempenho: tempo de descarga: 34 seg. (±10%), capacidade extintora: 10-B (NBR 9444)
Extintor de incêndio sobre rodas dióxido de carbono (CO2), 50 kg, cilindro com tratamento
anticorrosivo e pintura epóxi; com selo de certificação INMETRO garantidor de conformidade
com o Programa de Verificação da Conformidade de Empresas de Manutenção de Extintores de
Incêndio (NIT-Divec-004; NBR 5426; NBR ISO 9002; NBR 9654; NBR 9695; NBR 10721; NBR
12962; NBR 13485); Características Técnicas: agente extintor: dióxido de carbono (CO2);
Desempenho: tempo de descarga: 57 seg. (±10%), capacidade extintora: 10-B (NBR 9444)
Extintor de incêndio sobre rodas pó químico BC, 20 kg, cilindro com tratamento anticorrosivo e
pintura epóxi; com selo de certificação INMETRO garantidor de conformidade com o Programa
de Verificação da Conformidade de Empresas de Manutenção de Extintores de Incêndio (NITDivec-004; NBR 5426; NBR ISO 9002; NBR 9654; NBR 9695; NBR 10721; NBR 12962; NBR
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13485); Características Técnicas: agente extintor: pó químico BC, tipo de pressurização: direta;
Desempenho: tempo de descarga: 23 a 28 seg., alcance do jato: 5,0 a 7,0 m, capacidade
extintora: 40-B (NBR 9444), faixa de temperatura de operação (°C): -10° a +50°, pressão normal
de carga: 14,0 kgf/cm2 / 1,4 MPa
Extintor de incêndio sobre rodas pó químico BC, 50 kg, cilindro com tratamento anticorrosivo e
pintura epóxi; com selo de certificação INMETRO garantidor de conformidade com o Programa
de Verificação da Conformidade de Empresas de Manutenção de Extintores de Incêndio (NITDivec-004; NBR 5426; NBR ISO 9002; NBR 9654; NBR 9695; NBR 10721; NBR 12962; NBR
13485); Características Técnicas: agente extintor: pó químico BC, tipo de pressurização: direta;
Desempenho: tempo de descarga: 69 seg., alcance do jato: 8,0 m, capacidade extintora: 40-B
(NBR 9444), faixa de temperatura de operação (°C): 4 ° a 45°, pressão normal de carga: 16,0
kgf/cm2 / 1,6 MPa
Extintor de incêndio sobre rodas pó químico BC, 50 kg, cilindro com tratamento anticorrosivo e
pintura epóxi; com selo de certificação INMETRO garantidor de conformidade com o Programa
de Verificação da Conformidade de Empresas de Manutenção de Extintores de Incêndio (NITDivec-004; NBR 5426; NBR ISO 9002; NBR 9654; NBR 9695; NBR 10721; NBR 12962; NBR
13485); Características Técnicas: agente extintor: pó químico BC, tipo de pressurização:
indireta; Desempenho: tempo de descarga: 48 seg., alcance do jato: 8,0 m, capacidade
extintora: 40-B (NBR 9444), faixa de temperatura de operação (°C): -10° a +50°, pressão normal
de carga: 18,0 kgf/cm2 / 1,8 MPa
Extintor portátil água, 10 litros, cilindro com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi; com selo
de certificação INMETRO garantidor de conformidade com o Programa de Verificação da
Conformidade de Empresas de Manutenção de Extintores de Incêndio (NIT-Divec-004; NBR
5426; NBR ISO 9002; NBR 9654; NBR 9695; NBR 10721; NBR 12962; NBR 13485); Características
Técnicas: agente extintor: água, tipo de pressurização: direta; Desempenho: tempo de
descarga: 50 seg., alcance do jato: 8,0 a 10,0 m, capacidade extintora: 2-A (NBR 9443), pressão
normal de carga: 10,5 kgf/cm² / 1,0 MPa
Fabricador automático de gelo, tempo do ciclo de fabricação: 150 cubos em 24 horas ou 6 kg/h
de gelo cristal (formato arredondado), com reservatório para armazenamento para até 100
quilos de gelo, corpo da máquina em aço inoxidável, com mangueira para instalação em rede
de água, 220 V monofásico
Fabricador automático de gelo, tempo do ciclo de fabricação: 30 cubos em 15 minutos ou 2
kg/h de gelo cristal (formato arredondado), com reservatório para armazenamento para até 7
quilos de gelo, corpo da máquina em aço inoxidável, com mangueira para instalação em rede
de água, 110V
Fabricador automático de gelo, tempo do ciclo de fabricação: 30 cubos em 15 minutos ou 2
kg/h de gelo cristal (formato arredondado), com reservatório para armazenamento para até 7
quilos de gelo, corpo da máquina em aço inoxidável, com mangueira para instalação em rede
de água, 220V
Fabricador automático de gelo, tempo do ciclo de fabricação: 30 cubos em 15 minutos ou 2
kg/h de gelo cristal (formato arredondado), com reservatório para armazenamento para até 7
quilos de gelo, corpo da máquina em aço inoxidável, com mangueira para instalação em rede
de água, 320V
Faca de mergulho com bainha e tirantes: Material de segurança.
Faixa central para rede de tênis com regulador.
Faixa Colorida 4cm de largura. 100% Algodão. Compõe o uniforme, utiliza-se para indicar a
hierarquia no Taekwondo. Cores: Amarelo, Azul, Verde, Vermelho, branco. Tamanhos: 280cm,
300cm, 320cm.
Faixa Colorida. 100% Algodão. Compõe o uniforme, utiliza-se para indicar a hierarquia no
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Taekwondo. Cores: Branca, amarela, laranja, vermelha, verde, azul, roxo. Marrom. Tamanhos:
240cm, 260cm, 280cm.
Faixa de Suspensão (Fita de Suspensão). Composição: fita: poliéster, puxador: emborrachado.
Medida da Alça: comprimento máximo 1,28cm, comprimento mínimo: 0,98cm, largura: 3,4cm.
Medida da Regulagem: comprimento: 91,3cm, largura: 3,4cm. Suporte porta: Base:
12,7x7,6cm, Dimensões: 0.18 cm x 0.17 cm x 0.173 cm (C x L x A). Comprimento da alça: 30cm,
Indicada para Treino de força e de propriocepção (equilíbrio) com características totalmente
funcionais, usando as principais estruturas do 'Core' (abdominais, paravertebrais, glúteos e
períneo) e promovendo a estabilização de todas as articulações em todos os exercícios.
Faixa elástica (theraband) médio. Em borracha e apresentam 8 níveis de elasticidade. Medidas
1metro de comprimento x 14cm de largura.
Faixa elástica (theraband) suave. Em borracha e apresentam 8 níveis de elasticidade. Medidas
1metro de comprimento x 14cm de largura.
Faixa elástica de tração para treinamento de impulsão.
Faixa elástica para exercícios físicos de reabilitação e fortalecimento; Resistência forte;
Tamanho: 1,5m.
Faixa elástica para exercícios físicos de reabilitação e fortalecimento; Resistência forte;
Tamanho: 5,5M.
Faixa elástica para exercícios físicos de reabilitação e fortalecimento; Resistência média.
Tamanho: 5,5M.
Faixa elástica para exercícios físicos de reabilitação e fortalecimento; Resistência media;
Tamanho: 1,5M.
Faixa elástica para exercícios físicos de reabilitação e fortalecimento; Resistência suave.
Tamanho: 1,5M.
Faixa elástica para exercícios físicos de reabilitação e fortalecimento; Resistência suave.
Tamanho: 5,5M.
Faixa para adicionar peso a raquete. Vem com 5 faixas de um grama cada
Faixa para cabo de raquete.
Faixa para empunhadura de varas (salto com vara). Com milhares de pequenos pontos de
aderência para segurar firme a empunhadura do saltador, mesmo em condições de umidade;
Dispensa o uso de loção de aderência ou pó de magnésio; Em tecido de altíssima qualidade e
resistência; Para atletas de ponta. Comprimento: 2,74 metros.
Faixa para Kimono lisa, sem tarja, com acabamento em 6 costuras. 100%algodão, 100% cotton.
Tam A1 à A4 - Pessoas com até 1,70 à 2,00m e 65 à 110kg. Cores diversas.
Faixa para Treinamento com Proteção nos Punhos; Com proteção nos punhos, acolchoamento
para reforçar a proteção nos punhos e estrutura firme; Unissex; Confeccionado em algodão e
Espuma.
Faixa Preta 4,3cm de largura. 100% Algodão. Compõe o uniforme, utiliza-se para indicar a
hierarquia no Taekwondo. Reconhecida pela Federação Mundial de Taekwondo .Tamanhos:
320cm, 340cm.
Faixa Preta 4cm de largura. 100% Algodão. Compõe o uniforme, utiliza-se para indicar a
hierarquia no Taekwondo. Reconhecida pela Federação Mundial de Taekwondo. Possui 6 linhas
de costura e espessura de 3mm. Tamanhos: 260cm, 280cm, 300cm, 320cm.
Faixa Preta 4cm de largura. 100% Algodão. Compõe o uniforme, utiliza-se para indicar a
hierarquia no Taekwondo. Reconhecida pela Federação Mundial de Taekwondo. Tamanhos:
260cm, 275cm, 290cm, 305cm, 315cm.
Faixa Preta 5cm de largura. 100% Algodão. Compõe o uniforme, utiliza-se para indicar a
hierarquia no Taekwondo. Reconhecida pela Federação Mundial de Taekwondo. Possui 12
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linhas de costura. Processo de lavação especial com pré envelhecimento, conferindo a cor
característica à faixa. Tamanhos: 260cm, 280cm, 300cm.
Faixa Preta 5cm de largura. 100% Algodão. Compõe o uniforme, utiliza-se para indicar a
hierarquia no Taekwondo. Reconhecida pela Federação Mundial de Taekwondo. Tamanhos:
260cm, 275cm, 290cm, 305cm, 315cm.
Faixa Preta 5cm de largura. 100% Algodão. Compõe o uniforme, utiliza-se para indicar a
hierarquia no Taekwondo. Reconhecida pela Federação Mundial de Taekwondo. Tamanhos:
270cm, 290cm, 310cm.
Faixa Preta 5cm de largura. 100% Algodão. Compõe o uniforme, utiliza-se para indicar a
hierarquia no Taekwondo. Reconhecida pela Federação Mundial de Taekwondo. Tamanhos:
280cm, 300cm, 320cm, 330cm, 340cm.
Faixa térmica para contusão. Usada nas patas do cavalo em caso de contusões. Faz compressas
quentes e frias. Interior com bisnagas de gel térmico. Para fazer compressas nas patas após o
trabalho ou após uma contusão para descongestionar. Duas bisnagas reserva. Cor vermelha
única.
Faixa Vermelha e Preta. 100% Algodão. Compõe o uniforme, utiliza-se para indicar a hierarquia
no Taekwondo. Tamanhos: 240cm, 260cm, 275cm, 290cm, 305cm, 315cm.
Faixas elásticas para exercícios físicos de reabilitação e fortalecimento de tensão médio 1
Metro. Confeccionadas em borracha; Cor verde: Nível médio. Dimensões (CxL): 1m x 14cm.
Faixas, elásticos ou prendedores de cabelo, sem metais.
Farol de Bicicleta em Plástico , 4 Led 3 funções, Peso do Produto (Kg) 0,170
Farol Dianteiro para Bicicleta ,Altura do Produto (cm) 1 ,Gênero Masculino ,Largura do Produto
(cm) 3 ,Comprimento do Produto (cm) 10 ,Peso do Produto (Kg) 0,125 .
Ferragens para fixação do cartaz do backdrop - Estrutura metálica tubular de 1 polegada com
medidas de 4x4 m para fixação do cartaz.
Ferramenta de iatista para manutenção e emergências em aço inoxidável com revestimento
em titânio; borda da lâmina serrilhada para um melhor corte; compressão mecânica;
comprimento fechado: 95mm; comprimento aberto: 165mm; comprimento da lâmina: 70mm;
aderência em piso seco e molhado.
Filamentos para corda (string) 1/4lb 250m . Material importado 100% de polietileno
termoplástico (UHMWPE). Cores: roxo, azul, verde, rosa, amarelo, marrom, bege, branco,
preto, vermelho, laranja.
Filamentos para corda (string) 1/4lb 250m . Material importado 100% SK-75 DYNEEMA.
Espessura: 0,015 ". Resistencia de ruptura 130 LB. Cores: azul, verde, branco, preto, vermelho.
Filamentos para corda (string) 1/4lb 250m . Material importado 92% Dyneema SK75, 8% de
fibra GORE. Aprox. 8200 ft/lb encerado. Cores:roxo, azul, verde, rosa, amarelo, marrom, bege,
branco, preto, vermelho, laranja.
Filamentos para corda (string) 1/4lb 250m . Material sintético. Espessura: 0,018 ". Resistencia
de ruptura 50 LB. Cores: azul, verde, amarelo, marrom, bronze, branco, preto, vermelho.
Filamentos para corda (string) 1/8lb 125m . Material importado 100% de polietileno
termoplástico (UHMWPE). Cores: roxo, azul, verde, rosa, amarelo, marrom, bege, branco,
preto, vermelho, laranja.
Filamentos para corda (string) 1/8lb 125m . Material importado 92% Dyneema SK75, 8% de
fibra GORE. Aprox. 8200 ft/lb encerado. Cores:roxo, azul, verde, rosa, amarelo, marrom, bege,
branco, preto, vermelho, laranja.
Filamentos para corda. Material importado 100% fortemente trançado Spectra. Aprox.
resistência à ruptura: 45lbs.014".Cores: roxo, azul, verde, rosa, amarelo, marrom, bronze,
vermelho, laranja.
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Filmadora digital super compacta, em Full HD, com zoom óptico de 30X e lente grande angular
de 29.8 mm possui detector automático de sorrisos (Smile Shutter) e o estabilizador óptico de
imagem (Optical SteadyShot Active Mode) tela LCD de 3.0”, possibilidade de tirar fotos
enquanto filma (Dual Rec).
Filmadora full HD de gravação de alta definição, com visor colorido em LCD de 3 e 230 K,
qualidade full HD, resolução: de 1920 x 1080 p (30 fps), HD (1280 x 720, 30 fps) WVGA (848 X
480, 60 fps) WEB (320 x 240, 30 fps) zoom digital de: 8x ( para reprodução), 4x (prévio) e 5x
(óptico) detector de faces, gravação noturna, foco automático com alcance normal de 10 cm ao
infinito microfone embutido modo de flash automático, anti olhos vermelhos lente
sensibilidade(ISO) auto/100/200/400/800/1600/3200, com alcance de abertura: 3.5 - 3.7
funções de edição, redutor de olhos vermelhos obturador eletrônico com velocidades: auto
1/2000 - 1 sec, modo manual 1/2000 - 15 sec disparador contínuo detector de movimentos
compensação contra a Luz temporizador alimentação: bateria recarregável de lítio conexões
HDMI, USB 2.0 saída de áudio saída de vídeo ( NTSC/PAL) dimensões aproximadas de 6,5 cm de
largura x 3,7 cm de altura x 10,6 cm de profundidade e peso aproximado de 170 g.
Filmadora para gravação em DVD zoom óptico de 4X e zoom digital com tela LCD aprox. 2,5"
Filme protetor para borracha de raquete; adesivo em um lado; contém duas Ply
Filtro de Passagem com elemento filtrante a quartzo moido, vazão de filtração 8 m3 /h,
paramêtro de turbidez na saída do filtro <2,0uT.
Filtro Y em bronze fundido, tela em aço inoxidável, bujão removível para limpeza, extremidades
roscadas, diâmetro 1.
Finn (barco a vela): cana do leme feita em carbono; fixa
Finn (barco a vela): extensão da cana do leme feita em fibra de carbono.
Finn (barco a vela): leme moldado em carbono epoxy; com acessórios seasure.
Finn (barco a vela): retranca. totalmente equipada; inclui todos os acessórios inclusive cordas;
cor: preto ou prata anodizado.
Fio de corpo bipolar - Para florete ou sabre.
Fio de Corpo Bipolar para uso em Esgrima. Para florete ou sabre; Fio super-resistente e
maleável. Bivolt
Fio de corpo bipolar.
Fio de corpo de espada tripolar
Fio de corpo tripolar fleche
Fio de lâmina de espada - Allstar
Fio de Lâmina de florete
Fio de Lâmina para espada
Fio triplo de conexão entre os esgrimistas e o aparelho de sinalização touch screen.
Fisioterapeuta pleno - análise biomecânica do esporte (Unidade considerada: salário mês de
40h semanais)
Fisioterapeuta pleno - atuar com prevenção de lesões e seu tratamento (Tipo de Contratação
Mensal - 40h semanais)
Fisioterapeuta pleno - atuar com prevenção de lesões e seu tratamento (Tipo de Contratação
Semanal)
Fisioterapeuta sênior - análise biomecânica do esporte (Unidade considerada: salário mês de
40h semanais)
Fisioterapeuta sênior - atuar com prevenção de lesões e seu tratamento (Tipo de Contratação
Mensal - 40h semanais)
Fisioterapeuta sênior - atuar com prevenção de lesões e seu tratamento (Tipo de Contratação
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Semanal)
Fisioterapeuta, para trabalhar na aplicação de técnicas fisioterapêuticas para prevenção,
readaptação e recuperação dos atletas, atender e avaliar as condições físicas dos atletas
utilizando protocolos e procedimentos específicos da fisioterapia e suas especialidades.
Registrado no CREFITO - Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional.
Fisioterapeuta, perfil: formação em fisioterapia com especialização em fisioterapia esportiva.
Atribuições: atuar na profilaxia e recuperação de atletas lesionados em treinamentos e
competições, em sistema de acompanhamento permanente, participar juntamente com toda
equipe técnica da aplicação de testes específicos e periódicos para identificar o nível de aptidão
física e o desenvolvimento individual dos atletas, participar das reuniões técnicas semanais.
Carga horária/período de contratação: 24 meses com 40 horas de trabalho semanais.
Fisioterapeuta, Profissional que dedica-se ao tratamento do atleta lesado e à adoção de
medidas preventivas a fim de reduzir a ocorrência de lesões. Requisito: Nível superior
Completo com registro no respectivo Conselho regional.
Fisioterapeuta, responsável pela análise biomecânica do esporte com o objetivo de traçar
métodos eficazes na prevenção e tratamento de atletas. Perfil: conhecimento técnico e
experiência em fisioterapia desportiva em esporte resistência e alta exigência física. Atividades:
atuar na melhoria do rendimento dos atletas, na redução do número de lesões e atenuação dos
seus efeitos, auxiliar na preparação do atleta, prevenindo ou reabilitando lesões. Registrado no
CREFITO - Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional.
Fita adesiva crepe branca. Medidas: 50mm X 50m
Fita adesiva e elástica. Em algodão e elástico; Cor Bege; Utilizads para o Método Kinesio Taping.
Fita antropométrica tipo Gulick; 1 metro de comprimento; Precisão de milímetros; Sistema de
recolhimento retrátil no formato redondo.
Fita constituída de um dorso de não tecido de fibras de poliéster, coberto com adesivo à base
de resina/borracha sintética. O adesivo é protegido por um liner de papel Kraft branco,
siliconizado em ambas as faces. Espessura da fita: (dorso + adesivo) 0,100mm. Espessura do
liner: 0,080mm. Espessura total: 0,180mm.
Fita de Alumínio 50mm X 30m ref: Vonder
Fita de marcação - Feita em Nylon. Dimensões: 30X42m.
Fita de metal, para pequenas reparações de pistas - 10 m. Modalidade Esgrima.
Fita de sustentação central de rede de tênis para o ajuste da altura central da rede; Couro
sintético reforçado de alta durabilidade - com ilhoses.
Fita de tecido para proteção lateral da raquete em material: tecido adesivo; cor: vermelho;
espessura lâmina: 7 milímetros; comprimento da fita: 45 centímetros; nível de resistencia da
fita: alta; peso aproximado: 3 gramas; fixação: adesiva com alto poder de contato; informações
complementares: fita de proteção lateral é um acessório utilizado para a preservação da lateral
da raquete de tênis de mesa.
Fita de velcro para fechamento do Patins . Cor: variada
Fita demarcadora zebrada - Material: poliestireno. Medidas: 7 Cm X 200 m
Fita demarcatória para marcação de setores nas provas de lançamentos e arremesso medindo
5cm de largura.
Fita extensora de polipropileno com fechos de alumínio ultra resistentes e anti-ferrugem
Tamanho :3,3 m
Fita isolante Tesa 2,75 m - Para a ponta do florete. Cores diversas
Fita isolante Tesa 50 m - Super resistente para isolar o florete. Cores diversas
Fita Métrica confeccionada em plástico; Graduação: cm; Comprimento: 1 cm; Em caixa fechada.
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Fita métrica flexível confeccionada em poliéster e fibra de vidro; Comprimento: 1,5 metro;
Utilizada para avaliação de medidas; Com estojo em PVC em formato circular. Comprimento:
1,5 metro.
Fita para demarcação de solo - 50mmx30m. Cor: branca.
Fita para ginástica rítmica, em cetim, largura de 5cm, comprimento entre 60cm Com certificado
FIG, vara de fibra de vidro com 60 centímetros. Cor: Fucsia
Fita para Ginastica Rítmica. Certificado pela FIG. Com estilete de fibra de vidro cônico e flexível,
com distorcedor. Comprimento 6m. Largura 5cm. Diversas cores. Versão de competição, com
tecido de cetim.
Fita para proteção Lateral da Raquete. lâmina de espessura: 12 milímetros.Comprimento da
fita: 50 metros (serve para aproximadamente 115 raquetes)
Fita para proteção Lateral da Raquete. lâmina de espessura: 6 milímetros
Fita para proteção Lateral da Raquete. lâmina de espessura: 9 milímetros.Comprimento da fita:
50 metros (serve para aproximadamente 115 raquetes)
Fita para treinamento suspenso, estrutura portátil, confeccionada em nylon regulável, com
duas tiras ajustáveis e independentes, alças exclusivas com manoplas para mãos e apoios para
os pés, ou braços.
Fita superior para sobrepor em rede de tênis; Comprimento equivalente a rede de tênis oficial;
Couro sintético reforçado de alta durabilidade - com ilhoses; Acompanha cordinha de
polipropileno.
Fita Zebrada Demarcatória; Fita plástica colorida em poliestireno com listras amarela e preta.
Largura: 7 cm; Comprimento: 90 metros.
Fitas ''Rack'' em nylon reforçado e presilha em metal para a amarração das embarcações para
transporte
Fivela / Presilha com recebedor e rebites para fechamento do Patins, Material: Alumínio, Cores:
Preta / Prata
Fixador de cabeças para vassoura de curling feito de carbono com reguladores de tensão.
Fixador de cabeças para vassoura de curling feito de fibra de vidro com reguladores de tensão.
Fixador de cadeiras de rodas para treinamento.
Fixador de raia (argola com chumbador) em aço inoxidável resistente ao cloro.
Fixador de raias em aço inoxidável, rosqueado em uma ponta e em argola na outra ponta.
Fixador de tabelas. compatível com as tabelas b200, b400 e b700; braço articulado facilita a
regulação da altura; dimensões (axlxp): 765x240x125cm
Fixadores de corda para ringue de boxe com lona texturizada de 3 cm de largura
Fixadores de corda para ringue de boxe com lona texturizada de 4 cm de largura
Flat Bench com estrutura de aço estrutural oblongo de espessura de 3 mm, estofamento em
espuma ortopédica, impermeável, antialérgico. Dimensões (C x L x H): 120 x 55 x 28 cm, Peso :
20Kg.
Flat Bench com estrutura de aço estrutural oblongo de espessura de 3 mm, estofamento em
espuma ortopédica, impermeável, antialérgico. Dimensões (C x L x H): 98 x 55 x 93 cm, Peso:
16Kg.
Flecha completa em fibra de vidro tubular. Podem ser usadas em arcos de até 80 libras.Pontas
fixa com penas em PVC .Rabeiras em acrílico. Comprimento 80 cm Diâmetro 7.0mm. Spine
375/400. Peso 35 gramas.
Flecha completa em fibra tubular. Projetadas para tiros de curta distância, caça ou tiro ao alvo
Podem ser usadas em arcos de até 80 libras. Pontas fixa.Penas em PVC Rabeiras em acrílico.
Comprimento 80 cm Diâmetro 8.0mm. Peso 68 gramas.
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Flecha completa com haste em carbono, formato tubular e grado de rigidez igual a 1000, ponta
para flecha com peso de 70g e abertura na parte frontal, rabeira na cor laranja opaca, e pena.
Flecha completa com haste em carbono, formato tubular e grado de rigidez igual a 1100, ponta
para flecha com peso de 70 gr e abertura na parte frontal, rabeira na cor verde, e pena.
Flecha completa com haste em carbono, formato tubular e grado de rigidez igual a 800, ponta
para flecha com peso de 70 gr e abertura na parte frontal, rabeira na cor verde opaca, e pena.
Flecha completa com haste em carbono, formato tubular e grado de rigidez igual a 900, ponta
para flecha com peso de 70 gr e abertura na parte frontal, rabeira na cor verde, e pena.
Flecha completa em alumínio para arco. Podem ser usadas em arcos de até 80 libras
Especificações: comprimento 81 cm, diâmetro 8,0 mm, peso 32 gramas, spine 375/400. Pontas
em aço rosqueáveis. Penas 3 polegadas.
Flecha completa em alumínio tubular.Cor azul Projetadas para tiros de longa distância, caça ou
tiro ao alvo. Podem ser usadas em arcos de até 80 libras.Pontas em aço rosqueáveis, rosca
universal. Penas em PVC nas cores amarelo e vermelha. Rabeiras em acrílico. Comprimento 80
cm Diâmetro 8.0mm. Peso 25 gramas.
Flecha completa em aluminio. Componentes: 3D Super Nocks, Junior Point. Tamanhos: 1516,
0171,1916.
Flecha completa em aluminio.Podem ser usadas em arcos de até 80 libras. Comprimento 81
cm. Diametro 8.0 mm. Peso 25 gr. Spine 400.
Flecha completa em carbono para arco. Para uso em tiro ao alvo profissional. Pontas fixa em
aço. Peso 18 gramas. Comprimento 80 cm. Diâmetro 5,5 mm.Referência/ modelo ou similar:
Carbon Express
Flecha completa em fibra de aluminio e carbono. Tamanhos: 380, 470, 520, 580, 620, 660,
740, 820, 900, 980, 1040, 1100. Peso: 80gr, 90gr, 100gr, 110gr, 120gr.
Flecha completa em fibra de aluminio e carbono. Componentes: Stricker Nock, Striker Point.
Comprimentos 28", 30". Tamanhos: 540, 550, 560.
Flecha completa em fibra de aluminio e carbono. Componentes: Triple plus nock ou triple
nock. Triple one piece point, pesos ajustaveis 120-110-100gr, 110-90gr. Tamanhos: 300, 400,
500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200.
Flecha de carbono completa para arco 8 mm. Podem ser usadas em arcos de até 80 libras.
Ponta com rosca. Penas de 4 polegadas = 10,2 cm.
Flexora com estrutura tubular de 3 a 6 mm, chopas de aço com espessura de 3 a 8 mm,
tratamento de superficie com 8 banhos (desengraxante,decapante, ativador/refinador,fosfato
de zinco e passivador), pintura eletrostática a pó com espessura de 110 un. Cura feita em forno
de 2 estágios a 250 ° C, solda TIG/MIG robotizada, assentos com espuma injetada de
poliuretano expandido com densidade controlada, revestimento em couro ecológico (1 mm de
espessura) e costura reforçada, torre de carga composta por placas de pesos com 10 Kg e
sistema de carga adicional de 2.5 Kg , 5 Kg , 7.5 Kg , barra em aço com revestimento antioxidante, guias de pesos em aço inox , cabos de aço com 6 mm de espessura que suporta até
1500 Kg, acabamento com proteção termoplástica em nylon 6,6 preto, carenagem traseira em
polietileno rotomoldado, base de apoio para pés em aço com textura anti-derrapante,porta
anilhas em cromo duro. Dimensões (C x L x A): 149 x 97 x 145,5 cm, Peso: 260 Kg, Carga: 127,5
Kg. Marca de referência: Movement RT Flexora ou similar.
Flexora Deitada com estrutura tubular de 3 a 6 mm, chopas de aço com espessura de 3 a 8 mm,
tratamento de superficie com 8 banhos (desengraxante,decapante, ativador/refinador,fosfato
de zinco e passivador), pintura eletrostática a pó com espessura de 110 un. Cura feita em forno
de 2 estágios a 250 ° C, solda TIG/MIG robotizada, assentos com espuma injetada de
poliuretano expandido com densidade controlada, revestimento em couro ecológico (1 mm de
espessura ) e costura reforçada, torre de carga composta por placas de pesos com 10 Kg e
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sistema de carga adicional de 2.5 Kg , 5 Kg , 7.5 Kg, barra em aço com revestimento antioxidante, guias de pesos em aço inox , cabos de aço com 6 mm de espessura que suporta até
1500 Kg, acabamento com proteção termoplástica em nylon 6,6 preto, carenagem traseira em
polietileno rotomoldado, base de apoio para pés em aço com textura anti-derrapante, porta
anilhas em cromo duro. Dimensões (C x L x A): 150 x 88 x 145 cm, Peso: 107,5 Kg, Carga: 215
Kg. Marca de referência: Movement RT Flexora Deitada ou similar.
Florete - arma de lâmina quadrada, com comprimento de 88,9 cm e pesa 45 kg, possui um
circuito elétrico fechado e corpo resistente.
Florete completo com lâmina homologada para competições internacionais, copo de titânio,
almofada, tomada bipolar, punho anatômico e pomo.
Florete completo com lâmina homologada para competições internacionais, copo, almofada,
tomada bipolar, punho anatômico e pomo.
Florete completo com lâmina MARAGAGING FIE para treino.
Florete completo com maraging fie sm colorido
Florete completo elétrico - Maraging FIE Com lâmina SM, lâmina homologada - Lâmina, copo,
almofada, tomada bipolar, punho anatômico e pomo
Florete completo elétrico com lâmina econômica n.2, copo,almofada, tomada bipolar, punho
anatômico e pomo.
Florete Completo Elétrico Com Lâmina Mg Fie Bf. Florete elétrico; Lâmina BF; Com copo,
almofada, punho anatômico e pomo; Tomada bipolar. Bivolt
Florete completo elétrico eco - Com lâmina econômica, copo, almofada, tomada bipolar, punho
anatômico e pomo.
Florete completo lamina, copo aluminío, almofada, tomada, punho anatômico e pomo.cor:
arcoíris, azul ou dourada.
Florete completo lamina, copo, almofada, tomada, punho anatômico e pomo.cor: arcoíris, azul
ou dourada.
Florete completo maraging fie vn
Florete completo mudo - Para treinamento mudo. Lâmina muda, copo, almofada, punho
anatômico ou francês e pomo
Florete completo mudo para treinamento mudo com lâmina muda, copo, almofada, punho
anatômico e pomo.
Florete completo para treinamento mudo com lâmina muda, copo, almofada, punho francês e
pomo.
Florete completo para treinamento mudo com lâmina muda, copo, almofada, punho francês e
pomo.
Florete de plástico com som - Infantil
Fly Machine com estrutura de aço estrutural oblongo 50 x 98 cm e espessura de 3 mm, pegadas
anatômicas em pvc, estofamento em espuma ortopédica, impermeável, antialérgico.
Dimensões (C x L x H ): 132 x 134 x 190 cm, Peso: 365 Kg, Carga: 100 Kg. Marca de
referência:Total Health RX Precision ou similar.
Flyers A6 10 X15 cm 4/4 Couché Fosco 150g: Flyers para divulgação de Campeonatos, Pilastras
e cursos para crianças e deficientes.
Fogão tipo piso 04 com bocas, na cor branca, com acendedor elétrico, voltagem bivolt e
dimensões(mm) H(580) X L(480) X P(880) e peso de 21,1 Kg.
Fone de ouvido com isolamento externo padrão Sony S700 ou equivalente.
Fone de ouvido semiaberto, frequência 20-20Khz
Foostraps - Corda de Fixação no Pé
Foostraps Luz - Corda de Fixação no Pé

563,72
674,63
651,00
221,55
735,00
698,25
236,25
735,00
236,25
735,00
735,00
674,63
221,55
221,55
221,55
152,25
220,50

11.399,00
1,90
693,53
899,00
241,15
70,00
51,83
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Forramento para tabela. elimina a necessidade de aparar o preenchimento para a placa de
montagem; todos os acessórios inclusos; tamanho único: 1,82m de comprimento por 0,38m de
altura; para uso exclusivamente em quadras fechadas; disponível em 5 cores.
Forro em madeira para ser executado sobre estruturas pergoladas incluindo o engradamento
também em madeira
Fosfomicina trometamol (2cx) cistites bacterianas agudas, episódios agudos de cistites
bacterianas recidivantes, síndrome uretrovesical bacteriana aguda, uretrite bacteriana
inespecífica; bacteriúria assintomática significativa (gravidez); infecções urinárias pósoperatórias; profilaxia das infecções do trato urinário nas intervenções cirúrgicas e nas
investigações instrumentais
Fotopolimerizador de punho. Para procedimentos de clareamento dental e reutarações;
Iluminação fria; Acionamento no equipamento; Tempo de operação programável; Sinal sonoro;
Inclui suporte para o equipamento. Dimensões (AxL): 25x15 cm. Peso máximo: 400 grs. 220V/
60 Hertz ou BIVOLT.
Francalete em couro usado para regular a ação do freio / bridão.
Freezer Horizontal Metalfrio Da550 com chave - 546 Litros: Para estocar as iscas usadas nas
competições e guardar o pescado apurado nas Competições para repasse às instituições de
pessoas carentes na forma da Legislação Federal vigente.
Freio bocal altura mediana, de ferro com infiltração de cobre, alavanca tem tres estágios de
regulagem, sendo o primeiro ao nivel do bocal, exercendo pressão minima da barbela no
queixo. O segundo estágio é com o francalete, ameninzando o efeito alavanca maior, que se dá
com as biqueiras da rédea colocadas no olhal da extremidade das hastes.
Freio corretivo, bocal duplo articulado, curvatura em cobre, formato ideal em U, para um
melhor encaixe no palato (céu da boca), alavanca em olhal formato D com 3 níveis de
regulagem.
Freio corretivo, bocal duplo articulado, de altura mediana, formato em U, para um melhor
encaixe no palato (céu da boca), laterais da barra em ferro com infiltração de cobre, hastes de
comprimento médio, com 2 estágios de regulagem, com união de um estágio intermediário
(com francalete). Acompanha barbela de ação moderada, elos duplos.
Freio especial, de bocal de ferro, formato em U, para um encaixe adequado no palato (céu da
boca), altura mediana, hastes com três estágios de regulagem, longas e levemente curvadas,
possibilitando ação eficaz no efeito alavanca.
Freio-bridão (modelo inglês), bocal aço inox, 3 níveis de regulagem do efeito alavanca (para
pressionar a barbela no queixo)
Freio-bridão (modelo inglês), bocal cobre, 3 níveis de regulagem do efeito alavanca (para
pressionar a barbela no queixo)
Front Pulldown com estrutura de aço estrutural oblongo 50 x 98 cm e espessura de 3 mm,
pegadas anatômicas em pvc, estofamento em espuma ortopédica, impermeável, antialérgico.
Dimensões (C x L x H): 160 x 200 x 95 cm, Peso: 110Kg. Marca de referência: Total Health RX
Precision ou similar.
Fundo formado por chapas de aluminio com as seguintes especificações: chapa xadrez,
espessura de 1, 20 mm dimensões: 2. 500 x 1. 000 m/m.
Fundo formado por chapas de compensado naval de cedro com as seguintes especificações:
espessura 10 mm , 4 chapas de compensado laminado naval em cedro com dimensões: 2, 20m
x 1, 60m x 0, 010m
Funil em chapa galvanizada nº20, Dimensões: ø200x150mm,
Gabarito de instalação de copinhos de quilha, segue os tamanhos das quilhas
Gabinete de baterias 50kVA - Autonomia de 26 minutos em plena carga. Ref.: Engetron ou

663,65
49,90

79,66

859,94
84,11

2.539,90

29,00

203,75

115,46

161,41
44,00
132,00

6.099,00
268,92

101,68
19,30
38,22
86.002,00
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equivalente.
Gabinete de baterias 50kVA - Autonomia de 26 minutos em plena carga. Ref.: Engetron ou
equivalente. Locação.
Gabinete de baterias 80 kVA - Autonomia de 26 minutos em plena carga. Ref.: Engetron ou
equivalente.
Gaiola de Agachamento fabricada em estrutura tubular de 90mm e dimensões do equipamento
de 130cm de comprimento, 70cm de largura, 253cm de altura e carga total de 185kg.
Gaiola de Lançamentos Indoor Móvel com Porta e Base de Sustentação com Sistema Usando
Água como Peso; Rede em nylon de 44 mm; Sistema de roldana nos postes para elevação da
rede com fixados para amarrar a corda excedente; 5 postes de 426 cm de altura; 2 portas
retangulares de proteção fechadas por tela de vinil; Portas com rodízios para abertura e
fechamento; 5 galões para fixação dos postes com cobertura de vinil; Compensação: resistência
mínima de ruptura do cabo de 365 kg; Raio de alumínio postes da rede.
Gaiola de metal dobravel empilhavel com tampa. Medidas: 1000 x 1200 x 860 mm (Altura
Interna: 660 mm).
Gaiola de proteção para provas de lançamentos de disco e martelo; Constituído por rede,
mangas solo, dispositivo de alinhamento manga chão, suportes porta cinta (4) e com duas
portas de 10m; Possuir um sistema de polias com grampo de armazenamento de excesso de
corda; Redes de portas são separado com dobradiça dupla ação; A compensação tem uma
resistência mínima de ruptura do cabo de 365 kg. (804lbs) e usa 4 "x 0,5" (12,7 mm);
Certificado pela IAAF (International Association of Athletics Federations.
Gaiola para lançamento de disco. Atendendo recomendações da IAAF.
Gaiola para lançamento de martelo. Atendendo recomendações da IAAF.
Gamarra para Volteio. Acabamento de couro - com acessórios em aço inoxidável. ¿
Gancho “S” em aço inoxidável para fixação de raias.
Gancho de segurança em aço negro
Gancho de segurança em metal pesado
Gancho de segurança em plástico negro
Gancho de segurança em zinco cromado revestido em aço
Gancho em aço inox inoxidável resistente ao cloro.
Gancho oficial curvo em metal negro
Gancho oficial curvo em metal negro com pinos
Gancho oficial curvo em metal negro sem pinos
Gancho oficial curvo em plástico negro
Gancho oficial reto em metal negro
Gancho oficial reto em plástico negro
Gancho plástico de segurança
Gancho plástico oficial curvo em PVC
Gancho plástico oficial reto em PVC
Garrafa squeezy, capacidade 500ml, térmica, com tampa hermética.
Garrafão móvel para competições com vidro de 12mm de espessura, tabela de 150 x 105 cm,
estrutura de metal, projeção da tabela em até 245 cm. Dimensões: 200 x 185 x 440 (Dobrada),
395 x 185 x 431 cm (estendida). Peso: 1100 kg.
Garrafão móvel para competições com vidro de 12mm de espessura, tabela de 150 x 105 cm,
estrutura de metal, projeção da tabela em até 325 cm. Dimensões: 240 x 185 x 530 (Dobrada),
395 x 185 x 521 cm (estendida). Peso: 1350 kg.

25.000,00
84.548,22
23.341,50

83.895,00
1.100,00

204.000,00
101.262,90
122.025,80
100,43
17,90
69,37
56,85
69,37
249,66
14,60
69,37
34,73
60,01
69,37
62,41
62,41
80,00
17,87
25,00
17,09

31.376,00

8.000,00

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Gás Hélio
Gás propano para competição
Gaveteiro com 4 gavetas, sendo 1 estreita e 3 padrões, fechadura com chave, rodízios; tampo,
laterais do gaveteiro e laterais das gavetas fabricados em aglomerado de madeira de 15 mm de
espessura; laterais e fundo das gavetas fabricados em aglomerado de madeira de 10 mm de
espessura; revestimento em laminado melamínico de baixa pressão; dimensões aproximadas
(mm): (L) 440 x (P) 540 x (H) 640
Gaveteiro para pastas suspensas, com 3 gavetas sendo 1 estreita, 1 padrão e 1 para pastas
suspensas, fechadura com chave, rodízios, rodízio adicional na gaveta para pasta suspensa;
tampo, laterais do gaveteiro e laterais das gavetas fabricados em aglomerado de madeira de 15
mm de espessura; laterais e fundo das gavetas fabricados em aglomerado de madeira de 10
mm de espessura; revestimento em laminado melamínico de baixa pressão; dimensões
aproximadas (mm): (L) 440 x (P) 540 x (H) 640
Gel anti-inflamatório e antiedematoso - 300 g. Cada 100 g contém: Solução de Escina 20%
11,12 ml; Dimetilsulfóxido (DMSO) .61,34 mL; Dexametasona 0,11 mg; Prednisolona (Acetato)
0,28 g; Lidocaína 1,00 g; Excipiente qsp 100,00 g.
Gel de efeito relaxante e refrescante, 450g. Cada 100 g contém: Mentol 1 g; Cânfora 1 g;
Salicilato de Metila 1 g; Excipientes qsp 100 g.
Gel Oral, 500 ml. Cada 100 ml contém: Clenbuterol 2,0 mg; Excipiente qsp 100,0 ml. Indicado
no tratamento das enfermidades respiratórias caracterizadas por espasmos bronquiais.
Gel oral, 500 ml. Cada 100 ml, cloridrato de Clenbuterol 2,0 mg; N-Acetilcisteína 20,0 g;
Excipientes qsp 100,0 ml. Combinação de um bronco dilatador e um mucolítico, indicado para
equinos.
Gel para condução de corrente elétrica e ondas sônicas em aparelhos com meio de contato.
Uso: médicos, fisioterápicos e estéticos; Consistência firme e fácil remoção; Sem álcool;
Inodoro. Peso: 5 Kg.
Gerador 100 kVA - Conjunto motor/gerador acionado por motor diesel arrefecido a água com
baixo nível de emissão de ruído (limitado aos níveis estabelecidos pelas novas regulamentações
2000/14/EC de JAN/2002 da Comunidade Europeia), baixo nível de emissão de vibração,
totalmente carenado, inclusive o radiador, painel de controle digital micro processado
automático visualizável através de janela, botão de parada de emergência na parte externa do
abafador, ventoinha de refrigeração e alternador para carga de bateria em compartimentos
seguros, abastecimento de combustível e bateria com acessos restritos, sistema de exaustão
silencioso totalmente enclausurado, pontos de içamento central superior do equipamento e no
conjunto da base, para o fornecimento de potência elétrica continua (sob carga variável) no
lugar de potência comercial comprada na falha desta, não admitindo sobrecarga (alternador
definido pelo pico contínuo), estrutura da base e carenagem fabricadas em aço de alta
resistência.
Gerador 250 KVA - conjunto motor/gerador acionado por motor diesel arrefecido a água, baixo
nível de emissão de ruído (limitado aos níveis estabelecidos pelas novas regulamentações
2000/14/EC de JAN/2002 da Comunidade Europeia), baixo nível de emissão de vibração,
totalmente carenado, inclusive o radiador, painel de controle digital micro processado
automático visualizável através de janela, botão de parada de emergência na parte externa do
abafador, ventoinha de refrigeração e alternador para carga de bateria em compartimentos
seguros, abastecimento de combustível e bateria com acessos restritos, sistema de exaustão
silencioso totalmente enclausurado, pontos de içamento central superior do equipamento e no
conjunto da base, para o fornecimento de potência elétrica continua (sob carga variável) no
lugar de potência comercial comprada, podendo fornecer 10% de potência de sobrecarga por
uma hora em 12 horas, estrutura da base e carenagem fabricadas em aço de alta resistência.
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Gerador 275 kVA - Conjunto motor/gerador acionado por motor diesel arrefecido a água com
baixo nível de emissão de ruído (limitado aos níveis estabelecidos pelas novas regulamentações
2000/14/EC de JAN/2002 da Comunidade Europeia), baixo nível de emissão de vibração,
totalmente carenado, inclusive o radiador, painel de controle digital micro processado
automático visualizável através de janela, botão de parada de emergência na parte externa do
abafador, ventoinha de refrigeração e alternador para carga de bateria em compartimentos
seguros, abastecimento de combustível e bateria com acessos restritos, sistema de exaustão
silencioso totalmente enclausurado, pontos de içamento central superior do equipamento e no
conjunto da base, para o fornecimento de potência elétrica continua (sob carga variável) no
lugar de potência comercial comprada na falha desta, não admitindo sobrecarga (alternador
definido pelo pico contínuo), estrutura da base e carenagem fabricadas em aço de alta
resistência.
Gerador 320 kVA - conjunto motor/gerador acionado por motor diesel arrefecido a água, baixo
nível de emissão de ruído (limitado aos níveis estabelecidos pelas novas regulamentações
2000/14/EC de JAN/2002 da Comunidade Europeia), baixo nível de emissão de vibração,
totalmente carenado, inclusive o radiador, painel de controle digital micro processado
automático visualizável através de janela, botão de parada de emergência na parte externa do
abafador, ventoinha de refrigeração e alternador para carga de bateria em compartimentos
seguros, abastecimento de combustível e bateria com acessos restritos, sistema de exaustão
silencioso totalmente enclausurado, pontos de içamento central superior do equipamento e no
conjunto da base, para o fornecimento de potência elétrica continua (sob carga variável) no
lugar de potência comercial comprada, podendo fornecer 10% de potência de sobrecarga por
uma hora em 12 horas, estrutura da base e carenagem fabricadas em aço de alta resistência.
Gerador 350 kVA - Conjunto motor/gerador acionado por motor diesel arrefecido a água com
baixo nível de emissão de ruído (limitado aos níveis estabelecidos pelas novas regulamentações
2000/14/EC de JAN/2002 da Comunidade Europeia), baixo nível de emissão de vibração,
totalmente carenado, inclusive o radiador, painel de controle digital micro processado
automático visualizável através de janela, botão de parada de emergência na parte externa do
abafador, ventoinha de refrigeração e alternador para carga de bateria em compartimentos
seguros, abastecimento de combustível e bateria com acessos restritos, sistema de exaustão
silencioso totalmente enclausurado, pontos de içamento central superior do equipamento e no
conjunto da base, para o fornecimento de potência elétrica continua (sob carga variável) no
lugar de potência comercial comprada na falha desta, não admitindo sobrecarga (alternador
definido pelo pico contínuo), estrutura da base e carenagem fabricadas em aço de alta
resistência.
Gerador 410 kVA - conjunto motor/gerador acionado por motor diesel arrefecido a água, baixo
nível de emissão de ruído (limitado aos níveis estabelecidos pelas novas regulamentações
2000/14/EC de JAN/2002 da Comunidade Europeia), baixo nível de emissão de vibração,
totalmente carenado, inclusive o radiador, painel de controle digital micro processado
automático visualizável através de janela, botão de parada de emergência na parte externa do
abafador, ventoinha de refrigeração e alternador para carga de bateria em compartimentos
seguros, abastecimento de combustível e bateria com acessos restritos, sistema de exaustão
silencioso totalmente enclausurado, pontos de içamento central superior do equipamento e no
conjunto da base, para o fornecimento de potência elétrica continua (sob carga variável) no
lugar de potência comercial comprada, podendo fornecer 10% de potência de sobrecarga por
uma hora em 12 horas, estrutura da base e carenagem fabricadas em aço de alta resistência.

125.075,00
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Gerador 450 kVA - Conjunto motor/gerador acionado por motor diesel arrefecido a água com
baixo nível de emissão de ruído (limitado aos níveis estabelecidos pelas novas regulamentações
2000/14/EC de JAN/2002 da Comunidade Europeia), baixo nível de emissão de vibração,
totalmente carenado, inclusive o radiador, painel de controle digital micro processado
automático visualizável através de janela, botão de parada de emergência na parte externa do
abafador, ventoinha de refrigeração e alternador para carga de bateria em compartimentos
seguros, abastecimento de combustível e bateria com acessos restritos, sistema de exaustão
silencioso totalmente enclausurado, pontos de içamento central superior do equipamento e no
conjunto da base, para o fornecimento de potência elétrica continua (sob carga variável) no
lugar de potência comercial comprada na falha desta, não admitindo sobrecarga (alternador
definido pelo pico contínuo), estrutura da base e carenagem fabricadas em aço de alta
resistência.
Gerador 455 kVA - conjunto motor/gerador acionado por motor diesel arrefecido a água, baixo
nível de emissão de ruído (limitado aos níveis estabelecidos pelas novas regulamentações
2000/14/EC de JAN/2002 da Comunidade Europeia), baixo nível de emissão de vibração,
totalmente carenado, inclusive o radiador, painel de controle digital micro processado
automático visualizável através de janela, botão de parada de emergência na parte externa do
abafador, ventoinha de refrigeração e alternador para carga de bateria em compartimentos
seguros, abastecimento de combustível e bateria com acessos restritos, sistema de exaustão
silencioso totalmente enclausurado, pontos de içamento central superior do equipamento e no
conjunto da base, para o fornecimento de potência elétrica continua (sob carga variável) no
lugar de potência comercial comprada, podendo fornecer 10% de potência de sobrecarga por
uma hora em 12 horas, estrutura da base e carenagem fabricadas em aço de alta resistência.
Gerador 50 kVA - Conjunto motor/gerador acionado por motor diesel arrefecido a água com
baixo nível de emissão de ruído (limitado aos níveis estabelecidos pelas novas regulamentações
2000/14/EC de JAN/2002 da Comunidade Europeia), baixo nível de emissão de vibração,
totalmente carenado, inclusive o radiador, painel de controle digital micro processado
automático visualizável através de janela, botão de parada de emergência na parte externa do
abafador, ventoinha de refrigeração e alternador para carga de bateria em compartimentos
seguros, abastecimento de combustível e bateria com acessos restritos, sistema de exaustão
silencioso totalmente enclausurado, pontos de içamento central superior do equipamento e no
conjunto da base, para o fornecimento de potência elétrica continua (sob carga variável) no
lugar de potência comercial comprada na falha desta, não admitindo sobrecarga (alternador
definido pelo pico contínuo), estrutura da base e carenagem fabricadas em aço de alta
resistência.
Gerador 500 kVA - Conjunto motor/gerador acionado por motor diesel arrefecido a água com
baixo nível de emissão de ruído (limitado aos níveis estabelecidos pelas novas regulamentações
2000/14/EC de JAN/2002 da Comunidade Europeia), baixo nível de emissão de vibração,
totalmente carenado, inclusive o radiador, painel de controle digital micro processado
automático visualizável através de janela, botão de parada de emergência na parte externa do
abafador, ventoinha de refrigeração e alternador para carga de bateria em compartimentos
seguros, abastecimento de combustível e bateria com acessos restritos, sistema de exaustão
silencioso totalmente enclausurado, pontos de içamento central superior do equipamento e no
conjunto da base, para o fornecimento de potência elétrica continua (sob carga variável) no
lugar de potência comercial comprada na falha desta, não admitindo sobrecarga (alternador
definido pelo pico contínuo), estrutura da base e carenagem fabricadas em aço de alta
resistência.
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Gerador 90 kVA - conjunto motor/gerador acionado por motor diesel arrefecido a água, baixo
nível de emissão de ruído (limitado aos níveis estabelecidos pelas novas regulamentações
2000/14/EC de JAN/2002 da Comunidade Europeia), baixo nível de emissão de vibração,
totalmente carenado, inclusive o radiador, painel de controle digital micro processado
automático visualizável através de janela, botão de parada de emergência na parte externa do
abafador, ventoinha de refrigeração e alternador para carga de bateria em compartimentos
seguros, abastecimento de combustível e bateria com acessos restritos, sistema de exaustão
silencioso totalmente enclausurado, pontos de içamento central superior do equipamento e no
conjunto da base, para o fornecimento de potência elétrica continua (sob carga variável) no
lugar de potência comercial comprada, podendo fornecer 10% de potência de sobrecarga por
uma hora em 12 horas, estrutura da base e carenagem fabricadas em aço de alta resistência.
Gerenciador de rede (internet), Hub switch com 16 portas 10/100 Mbps. Entrada de 100-240
vac e saída de 9vdc e painel frontal de Led.
Gerente administrativo - Carga horária semanal de 40 horas. Será contratado de acordo com a
legislação vigente. Deve ter formação superior na área. Requisito: possuir registro no Conselho
Federal de Administração (CFA).
Gerente Financeiro - carga horária semanal de 40 horas. Deve ter formação superior em
economia. Requisito: possuir registro no Conselho Federal de Economia (COFECON).
Girador para punching com rolamentos, altura aprox. 5/9 cm, circunferência aprox. 30 cm,
largura aprox. 9 cm, peso aprox. 445/600 g. Composição: aço, ferro e rolamentos.
Girador para saco de boxe, altura aprox. 20 cm, circunferência aprox. 11 cm; peso aprox. 240 g;
material: aço galvanizado.
Glicosímetro; Para medição do nível de glicose; Com visor digital; Informar tempo em segundos
para resultado do teste; Memória superior a 100 resultados informar capacidade; Alarmes
sonoros programáveis; Alimentação à bateria; Inclui: 10 tiras, 10 lancetas, 01 lancetador, chip e
estojo para guarda do monitor.
Glute Machine com estrutura de aço estrutural oblongo 50 x 98 cm e espessura de 3 mm,
pegadas anatômicas em pvc, estofamento em espuma ortopédica, impermeável, antialérgico.
Dimensões (C x L x H ): 173 x 72 x 145 cm, Peso : 300 Kg, Carga: 100 Kg. Marca de referência:
Total Health RX Precision ou similar.
Glute Machine com estrutura de aço estrutural oblongo 50 x 98 cm e espessura de 3 mm,
pegadas anatômicas em pvc, estofamento em espuma ortopédica, impermeável, antialérgico.
Dimensões (C x L x H): 200 x 116 x 145 cm, Peso : 265 Kg, Carga: 100 Kg. Marca de referência:
Total Health RX Precision ou similar.
Glúteo com estrutura tubular de 3 a 6 mm, chopas de aço com espessura de 3 a 8 mm,
tratamento de superficie com 8 banhos (desengraxante,decapante, ativador/refinador,fosfato
de zinco e passivador), pintura eletrostática a pó com espessura de 110 un. Cura feita em forno
de 2 estágios a 250 ° C, solda TIG/MIG robotizada, assentos com espuma injetada de
poliuretano expandido com densidade controlada, revestimento em couro ecológico (1 mm de
espessura) e costura reforçada, torre de carga composta por placas de pesos com 10 Kg e
sistema de carga adicional de 2.5 Kg , 5 Kg , 7.5 Kg, barra em aço com revestimento antioxidante, guias de pesos em aço inox, cabos de aço com 6 mm de espessura que suporta até
1500 Kg, acabamento com proteção termoplástica em nylon 6,6 preto, carenagem traseira em
polietileno rotomoldado, base de apoio para pés em aço com textura anti-derrapante, porta
anilhas em cromo duro. Dimensões (C x L x A): 180 x 83 x 145,5 cm, Peso: 245 Kg, Carga 127,5
Kg. Marca de referência: Movement RT Glúteo ou similar.
Goggles (óculos) para proteção. Modalidades: Bicicross e Mountain Bike DH. Espuma com
perfeita vedação entre o rosto e óculos protegendo contra poeira e oferecendo máxima
absorção do suor. Lente AFT de policarbonato anti-risco e anti-embaçante. Podendo ser
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substituída a lente por outras cores, oferecendo melhor desempenho em diferentes situações
de clima. Excelente visão periférica. Armação flexível oferece ótimo ajuste ao rosto. Cinta
regulável, oferecendo o ajuste ideal para o seu capacete e rosto. Possui 3 linhas de silicone
anti-derrapante na cinta, sendo ideal para os dias de chuva. Possui silicone anti-derrapante na
cinta. Silicone anti-derrapante para maior aderência ao capacete. Tamanhos P, M, G. Adulto.
Gol para hóquei no gelo com tubos de aço de 1 -1/2" com espessura de 0,8 mm; prateleira
superior. Dimensões (LxHxP): 54" x 44" x 30" .
Gol para hóquei no gelo com tubos de aço de 1,25" com espessura de 0,8 mm; clipe de encaixe;
malha de rede em poliéster 10,000D com fio soldas para compensação de longa duração.
Dimensões (LxHxP): 60" x 44" x 24" .
Gol para hóquei no gelo com tubos de aço de 1.5" com espessura de 1,0 mm; malha de rede
em poliéster 10.000 D. Dimensões (LxHxP): 72" x 48" x 30" .
Gol polo aquático profissional em fibra (Par) (3X1X1 m) em polipropileno e malha de lã de
vidro.
Gongo bitonal para avisos, para sistema de som
Goniômetro. Mede a movimentação e amplitude articular, avalia incapacidade muscular,
neurológica ou esquelética. Em plástico transparente; Com régua dupla; Transferidor de 0 a
180°. Comprimento: 20 cm.
GPS com receptor de alta sensibilidade, visor de 256-COLOR TFT DISPLAY, com memória SD de
64 MB, e capacidade para mapeamento de rotas.
Gps pórtátil com receptor de 12 canais paralelos com suporte waas/egnos; antena integrada
tipo; tela de 176 x 220 pixels; memória interna de 1,7 gb; resistência a água a profundidade de
até 1,0 m por 30 min; bateria de vida utíl de 25 horas ou 2 pilhas aa; peso: 159 g. dimensão:
10,7 x 5,6 x 3,1 cm.
Grade para demarcação de área tubular de aço galvanizado com encaixes para opção de
montagem contínua, pintado; dimensão aproximada (mm): (H) 1.200 x (C) 2.20
Grade para demarcação de área tubular de aço galvanizado com encaixes para opção de
montagem contínua, pintado; dimensão aproximada (mm): (H) 1.500 x (C) 2.20
Grama sintética - aproximadamente 50mm, cor verde. Grama sintética européia, auto
drenante, fornecida em rolos para campo de futebol. Composta de base primária em rafia de
PP (polipropileno), adicionada de reforço dimensional tipo "cabelo de anjo", revestidos pela
parte inferior com camada de látex preto de alta resistência e micro poros para drenagem de
águas pluviais, tufada com fios de 30mm de altura em fibra de PP (polipropileno) fibrilado 8800
DTEX, na cor verde, com densidade de 16.400 pontos/m². A união dos rolos é feita com fita
especial em tecido de poliéster e adesivo de poliuretano bicomponente à prova de água. As
demarcações são executadas com linhas de grama branca do mesmo material e preenchidas
com lastro de 30Kg/m2 de areia.
Gravata. Cor: azul marinho, Tecido: poliéster. Adulto.
Gravata. Cor: azul marinho, Tecido: poliéster. Juvenil.
Gravata. Cor: azul marinho, Tecido: poliéster. Adulto.
Gravata. Cor: azul marinho, Tecido: poliéster. Juvenil.
Gravata de provas, com nó pronto e clipe metálico. Fabricada em cetim 100% poliester.
Tamanho adulto (47,5cm de comprimento e base do nó com 7cm de largura).
Graviton com estrutura de aço estrutural oblongo 50 x 98 cm e espessura de 3 mm, pegadas
anatômicas em pvc, estofamento em espuma ortopédica, impermeável, antialérgico.
Dimensões (C x L x H): 140 x 118 x 228 cm, Peso: 150Kg, Carga: 350 Kg. Marca de referência:
Total Health RX Precision ou similar.
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Graviton com estrutura tubular de 3 a 6 mm, chopas de aço com espessura de 3 a 8 mm,
tratamento de superficie com 8 banhos (desengraxante, decapante, ativador/refinador, fosfato
de zinco e passivador), pintura eletrostática a pó com espessura de 110 un. Cura feita em forno
de 2 estágios a 250 ° C, solda TIG/MIG robotizada, assentos com espuma injetada de
poliuretano expandido com densidade controlada, revestimento em couro ecológico (1 mm de
espessura) e costura reforçada, torre de carga composta por placas de pesos com 10 Kg e
sistema de carga adicional de 2.5 Kg , 5 Kg , 7.5 Kg , barra em aço com revestimento antioxidante, guias de pesos em aço inox, cabos de aço com 6 mm de espessura que suporta até
1500 Kg, acabamento com proteção termoplástica em nylon 6,6 preto, carenagem traseira em
polietileno rotomoldado, base de apoio para pés em aço com textura anti-derrapante, porta
anilhas em cromo duro. Dimensões (C x L x A): 187 x 108 x 234 cm, Peso: 255 Kg, Carga: 107,5
Kg. Marca de referência: Movement RT Graviton ou similar.
Grip (rolo) para Badminton, para ser colocado no cabo da raquete, confeccionado em
monofilamento, medida: 22 / 0,70 mm, comprimento: 656 pés, com 200 m.
Grupo Diesel elétrico com gerador para operação contínua, com tensão nominal de 380V,
60Hz, 865 kVA, 1800 RPM, excitação brushless, com motor diesel acoplado, com reservatório
para 2 horas de operação.
Grupo motor-gerador automático, trifásico, motor biodiesel, grau de proteção IP-23, classe de
isolamento H, NEMA MG1-22, com proteção automática para sobrecorrente, sobre ou
subtensão, subfrequência, sobrecarga e curto-circuito de grupo motor-gerador automático,
trifásico, motor biodiesel, grau de proteção IP-23, classe de isolamento H, NEMA MG1-22, com
proteção automática para sobrecorrente, sobre ou subtensão, subfrequência, sobrecarga e
curto-circuito, THD menor que 5%, regulação de tensão a vazio e plena carga menor que +0,5%, incluindo Tanque de combustível auto sustentado 500 litros com kit de irrigação,
silenciador tipo industrial para escape de gases, bateria chumbo-ácido 24V-150Ah completa,
manual técnico de instalação, operação e manutenção, USCA (unidade de supervisão de
corrente alternada). Potências 563 kVA intermitente, 513 KVA contínuo, 450 kW intermitente,
410 KW continuo. Referência: Cummins ou equivalente.
Grupo motor-gerador automático, trifásico, motor biodiesel, grau de proteção IP-23, classe de
isolamento H, NEMA MG1-22, com proteção automática para sobrecorrente, sobre ou
subtensão, subfrequência, sobrecarga e curto-circuito, THD menor que 5%, regulação de
tensão a vazio e plena carga menor que +-0,5%, incluindo Tanque de combustível auto
sustentado 500 litros com kit de irrigação, silenciador tipo industrial para escape de gases,
bateria chumbo-ácido 24V-150Ah completa, manual técnico de instalação, operação e
manutenção, USCA (unidade de supervisão de corrente alternada). Potências 563 kVA
intermitente, 513 KVA contínuo, 450 kW intermitente, 410 KW continuo. Referência: Cummins
ou equivalente. Locação, incluindo instalação, desinstalação e transporte.
Guarda Chuva - Necessário em caso de chuva durante o jogo, que só é suspenso se houver
incidência de raios.
Guarda porta de baia.
Guarda-sol (1,60m, estrutura em alumínio e cobertura em bagun)
Guia de Corrente Mini Moto.
Guia de Corrente Mini Moto.
Guia de Trabalho 8 MTR, longa de cadarço de nylon 8m.
Guia. Composta por 12 (doze) hastes (barras); Em alumínio / aço inoxidável anodizado;
Formato circular ou quadrangular; Perfil de no mínimo 6mm de espessura, preservando seu
poder de abasorção de impactos e proteção; 6 (seis) hastes com 9m (nove metros) para
formação das partes anterior e lateral da gaiola; 2 (duas) hastes com 11 metros para
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montagem dos batentes do portão da gaiola; 4 (quatro) hastes com 11m (onze metros) para
formação das portas (portões) da gaiola, que possuem 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; 20 (vinte) roldanas medias com mosquetão e lastro de amarras;
Rede de proteção em fios de seda, de 44mm (quarenta e quatro milímetros) de espessura
máxima, malha número 2 (dois); Segue regras da IAAF. CERTIFICADO IAAF
Guidão de Motocross em alumínio . Dimensões :84 cm de comprimento x 10 cm de altura x 2
cm (parede do guidão), Altura da Base ou Aumento (até o protetor de mão-espuma): 7 cm.
Hack de agachamento livre, com dimensões de 1620x1030x1480mm, com estrutura de tubos
em aço contínuo com parede de 3 mm, pintura dupla epóxi e acabamento em verniz, sem
soldas e com dobras especiais que aumentam a resistência do material, com encosto e apoios
com estofamento injetado de alta resistência, com costura dupla, com guias de peso em aço
inoxidável.
Hackmore c/ Fucinheira de Lã, composição: Latão, nylon, couro e pelego. Medidas (cm): perna
de 19 / couro com lã superior 24 (com ajuste pra mais e pra menos) / barbela com 28 (com
ajuste pra mais e pra menos)
Half com 2 apoios de pés revestidos permitem que o utilizador atinja as pegas acima do queixo
e permitem a assistência; - Suporte porta-barras integrado; - Suporte do queixo de ângulos
múltiplos; - Pegada articulada; Plataforma olímpica integrada ; - Estrutura de borracha na
lateral; -Estrutura de madeira na região central; - Rampa integrada; Suporte para pesos e
barras integrado ao HALF; Alças SCOOP com giro pode ser ajustado e travado ao longo da
barra; ALTURA: 1406mm; LARGURA: 1260mm; COMPRIMENTO: 2363mm; PESO: 210kg.
Halter com extremidade hexagonal 1kg de ferro emborrachado.
Halter com extremidade hexagonal 1kg de ferro pintado.
Halter com extremidade hexagonal 2kg de ferro pintado.
Halter com extremidade hexagonal 3kg de ferro pintado.
Halter com extremidade hexagonal 4kg de ferro pintado.
Halter com extremidade hexagonal 5kg de ferro emborrachado.
Halter com extremidade hexagonal 5kg de ferro pintado.
Halter com extremidade hexagonal 6kg de ferro emborrachado.
Halter com extremidade hexagonal 6kg de ferro pintado.
Halter com extremidade hexagonal 7kg de ferro emborrachado.
Halter com extremidade hexagonal 7kg de ferro pintado.
Halter com extremidade hexagonal 8kg de ferro emborrachado.
Halter com extremidade hexagonal 8kg de ferro pintado.
Halter com extremidade hexagonal 9kg de ferro emborrachado.
Halter com extremidade hexagonal 9kg de ferro pintado.
Halter Dumbells 10kg de ferro pintado.
Halter Dumbells 12kg de ferro pintado.
Halter Dumbells 14kg de ferro pintado.
Halter Dumbells 16kg de ferro pintado.
Halter Dumbells 18kg de ferro pintado.
Halter Dumbells 20kg de ferro pintado.
Halter Dumbells 22kg de ferro pintado.
Halter Dumbells 24kg de ferro pintado.
Halter Dumbells 26kg de ferro pintado.
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Halter extremidade hexagonal 2kg de ferro emborrachado.
Halter extremidade hexagonal 3kg de ferro emborrachado.
Halter extremidade hexagonal 4kg de ferro emborrachado.
Halter tipo bola, feito de ferro com acabamento emborrachado. Pesando 1/2kg.
Halter tipo bola, feito de ferro com acabamento emborrachado. Pesando 10kg.
Halter tipo bola, feito de ferro com acabamento emborrachado. Pesando 1kg.
Halter tipo bola, feito de ferro com acabamento emborrachado. Pesando 2kg.
Halter tipo bola, feito de ferro com acabamento emborrachado. Pesando 3kg.
Halter tipo bola, feito de ferro com acabamento emborrachado. Pesando 4kg.
Halter tipo bola, feito de ferro com acabamento emborrachado. Pesando 5kg.
Halter tipo bola, feito de ferro com acabamento emborrachado. Pesando 6kg.
Halter tipo bola, feito de ferro com acabamento emborrachado. Pesando 7kg.
Halter tipo bola, feito de ferro com acabamento emborrachado. Pesando 8kg.
Halter tipo bola, feito de ferro com acabamento emborrachado. Pesando 9kg.
Halter Triangular 1Kg a 2kg, produzido em EVA de alta performance, medida
(25cmx11cmx7cm). PAR
Halter Triangular 2kg a 3kg, produzido em EVA de alta performance, medidas
(30cmx11cmx9cm). PAR
Halter Triangular 3kg a 4kg, produzido em EVA de alta perfomance, medida (30cmx11cmx9cm).
PAR
Halter Triangular 4kg a 5kg, produzido em EVA de alta performance, medida
30cmx14cmx09cm.PAR
Halteres flutuantes para hidroginástica: Triangular G confeccionado em borracha EVA, maciço.
Dimensões aproximadas: 11 x 11 x 28 cm (AxLxP), cores variadas.
Halteres revestido de uretano 10 Kg; Plástico na cor cinza.
Halteres revestido de uretano 12 Kg; Plástico na cor cinza.
Halteres revestido de uretano 14 Kg; Plástico na cor cinza.
Halteres revestido de uretano 16 Kg; Plástico na cor cinza.
Halteres revestido de uretano 18 Kg; Plástico na cor cinza.
Halteres revestido de uretano 20 Kg; Plástico na cor cinza.
Halteres revestido de uretano 22 Kg; Plástico na cor cinza.
Halteres revestido de uretano 24 Kg; Plástico na cor cinza.
Halteres revestido de uretano 26 Kg; Plástico na cor cinza.
Halteres revestido de uretano 28 Kg; Plástico na cor cinza.
Halteres revestido de uretano 30 Kg; Plástico na cor cinza.
Halteres revestido de uretano 32 Kg; Plástico na cor cinza.
Halteres revestido de uretano 34 Kg; Plástico na cor cinza.
Halteres revestido de uretano 36 Kg; Plástico na cor cinza.
Halteres revestido de uretano 38Kg; Plástico na cor cinza.
Halteres revestido de uretano 4 Kg; Plástico na cor cinza.
Halteres revestido de uretano 40 Kg; Plástico na cor cinza
Halteres revestido de uretano 6Kg; Plástico na cor cinza.
Halteres revestido de uretano 8 Kg; Plástico na cor cinza.
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Hardware com caixa de controle nova, cabo de alimentação e controle remoto; com 99 slots de
memória; 21 treinos pré-programados; 78 slots disponíveis para programar as seus próprios
treinos; controle remoto sem fios para controles de partida / parada e de frequência; função
individual; controle de freqüência muda o tempo e giro de bolas programados para o
treinamento; retorno serviço de prática e de ponto simulada treinos com intervalos de tempo.
Hardware com caixa de controle nova; com 22 slots de memória, caracterizando 10 treinos préprogramados e 12 slots disponíveis para programar as seus próprios treinos; função automática
de controle de freqüência muda o tempo e rotação de bolas programados para o treinamento
mais realista.
Haste da flecha em formato tubular, confeccionada em fibra de carbono de alta resistência,
com acabamento em carbono polino na cor preta. Comprimento: 0, 61 m.
Haste da flecha em formato tubular, confeccionada em fibra de carbono de alta resistência,
com acabamento em carbono polino na cor preta. Comprimento: 0, 88 m.
Haste da flecha em formato tubular, confeccionada em fibra de carbono de alta resistência,
com acabamento em carbono polino na cor preta. Comprimento: 1 m.
Haste da flecha em formato tubular, confeccionada em fibra de carbono de alta resistência,
com acabamento em carbono polino na cor preta.Comprimento: 0, 71 m.
Haste da flecha em formato tubular, diâmetro de 8 mm ,confeccionada em fibra de carbono
com acabamento em carbono polino na cor preta. Tamanho: 30''.
Haste da flecha em formato tubular, diâmetro de 8 mm, confeccionada em fibra de carbono
com acabamento em carbono polino na cor preta. Tamanho: 26''.
Haste da flecha em formato tubular, diâmetro de 8 mm, confeccionada em fibra de carbono
com acabamento em carbono polino na cor preta. Tamanho: 28''.
Haste de alta camada em cobre 5/8" x 3,00m 254 microns
Haste de fibra de carbono com apoio para fixação a pedra do curling em fibra de vidro .
Hid´roxido de alumínio (50cp) tratamento da azia ou queimação decorrente de hiperacidez
gástrica.
Hidroxido de aluminio 240ml (1fr) tratamento da azia ou queimação decorrente de hiperacidez
gástrica
High Row com estrutura de aço estrutural oblongo 50 x 98 cm e espessura de 3 mm, pegadas
anatômicas em pvc, estofamento em espuma ortopédica, impermeável,antialérgico.
Dimensões (C x L x H ): 170 x 98 x 190 cm, Peso : 140Kg.Marca ou similar:Total Health - RX
Precision
Hip Adductor Machine com estrutura de aço estrutural oblongo 50 x 98 cm e espessura de 3
mm, pegadas anatômicas em pvc, estofamento em espuma ortopédica,
impermeável,antialérgico. Dimensões (C x L x H ): 173 x 113 x 145 cm, Peso: 300 Kg,Carga: 100
Kg.Marca ou similar:Total Health - RX Precision
Hipômetro. Usado para medir altura de cavalos, bois e outros animais que possuam um físico
parecido. Feito em alumínio. Acompanha nível na parte que mede a altura. Tamanho: 1,00
metro fechado e 1,95 Aberto Na cor prata.
Hobie 16 (barco a vela): barco completo (mastreação, casco, leme , cana do leme, quilha e
demais acessórios) em polietileno retomoldado com lemes de fibra de vidro, ferragens , moitão
de carbono, sistema de adriças e trapézio duplo. dimensões: 5.05m (comprimento do casco);
2.41m (altura da viga mestra); área da vela mestra: 13.77 m²; área da vela de proa: 5.12 m².
peso: 145.28 kg.
Hobie cat 16 (barco a vela): capa de barco universal . tamanho : 14' a 7'
Hobie cat 16 (barco a vela): carreta de encalhe em aço.
Hobie cat 16 (barco a vela): carreta de encalhe para rampa, grama e areia com eixo central em
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alúminio anodizado; apoio em fibra de vidro; roda plástica; pneu com câmera 3,25-8"; eixo
central com 1550 mm.
Hobie cat 16 (barco a vela): jogo de talas modelo disco-voador com ponteiras brancas np.
Hobie cat 16 (barco a vela): jogo de talas para vela buja.
Hobie cat 16 (barco a vela): perfil losangular. dimensão 1,55cm x 0,4cm (largura x altura). tala
padrão das bujas de hobie cat 16. cor disponível: branco.
Hobie cat 16 (barco a vela): vela buja branca
Hospedagem Nacional Hotel 1 estrela - Apartamento duplo
Hospedagem Nacional Hotel 1 estrela - Apartamento Individual
Hospedagem Nacional Hotel 1 estrela - Apartamento quádruplo
Hospedagem Nacional Hotel 1 estrela - Apartamento triplo
Hospedagem Nacional Hotel 2 estrelas - Apartamento duplo
Hospedagem Nacional Hotel 2 estrelas - Apartamento Individual
Hospedagem Nacional Hotel 2 estrelas - Apartamento quádruplo
Hospedagem Nacional Hotel 2 estrelas - Apartamento triplo
Hospedagem Nacional Hotel 3 estrelas - Apartamento duplo
Hospedagem Nacional Hotel 3 estrelas - Apartamento Individual
Hospedagem Nacional Hotel 3 estrelas - Apartamento quádruplo
Hospedagem Nacional Hotel 3 estrelas - Apartamento triplo
Hospedagem Nacional Hotel 4 estrelas - Apartamento duplo
Hospedagem Nacional Hotel 4 estrelas - Apartamento Individual
Hospedagem Nacional Hotel 4 estrelas - Apartamento quádruplo
Hospedagem Nacional Hotel 4 estrelas - Apartamento triplo
Hospedagem Nacional Hotel 5 estrelas - Apartamento duplo
Hospedagem Nacional Hotel 5 estrelas - Apartamento Individual
ILUMINAÇÃO 12/24V de Leds com opção On (ligado permanente) e off (desligado) cor amarela
Imobilizador de Cabeça Adulto - Imobilizador lateral de cabeça, confeccionado em espuma
injetada, Impermeável, propicia imobilização para cabeça e região cervical. -Contém tirantes de
fixação para testa e queixo, com pontos para verificação de saída de líquido pelo ouvido.
Tamanho: Adulto.
Imobilizador de cabeça e região cervical, adulto. Duas partes: blocos e base; Espuma injetada,
impermeável; Tirantes de fixação para testa e queixo; Pontos para verificação de saída de
líquido pelo ouvido.
Implemento educativo de arremesso, com peso de 300 gramas, para atletismo, categoria de
até 13 anos (pré-mirim), fabricado em PVC, com diâmetro externo de 140 a 202 mm e 40 a 55
mm na parte central plana.
Implemento educativo de arremesso, com peso de 400 gramas, para atletismo, categoria de
até 13 anos (pré-mirim), fabricado em PVC, com diâmetro externo de 140 a 202 mm e 40 a 55
mm na parte central plana.
Impressao de estampa cromo com uma cor 10X10.
Impressao de estampa em plasticol com uma cor 10X10.
Impressao de estampa em silk a Base d'água 10x10
Impressao de estampa em silk com uma cor com bordado 10X10.
Impressao de estampa em transfender com uma cor 10X10.
Impressão de estampas em silk screen em uniformes de tecido poliéster, medidas 13,0 x 13,5
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96,25
10,00
1.694,00
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152,62

228,74

58,30

629,26
2,50
3,50
3,13
0,72
1,01
4,50

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

cm. (Apenas serviço. Uniforme fornecido)
Impressão de estampas em silk screen em uniformes de tecido poliéster, medidas 13,0 x 16,5
cm. (Apenas serviço. Uniforme fornecido)
Impressão de estampas em silk screen em uniformes de tecido poliéster, medidas 15,5 x 15,5
cm. (Apenas serviço. Uniforme fornecido)
Impressão de estampas em silk screen em uniformes de tecido poliéster, medidas 16,5 x 15,5
cm. (Apenas serviço. Uniforme fornecido)
Impressão de estampas em silk screen em uniformes de tecido poliéster, medidas 16,5 x 2,0
cm. (Apenas serviço. Uniforme fornecido)
Impressão de estampas em silk screen em uniformes de tecido poliéster, medidas 16,5 x 6,0
cm. (Apenas serviço. Uniforme fornecido)
Impressão de estampas em silk screen em uniformes de tecido poliéster, medidas 17,5 x 17,0
cm. (Apenas serviço. Uniforme fornecido)
Impressão de estampas em silk screen em uniformes de tecido poliéster, medidas 17,5 x 18,0
cm. (Apenas serviço. Uniforme fornecido)
Impressão de estampas em silk screen em uniformes de tecido poliéster, medidas 17,5 x 7,0
cm. (Apenas serviço. Uniforme fornecido)
Impressão de estampas em silk screen em uniformes de tecido poliéster, medidas 18,0 x 17,5
cm. (Apenas serviço. Uniforme fornecido)
impressão em silk screen, 11,5 cm x 7 cm
impressão em silk screen, 3,25 cm (redondo )
impressão em silk screen, 3,25 cm x 3,25 cm
impressão em silk screen, 5cm x 3,5 cm
impressão em silk screen, 7,0 cm x 5, 0 cm.
impressão em silk screen, 7,0 cm x 7,0 cm ,
impressão em silk screen, 7,5 cm (redondo ).
impressão em silk screen, 7,5 cm x 7,5 cm
impressão em silk screen, 7,0 cm x 4,8 cm
Impressora laser colorida duplex de 15 até 25 ppm
Impressora laser colorida simplex de 15 até 25 ppm
Impressora laser monocromática duplex de 20 até 35 ppm
Impressora laser monocromática simplex de 20 até 35 ppm
Impressora multifuncional, impressão a laser, com scanner e copiadora, monitor de LED
numérico com 2 dígitos, velocidade do processador de 400 MHz, memória padrão de 08 MB,
bandeja de entrada com capacidade para 150 folhas, porta USB 2.0 de alta velocidade,
velocidade de impressão normal de até 18 ppm scanner de mesa em base plana, com resolução
de digitalização de até 1200 dpi, arquivos admitidos em formatos: PDF, TIF, BMP, GIF, JPG
copiadora com capacidade máxima de 99 cópias na velocidade de 18 cpm, com resolução de
cópia de 600 x 400 dpi e redução/ampliação de 30 a 400% dimensões máximas de 415 mm de
largura x 365 mm de profundidade x 250 mm de altura, peso de 7 Kg e voltagem de 110 a 127
VCA.
Inclinação a ar em formato de trampolim com revestimento em pvc antiderrapante; saco de
armazenagem e kit de reparação; fita de velcro. Dimensão (C x L x A): 120 cm x 90 cm x 10 - 30
cm, peso: 5. 5kg.
Incline Press Bench com estrutura de aço estrutural oblongo 50 x 98 cm e espessura de 3 mm,
pegadas anatômicas em pvc, estofamento em espuma ortopédica, impermeável,antialérgico.
Dimensões (C x L x H ): 167 x 115 x 166 cm, Peso: 90 Kg. Marca ou similar:Total Health - RX
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3.411,49
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Precision
Incline Press Convergente com estrutura de aço estrutural oblongo 50 x 98 cm e espessura de 3
mm, pegadas anatômicas em pvc, estofamento em espuma ortopédica,
impermeável,antialérgico. Dimensões (C x L x H ): 108 x 160 x 190 cm, Peso : 110 Kg.Marca ou
similar:Total Health - RX Precision
Indicador Áudio Visual - Baixo consumo de corrente de: 100mA. Potência em decibéis: 90Db (1
metro). Faixa de operação de temperatura: - 10°C a + 50°C.
Indicador de direção do vento, composto de base desmontável feita em aço e biruta com
rotação horizontal de 360°, altura total de pelo menos 1,70 m, peso não inferior a 10 Kg e
biruta com comprimento mínimo de 1,00 m.
Inflador para colchão de ar com 250 mBar de pressão máxima ajustável entre 1 e 100; Vasão:
1700 l/min; Voltagem de 230 V; Potência: 1000 Watts. Dimensão: 16. 5 x 24 x 13 cm, Peso: 1.
70 kg.
Injetor GVG, sistema de dosagem de CO2 para controle do PH da água. Dimensões 1mx1m, e
01 controlador automático pH, redox e regulador do cloro livre, para piscina de competição 50mx25mx3m.
Internet 3G, A Internet será para smartphones e computadores / tablets e a franquia desejada
deverá ser a de menor preço.
Item Em Formato De Meia Bola. Em PVC; Com duas alças de metal para fixação de elásticos;
Capacidade de peso de até 150 Kg. Diâmetro: 53 cm; Altura: 25 cm.
Ivermectina 6mg c/2 (2cx) este medicamento é destinado ao tratamento de: estrongiloidíase
intestinal: infecção causada por parasita nematoide strongyloides stercoralis. oncocercose:
infecção causada por parasita nematoide onchocerca volvulus; filariose: infecção causada por
parasita wuchereria bancrofti; ascaridíase: infecção causada por parasita ascaris lumbricoides;
escabiose: infestação da pele causada pelo ácaro sarcoptes scabiei; pediculose: dermatose
causada pelo pediculus humanus capitis.
Ivermectina 6mg c/4 (2cx) este medicamento é destinado ao tratamento de: estrongiloidíase
intestinal: infecção causada por parasita nematoide strongyloides stercoralis. oncocercose:
infecção causada por parasita nematoide onchocerca volvulus; filariose: infecção causada por
parasita wuchereria bancrofti; ascaridíase: infecção causada por parasita ascaris lumbricoides;
escabiose: infestação da pele causada pelo ácaro sarcoptes scabiei; pediculose: dermatose
causada pelo pediculus humanus capitis.
Jacaré - Para fio de corpo bipolar
Jacaré, utilizado para arrebitar os cravos da ferradura, dando acabamento.
Jaleco tipo colete impermeável. com o número identificador do atleta. Unissex. Tamanhos: .GG
Jaleco tipo colete impermeável. com o número identificador do atleta. Unissex. Tamanhos: G
Jaleco tipo colete impermeável. com o número identificador do atleta. Unissex. Tamanhos: M
Jaleco tipo colete impermeável. com o número identificador do atleta. Unissex. Tamanhos: P
Jalecos de algodão (coletes com os números identificadores dos atletas).
Jaqueta bordado com logo da CBH e bandeira do Brasil Conj. (20 unidades)
Jaqueta capa de chuva, confeccionada em 100% nylon impermeável, capuz embutido na gola,
costuras soldadas, cor marinho com a bandeira do Brasil nas costas. Tamanho P a GG.
Jaqueta de exercício aquático, fabricada com 100% de poliéster, possuindo fechamento frontal
com zíper, bolsos laterais, gola alta, peso 415 gramas no tamanho pequeno (P), médio (M) e
grande (G).
Jaqueta de mestre básica preta
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Jaqueta de mestre em couro com proteção e mangas longas
Jaqueta de mestre em couro sem mangas
Jaqueta de Neoprene com tecido hidrofóbico. Tam: L
Jaqueta de Neoprene com tecido hidrofóbico. Tam: M
Jaqueta de Neoprene com tecido hidrofóbico. Tam: XL
Jaqueta especial em couro, meia manga, para proteção do tronco específica para lições de
esgrima e com certificação da fie
Jaqueta feminina 100% nylon ripstop com DWR / painéis: 75D 275 g/m2 com preenchimento
interno de pluma de ganso, resistente a água, oferece proteção para todo tipo de clima,
bainha de proteção contra a neve e capuz com isolamento térmico. Tamanho G.
Jaqueta feminina 100% nylon ripstop com DWR / painéis: 75D 275 g/m2 com preenchimento
interno de pluma de ganso, resistente a água, oferece proteção para todo tipo de clima,
bainha de proteção contra a neve e capuz com isolamento térmico. Tamanho M.
Jaqueta feminina 100% nylon ripstop com DWR / painéis: 75D 275 g/m2 com preenchimento
interno de pluma de ganso, resistente a água, oferece proteção para todo tipo de clima,
bainha de proteção contra a neve e capuz com isolamento térmico. Tamanho P .
Jaqueta feminina 100% nylon ripstop com DWR / painéis: 75D 275 g/m2 com preenchimento
interno de pluma de ganso, resistente a água, oferece proteção para todo tipo de clima,
bainha de proteção contra a neve e capuz com isolamento térmico. Tamanho PP .
Jaqueta Feminina Impermeável com isolamento térmico, cor Branca com detalhes em verde e
roxo, tamanho M.
Jaqueta Feminina Impermeável de cor preta, tamanho G.
Jaqueta Feminina Impermeável e isolamento térmico nas cores Vermelha com detalhes em
branco e preto, tamanho M.
Jaqueta Feminina Impermeável e isolamento térmico nas cores preto e rosa, tamanho GG.
Jaqueta Feminina impermeavel para prática de Snowboard Cross, cor preta, tamanho: G.
Jaqueta Feminina Impermeável para prática de Snowboard Cross na cor rosa, tamanho GG.
Jaqueta forrada Feminina (chuva e vento) para utilização em viagens, treinamentos e
competições. Tamanhos: P
Jaqueta forrada Masculina (chuva e vento) para utilização em viagens, treinamentos e
competições. Tamanhos: P, M, G e GG.
Jaqueta masculina com preenchimento interno de pluma de ganso, resistente a água, oferece
proteção para todo tipo de clima, bainha de proteção contra a neve e capuz com isolamento
térmico. Tamanho G .
Jaqueta masculina com preenchimento interno de pluma de ganso, resistente a água, oferece
proteção para todo tipo de clima, bainha de proteção contra a neve e capuz com isolamento
térmico. Tamanho GG .
Jaqueta masculina com preenchimento interno de pluma de ganso, resistente a água, oferece
proteção para todo tipo de clima, bainha de proteção contra a neve e capuz com isolamento
térmico. Tamanho GGG .
Jaqueta masculina com preenchimento interno de pluma de ganso, resistente a água, oferece
proteção para todo tipo de clima, bainha de proteção contra a neve e capuz com isolamento
térmico. Tamanho M .
Jaqueta masculina com preenchimento interno de pluma de ganso, resistente a água, oferece
proteção para todo tipo de clima, bainha de proteção contra a neve e capuz com isolamento
térmico. Tamanho P .
Jaqueta Masculina Impermeável com isolamento térmico, cor Vermelha com detalhes em
branco e preto, tamanho P.
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Jaqueta Masculina Impermeável de cor grafite com detalhes em preto e amarelo indicada para
a prática de esportes na neve, com membrana que torna o tecido impermeável à água
permitindo a saída da umidade(suor), mantendo o corpo sempre seco, ajuste nos punhos com
elástico e velcro e duplo fechamento com zíper e velcro. Tamanho: P
Jaqueta Masculina Impermeável na cor Preta com detalhes em vermelho e branco, indicada
para a prática de esportes na neve, fibra de multifunções com capacidade de gerar e controlar
calor e expelir umidade, ajuste nos punhos em velcro, Capuz removível com ajuste, Duplo
fechamento com zíper e velcro. Tamanho: P.
Jaqueta Masculina Impermeável na cor Preta com detalhes em vermelho e branco, indicada
para a prática de esportes na neve, fibra de multifunções com capacidade de gerar e controlar
calor e expelir umidade, ajuste nos punhos em velcro, Capuz removível com ajuste, Duplo
fechamento com zíper e velcro. Tamanho: M.
Jaqueta Masculina Impermeável na cor Preta com detalhes em vermelho e branco, indicada
para a prática de esportes na neve, fibra de multifunções com capacidade de gerar e controlar
calor e expelir umidade, ajuste nos punhos em velcro, Capuz removível com ajuste, Duplo
fechamento com zíper e velcro. Tamanho: G.
Jaqueta Masculina Impermeável na cor Preta com detalhes em vermelho e branco, indicada
para a prática de esportes na neve, fibra de multifunções com capacidade de gerar e controlar
calor e expelir umidade, ajuste nos punhos em velcro, Capuz removível com ajuste, Duplo
fechamento com zíper e velcro. Tamanho: GG.
Jaqueta Masculina Impermeável na cor cinza claro com detalhes em preto e verde com
Isolamento térmico e Fibra de multifunções com capacidade de gerar e controlar calor e
expelir umidade, Ions negativos utilizadas nas fibras dos tecidos, que proporcionam sensaçao
de bem estar e conforto, ajuste no punho em velcro e meia luva nas mangas, zíperes e costuras
seladas: bloqueia a passagem de água, duplo fechamento com zíper e velcro. Tamanho: P
Jaqueta Masculina Impermeável na cor cinza claro com detalhes em preto e verde com
Isolamento térmico e Fibra de multifunções com capacidade de gerar e controlar calor e
expelir umidade, Ions negativos utilizadas nas fibras dos tecidos, que proporcionam sensaçao
de bem estar e conforto, ajuste no punho em velcro e meia luva nas mangas, zíperes e costuras
seladas: bloqueia a passagem de água, duplo fechamento com zíper e velcro. Tamanho: M
Jaqueta Masculina Impermeável na cor cinza claro com detalhes em preto e verde com
Isolamento térmico e Fibra de multifunções com capacidade de gerar e controlar calor e
expelir umidade, Ions negativos utilizadas nas fibras dos tecidos, que proporcionam sensaçao
de bem estar e conforto, ajuste no punho em velcro e meia luva nas mangas, zíperes e costuras
seladas: bloqueia a passagem de água, duplo fechamento com zíper e velcro. Tamanho: G
Jaqueta Masculina Impermeável na cor cinza claro com detalhes em preto e verde com
Isolamento térmico e Fibra de multifunções com capacidade de gerar e controlar calor e
expelir umidade, Ions negativos utilizadas nas fibras dos tecidos, que proporcionam sensaçao
de bem estar e conforto, ajuste no punho em velcro e meia luva nas mangas, zíperes e costuras
seladas: bloqueia a passagem de água, duplo fechamento com zíper e velcro. Tamanho:GG
Jaqueta Masculina Impermeável na cor preta com detalhes em verde água, indicada para a
prática de esportes na neve com Isolamento térmico e membrana que torna o tecido
impermeável à água permitindo a saída da umidade(suor), mantendo o corpo sempre seco,
capuz embutido, zíperes e costuras seladas, que impedem a passagem de água e umidade e
duplo fechamento com zíper e velcro. Tamanho: P.
Jaqueta masculina impermeável na cor vermelha com detalhes em preto, indicada para a
prática de esportes na neve, Ajuste nos punhos com elástico e velcro, Capuz removível com
ajuste, Duplo fechamento com zíper e velcro. Tamanho: P.
Jaqueta Masculina Impermeável. Indicada para a prática de esportes na neve; fibra de
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multifunções; ajuste nos punhos em velcro; Capuz removível com ajuste; Duplo fechamento
com zíper e velcro. Tamanho: P,M,G,GG.
Jaqueta masculina. Resistente a água; Tecido respirável e protetor contra intempéries; Zíper
inteiriço com flap para proteger dos elementos e manter você aquecido; Colarinho em nylon
rip-stop; Elástico nos punhos e na barra; Composição do tecido: 100% TPU poliéster
Jaquetas de neoprene: Serve para proteger o atleta de alto rendimento durante um longo
período debaixo d'água realizando suas atividades, sejam elas fotosub, pesca sub, apneia ou
mergulho autônomo. Dimensões: 3mm. Tamanhos: M, G, GG, XG.
Jardineiras de neoprene: Serve para proteger o atleta de alto rendimento durante um longo
período debaixo d'água realizando suas atividades, sejam elas fotosub, pesca sub, apneia ou
mergulho autônomo. Dimensões: 3mm. Tamanhos: M, G, GG, XG.
Joelheira Ajustável para Artes Marciais - Neopreme - Progne: Confeccionado em material
reforçado, previne lesões articulares e ligamentares. Indicada para dar estabilidade no joelho
Composição: 80% borracha clolopreno revestida com tecido 100% poliamida.
Joelheira com suporte extra por tiras de dobradiça no lado, com forte apoio velcro, previne
lesões e suporta membros. Tam: Único
Joelheira de Motocross em Nylon / Fibra, EVA injetada em 4mm, 5mm, 6mm com patela em
plástico PP,Design moderno e inovador, Tamanho proporcional, Formato ergonômico,
Joelheira em EPS / Isopor ,para pessoas com peso acima de 50 Kg. Tam : M é para os
patinadores de 155 a 170 centímetros, Tam: G de 170 a 185 centímetros, Tam : XG acima de
185 centímetros. Peso Líquido: Aproximadamente 0,200kg
Joelheira fabricada em formato anatômico, com almofada amortecedora de alto impacto de
espuma contra absorção de umidade e com malha elástica circular sem costura. Tamanho G.
Joelheira fabricada em formato anatômico, com almofada amortecedora de alto impacto de
espuma contra absorção de umidade e com malha elástica circular sem costura. Tamanho M.
Joelheira fabricada em formato anatômico, com almofada amortecedora de alto impacto de
espuma contra absorção de umidade e com malha elástica circular sem costura. Tamanho P.
Joelheira para atividade de handebol fabricada com neoprene altamente elástico, compressivo
e aderente ao corpo disponível nos tamanhos GG
Joelheira para atividade de handebol fabricada com neoprene altamente elástico, compressivo
e aderente ao corpo, disponível nos tamanhos G.
Joelheira para atividade de handebol fabricada com neoprene altamente elástico, compressivo
e aderente ao corpo, tamanho M. Altura 21,00 cm, largura 13,00 cm, profundidade 3,00 cm,
peso 70,00.
Joelheira para goalball Tipo: Profissional, Espuma frontal: 20cm altura x 18 cm de largura com
1,5cm de espessura, Material: Poliamida, Composição: 37% algodão, 33% polipropileno, 18%
elastodieno e 12% poliéster, Fixação: Elástico, Cor: Preta, Par
Joelheira treino / proteção.
Joga de velas North Sail - Inclui vela Grande, vela Genoa, vela Buja e vela Balão
Jogo completo de Obstáculos Steple Chasebarries; 3 Obstáculos móveis; 1 obstáculo móvel;
Estrutura em aço com parte superior em madeira pintado em preto e branco; Certificado pela
IAAF (Association of Athletics Federations).
Jogo de cânula de guedel. 6 unidades com tamanhos diferentes tamanhos (0 à 5). Tamanho: 0,
Tamanho Interno do Orifício: 9,6mm x 4,9mm, Comprimento: 6cm. Tamanho: 1, Tamanho
Interno do Orifício: 9,8mmX5,1mm, Comprimento: 7cm. Tamanho: 2, Tamanho Interno do
Orifício: 10mm x 5,2mm, Comprimento: 8 cm. Tamanho: 3, Tamanho Interno do
Orifício:11,4mmX5,2mm, Comprimento: 9,5cm. Tamanho: 4, Tamanho Interno do Orifício:
11,6mmX6,2mm, Comprimento: 12cm. Tamanho: 5, Tamanho Interno do Orifício:
16mmX8,6mm, Comprimento: 12,5cm.
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Jogo de cartão para arbitragem desportiva, cores: Amarelo, Vermelho e azul. Medidas oficiais.
Material resistente às intempéries da natureza e ao suor humano. Produto em conformidade C.
Jogo de Malha Oficial - LETRAS - Material em Aço Especial Sueco temperado. Diâmetro 110mm.
Peso 750gramas. 2 chitos de madeira. Cor: aço temperado
Jogo de pesos para barra olímpica de 2,5 Kg; Em formato de discos de 50mm.
Jogo de Raios para Aro 10 para Moto Cross.
Jogo de Raios para Aro 10 para Moto Cross.
Jogo de Raios para Aro 12 para Moto Cross.
Jogo de Raios para Aro 12 para Moto Cross.
Jogo de Raios para Aro 14 para Moto Cross.
Jogo de Raios para Aro 14 para Moto Cross.
Jogo de velas de barco para Snipe (vela grande, vela buja, vela balão)
Jornalista - Profissional responsável pela divulgação de todas as atividades da Confederação,
bem como o relacionamento entre atletas e patrocinadores. Requisito: Nível superior completo
com registro no Conselho Federal de Jornalismo (FENAJ - Federação Nacional de Jornalistas).
Jornalista - Profissional responsável pela divulgação de todas as atividades da Confederação,
bem como o relacionamento entre atletas e patrocinadores. Requisito: Nível superior completo
com registro no Conselho Federal de Jornalismo (FENAJ - Federação Nacional de Jornalistas).
Jornalista pleno - Assessor de imprensa (Unidade considerada: salário mês de 40h semanais)
Jornalista pleno (Unidade considerada: salário mês de 40h semanais)
Jornalista sênior - Assessor de imprensa (Unidade considerada: salário mês de 40h semanais)
Jornalista sênior (Unidade considerada: salário mês de 40h semanais)
Junta de expansão de borracha com direcionamento axial tipo jebtu ø1. 1/2'', com união
roscada
Just Jump System - Plataforma de Salto com controle em palm top e armazenamento de 800
dados.
Kettlebell 12 Kg, bola de ferro fundido em formato de chaleira com alça, com ou sem cobertura
de borracha, peso de 16 Kg, altura aproximada de 23 cm e diâmetro aproximado de 16 cm.
Kettlebell 16 Kg, bola de ferro fundido em formato de chaleira com alça, com ou sem cobertura
de borracha, peso de 16 Kg, altura aproximada de 23 cm e diâmetro aproximado de 16 cm.
Kettlebell 6 Kg, bola de ferro fundido em formato de chaleira com alça, com ou sem cobertura
de borracha, peso de 6 Kg, altura aproximada de 18 cm e diâmetro aproximado de 10 cm.
Kettlebell 8 Kg, bola de ferro fundido em formato de chaleira com alça, com ou sem cobertura
de borracha, peso de 8 Kg, altura aproximada 20 cm e diâmetro aproximado de 12 cm.
Kettlebell com peso igual a 14kg, bola de ferro fundido em formato de chaleira com alça, com
ou sem cobertura de borracha, altura de 22,3 cm e diâmetro de 15 cm.
Kettlebell com peso igual a 18kg, bola de ferro fundido em formato de chaleira com alça, com
ou sem cobertura de borracha, altura de 24 cm e diâmetro de 17 cm.
Kettlebell com peso igual a 20kg, bola de ferro fundido em formato de chaleira com alça, com
ou sem cobertura de borracha, altura de 25 cm e diâmetro de 18 cm.
Kettlebell com peso igual a 22kg, bola de ferro fundido em formato de chaleira com alça, com
ou sem cobertura de borracha, altura de 25 cm e diâmetro de 18 cm.
Kettlebell com peso igual a 24kg, bola de ferro fundido em formato de chaleira com alça, com
ou sem cobertura de borracha, altura de 26 cm e diâmetro de 18 cm.
Kettlebell com peso igual a 26kg, bola de ferro fundido em formato de chaleira com alça, com
ou sem cobertura de borracha, altura de 26 cm e diâmetro de 18 cm.
Kettlebell com peso igual a 28kg, bola de ferro fundido em formato de chaleira com alça, com
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ou sem cobertura de borracha, altura de 27 cm e diâmetro de 19 cm.
Kettlebell com peso igual a 32kg, bola de ferro fundido em formato de chaleira com alça, com
ou sem cobertura de borracha, altura de 28 cm e diâmetro de 20,5 cm.
Kettlebell com peso igual a 40kg, bola de ferro fundido em formato de chaleira com alça, com
ou sem cobertura de borracha, altura de 30 cm e diâmetro de 22 cm.
Kettlebell com peso igual a 48kg, bola de ferro fundido em formato de chaleira com alça, com
ou sem cobertura de borracha, altura de 31 cm e diâmetro de 23,5 cm.
Kettlebell com peso igual a 56kg, bola de ferro fundido em formato de chaleira com alça, com
ou sem cobertura de borracha, altura de 32 cm e diâmetro de 25 cm.
Kimono - Material: 65% poliéster/35% algodão. Cor: Branco e preto com botões braid.
Tamanho: P, M e G.
Kimono é composto de blusão mais a calça (Judogui). Blusão em tecido trançado, super
reforçado com gola grossa de lona com 6 costuras, Saia dupla, bordada em tear. Calça em lona
grossa, ultra resistente. Duplo tecido na calça (da coxa até a barra) com quatro reforços extras.
Tamanho pequeno.
Kimono é composto de blusão mais a calça (Judogui). Blusão em tecido trançado, super
reforçado com gola grossa de lona com 6 costuras, Saia dupla, bordada em tear. Calça em lona
grossa, ultra resistente. Duplo tecido na calça (da coxa até a barra) com quatro reforços extras.
Tamanho médio
Kimono é composto de blusão mais a calça (Judogui). Blusão em tecido trançado, super
reforçado com gola grossa de lona com 6 costuras, Saia dupla, bordada em tear. Calça em lona
grossa, ultra resistente. Duplo tecido na calça (da coxa até a barra) com quatro reforços extras.
Tamanho grande.
Kimono Karate/Hapkido/Ninjutsu Start - Preto - Shiroi: Brim Leve com costuras duplas em toda
sua extensão. Veste bem e é bastante confortável. Blusa sem costura nas costas e nos ombros
das mangas, que confere maior resistência, durabilidade e conforto ao atleta. Calça de brim
leve com elástico e cordão de amarração. Tecidos 100% algodão. Acompanha faixa branca.
Tamanhos: N2 - de 1,50m até 1,57 m.
Kimono Karate/Hapkido/Ninjutsu Start - Preto - Shiroi: Brim Leve com costuras duplas em toda
sua extensão. Veste bem e é bastante confortável. Blusa sem costura nas costas e nos ombros
das mangas, que confere maior resistência, durabilidade e conforto ao atleta. Calça de brim
leve com elástico e cordão de amarração. Tecidos 100% algodão. Acompanha faixa branca.
Tamanhos: N3 - de 1,58m até 1,65 m.
Kimono Karate/Hapkido/Ninjutsu Start - Preto - Shiroi: Brim Leve com costuras duplas em toda
sua extensão. Veste bem e é bastante confortável. Blusa sem costura nas costas e nos ombros
das mangas, que confere maior resistência, durabilidade e conforto ao atleta. Calça de brim
leve com elástico e cordão de amarração. Tecidos 100% algodão. Acompanha faixa branca.
Tamanhos:N4 - de 1,66m até 1,73 m.
Kimono Karate/Hapkido/Ninjutsu Start - Preto - Shiroi: Brim Leve com costuras duplas em toda
sua extensão. Veste bem e é bastante confortável. Blusa sem costura nas costas e nos ombros
das mangas, que confere maior resistência, durabilidade e conforto ao atleta. Calça de brim
leve com elástico e cordão de amarração. Tecidos 100% algodão. Acompanha faixa branca.
Tamanhos: N5 - de 1,74m até 1,81 m.
Kimono Karate/Hapkido/Ninjutsu Start - Preto - Shiroi: Brim Leve com costuras duplas em toda
sua extensão. Veste bem e é bastante confortável. Blusa sem costura nas costas e nos ombros
das mangas, que confere maior resistência, durabilidade e conforto ao atleta. Calça de brim
leve com elástico e cordão de amarração. Tecidos 100% algodão. Acompanha faixa branca.
Tamanhos: N6 - de 1,82m até 1,90 m.
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Kimono, sem o selo da Federação Internacional de Judô (FIJ), tamanho A1 à A4, azul, 100%
algodão, com reforços de tecido nas axilas, peitoral e costas, gola com costura alinhada e com
enchimento especial. Calça em tecido grosso, com elástico e amarrio de cordão, com reforço
em tecido duplo desde o joelho até a barra.
Kimono, sem o selo da Federação Internacional de Judô (FIJ), tamanho A1 à A4, branco, 100%
algodão, com reforços de tecido nas axilas, peitoral e costas, gola com costura alinhada e com
enchimento especial. Calça em tecido grosso, com elástico e amarrio de cordão, com reforço
em tecido duplo desde o joelho até a barra.
Kimono, tamanho JR (infantil - 11 a 12 anos), branco, com gola grossa feita em lona com 6 (seis)
costuras, calça feita em lona grossa, com tecido duplo da coxa até a barra e quatro reforços
extras.
Kimono, tamanho JR (infantil - 11 a 13 anos), azul, com gola grossa feita em lona com 6 (seis)
costuras, calça feita em lona grossa, com tecido duplo da coxa até a barra e quatro reforços
extras.
Kit argolas com cabos encapados e com sistema de fixação que permite ajustes finos de altura.
Argolas em fibra de vidro revestidas em resina sintética para maior segurança do ginasta.
Kit bocha modelo superior, com 6 bolas vermelhas, 6 bolas azul e 1 bola branca. Material 100%
PU, costuradas à mão, com enchimento em granulado plástico não tóxico. Com
circunferência 270mm, Peso 275 gramas. Conforme regra CP-IBSA (International Blind Sport
Federation). Destinados a atletas de nível avançado. Embalagem, maleta com forma em PVC
para total aferição e proteção das bolas.
Kit com 10 Halteres Cromados de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10Kg. 01 unidade de 1Kg; 01 unidade
de 2Kg; 01 unidade de 3Kg; 01 unidade de 4Kg; 01 unidade de 5Kg; 01 unidade de 6Kg; 01
unidade de 7Kg; 01 unidade de 8Kg; 01 unidade de 9Kg; 01 unidade de 10Kg; Rotação
independente da pegada 360º; Design compacto;
Kit completo para enroladeira aérea com 4 roldanas + 17 m de elástico, cabo não incluso
Kit contendo 02 jogos de placas de substituição para voleibol, confeccionadas em acrílico
medindo aproximadamente 15x20cm com 4mm espessura, com pintura epóxi numerada de 01
a 20, com cabo injetado de polietileno numerado coincidentemente com cada placa na base do
cabo. Acompanha caixa de madeira revestida em fórmica com tampa e suporte para encaixe de
modo que o cabo fique voltado para cima com a numeração exposta.
Kit de Aferição de Implementos, composto por: disco, dardo, arremesso de peso calibres e
balança digital para medir implementos que satisfaçam as normas da IAAF, NCAA, e a
Federação Nacional do Ensino Médio; Possuir um estojo de transporte moldado rotacional
acolchoado para cada item.
Kit de arquearia com 2 cordas - Composto de: Arco recurvo longo em madeira, conjunto de
lâminas curtas com potência de 20 libras e corda em dacron de 66 polegadas. Lado direito.
Kit de arquearia com 2 cordas - Composto de: Arco recurvo longo em madeira, conjunto de
lâminas curtas com potência de 22 libras e corda em dacron de 66 polegadas. Lado direito.
Kit de arquearia com 2 cordas - Composto de: Arco recurvo longo em madeira, conjunto de
lâminas longas com potência de 20 libras e corda em dacron de 70 polegadas. Lado direito.
Kit de arquearia com 2 cordas - Composto de: Arco recurvo longo em madeira, conjunto de
lâminas longas com potência de 22 libras e corda em dacron de 70 polegadas. Lado direito.
Kit de arquearia com 2 cordas - Composto de: Arco recurvo longo em madeira, conjunto de
lâminas médias com potência de 20 libras e corda em dacron de 68 polegadas. Lado direito.
Kit de arquearia com 2 cordas - Composto de: Arco recurvo longo em madeira, conjunto de
lâminas médias com potência de 22 libras e corda em dacron de 68 polegadas. Lado direito.
Kit de arquearia com 2 cordas - Composto de: Arco recurvo longo em madeira, conjunto de
lâminas médias com potência de 24 libras e corda em dacron de 68 polegadas. Lado direito.
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Kit de arquearia, composto por arco recurvo (punho) longo em madeira, conjunto de lâminas
curtas com potência de 20 libras e 2 cordas em dacron de 66 polegadas. Lado Esquerdo.
Kit de equipamentos e acessórios de golfe, para atletas em desenvolvimento (infantis, juvenis)
e centros de treinamento, composto por: 1 bolsa de golfe, modelo cart bag, com 14 divisões
para tacos, 01 divisão especial para putter, 09 bolsos com ziper, cooler para bebidas, porta
guarda-chuva protegido, porta toalha, capa protetora para tacos, base em material antiderrapante, 1 taco tipo driver, 1 taco tipo madeira , 1 taco tipo híbrido, 6 taco com vara grafite,
1 taco tipo wedge, 1 taco tipo putter com vara de aço, 3 headcovers para tacos driver, madeira
e híbrido, 1 headcover para putter.
Kit de equipamentos e acessórios de golfe, para categoria infanto-juvenil, composto por: tacos
para canhotos e destros, tacos tipo putter, bolas (de borracha revestidas de material aderente),
rede para bolas (comporta até 50 bolas), tapetes para tee, tees, mini-buracos (feitos de velcro,
onde as bolas grudam de 30 cm), alvos triangulares de velcro (90 cm de comprimento) e alvos
de velcro para bolas e mini-bolas (90 cm de diâmetro), redes para bater bolas dentro (90 cm de
diâmetro) e bolsa para transporte dos equipamentos com rodinhas (de nylon em cores
variadas).
Kit de Materiais de Reparos para a embarcação contendo (resina polistes, fibra de vidro, manta
e ou malha de vidro, fitas, lixas, cola adesiva epóxi, acetona, pincel, potes, estopa, luvas, óculos
de proteção, espátulas, plastico filme, estiletes).
Kit de proteção para skate com munhequeira, cotoveleira e joelheira. Em ABS resistente,
tecidos de nylon. Enchimento firme e resistente e tiras com velcro. Categoria INFANTIL.
Kit de proteção para skate com munhequeira, cotoveleira e joelheira; em ABS resistente,
tecidos de nylon, enchimento firme e resistente, tiras com velcro. Categoria ADULTO
Kit de reparo e conserto - saco de para fusos (3) + de molas (2) + fita isolante 2,75 cm para
competição.
Kit de Reparos em Bicicleta
Kit de rodas para Patins com 8 rodas + 16 rolamentos + 8 espaçadores .Modelo ou similar :
Roda de 80mm/82A + Rolamento Abec 7 + Espaçador Alu Spacer
Kit de rodas para Patins com 8 rodas + 16 rolamentos + 8 espaçadores .Modelo ou similar :Roda
de 80mm/82A + Rolamento Abec 5 + Espaçador Alu Spacer
Kit de rodas para Patins com 8 rodas + 16 rolamentos + 8 espaçadores .Modelo ou similar :Roda
de 84mm/83A + Rolamento Abec 7 + Espaçador Alu Spacer
Kit de rodas para Patins com 8 rodas + 16 rolamentos + 8 espaçadores .Modelo ou similar :Roda
de 90mm/83A + Rolamento Abec 7 + Espaçador Alu Spacer
Kit de rodas para Patins com 8 unidades, Tamanhos: 100mm
Kit de rodas para Patins com 8 unidades, Tamanhos: 72mm
Kit de rodas para Patins com 8 unidades, Tamanhos: 76mm
Kit de rodas para Patins com 8 unidades, Tamanhos: 80mm
Kit de rodas para Patins com 8 unidades, Tamanhos: 84mm
Kit de rodas para Patins com 8 unidades, Tamanhos: 90mm
KIT ELETRÔNICO TK-STRIKE COMPLETO COM TRANSMISSORES DE COLETE E CAPACETE,
MODEM RECEPTOR, SISTEMA, JOYSTICKS E CARREGADOR DE BATERIA
Kit filmadora full HD, tipo on board unidade de tela LCD, bateria bacpac sistema wi-fi remote e
cartão de memória 32 GB, classe 10 câmera com sensor profissional de 11 MP ângulo de visão
amplo (170°), médio (127°) e estreito (90°) em vídeo de 1080 p (30 qps) vídeo de 120 qps
WVGA, 720p (60 qps), 960p (48 qps) interface de usuário com linguagem simples.
Kit medidor de glicose, incluindo 1 monitor, 10 tiras, 1 lancetador, 1 bateria e 1 estojo de
transporte.
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KIT para treinamento de força e resistência. Projetado para suportar os rigores do uso
comercial; Textura de borracha agarrado alças; Mosquetão de bloqueio; Alças de borracha
fáceis de limpar e pode enfrentar os rigores e intensidade de uso; Ajustes das fitas: 12
Possibilidades; Ajustes independentes das fitas: 02; Fácil de instalar e utilizar; Suporta até
150kg. COMPRIMENTO: entre 1,30 m e 2,40 m; PESO: 755g.
Kit para um atleta contendo: 01 Dobok WTF Hi-Dry (Tecido: fibra sintética), 01 par de meia
eletrônica, 01 par de caneleira WTF, 01 par de antebraço WTF, 01 par de capacete (vermelho e
azul), 01 par luva WTF, 01 Coquilha masculina ou feminina, 01 bolsa Multifunções, 01 protetor
bucal. Tam. P, M, G, GG.
Kit para um atleta contendo: 01 Dobok WTF Master Fighter (65% poliéster, 35% algodão), 01
par de meia eletrônica, 01 par de caneleira WTF, 01 par de antebraço WTF, 01 par de capacete
(vermelho e azul), 01 par luva WTF, 01 Coquilha masculina ou feminina, 01 bolsa Multifunções,
01 protetor bucal. Tam. P, M, G, GG.
Kit para um atleta contendo: 01 Dobok WTF X-Dry (Tecido: fibra sintética), 01 par de meia
eletrônica, 01 par de caneleira WTF, 01 par de antebraço WTF, 01 par de capacete (vermelho e
azul), 01 par luva WTF, 01 Coquilha masculina ou feminina, 01 bolsa Multifunções, 01 protetor
bucal. Tam. P, M, G, GG.
Kit protetor nasal e auricular (tampão) em silicone.
Lacres plásticos (abraçadeiras) - com 40 cm para fixação dos banners de patrocínios e backdrop
de premiação
Lactímetro Accutrend Plus.
Lâmina colorida com certificação fie 2000; colorida: arcoíris, azul ou dourada.
Lâmina completa com ponta de reposição para o Florete para competição.
Lâmina completa com ponta de reposição para o Florete para treino.
Lâmina completa de reposição para a espada para e treino.
Lâmina completa elétrica maraging lm com certificação fie.
Lâmina de aço para sapátilha de patinação de velocidade com 1.10 mm de pó de metal 64 HRC
de reforço; tubo soldados a laser; sistema de encaixe de aluminio 7000; raio livre de 9 metros;
ajuste de altura incluso; afiação extra; curvatura das laminas . Tam: 16.5 a 18 polegadas com
espaçamentos de 6.5 polegadas .
Lâmina de aço para sapátilha de patinação de velocidade de curta distância com 1.10 mm de
pó de metal 58 HRC de reforço; tubo soldados a laser;tubo de aluminio 7000; sistema de
encaixe de aluminio 7000; raio livre de 9 metros; ajuste de altura incluso. Tam: 16 a 18
polegadas.
Lâmina de aço para sapátilha de patinação de velocidade de curta distância com 1.10 mm de pó
de metal 64 HRC de reforço; tubo soldados a laser; sistema de encaixe de aluminio 7000; raio
livre de 9 metros; ajuste de altura incluso; afiação extra; curvatura das laminas . Tam: 14 a 18
polegadas com espaçamentos de 6.5 polegadas e Tam: 14 a 15 polegadas com espaçamentos
de 5.5 polegadas.
Lâmina de aço para sapátilha de patinação de velocidade de curta distância com laminas com
reforço 64 HRC; encaixes de aluminio;tubo de aluminio acrinalyn; espessura de 0.9 a 1.1
mm;raio livre de 9 metros com reforço para 10m de pó de metal ; ajuste de altura incluso .
Tam: 15 a 17.5 polegadas com configurações retas, Tam: 15 a 17.5 polegadas em KR e 1/2 KR.
Lâmina de aço para sapátilha de patinação de velocidade de longa distância com 1.10 mm de
pó de metal 67/68 HRC de reforço; tubo soldados a laser; tratamento contra oxidação
Reynolds 953; sistema de encaixe de aluminio 7000; raio livre de 23 metros; ajuste de altura
incluso. Tam: 16 a 18 polegadas.
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Lâmina de aço para sapátilha de patinação de velocidade de longa distância com tubo de
aluminio soldados a laser; encaixes de aluminio; raio livre de 9 metros com reforço para 10m
de pó de metal 64 HRC; ajuste de altura incluso; afiação extra; curvatura das laminas . Tam: 15
a 18 polegadas.
Lâmina de aço para sapátilha de patinação de velocidade de longa distância com 1.10 mm de
pó de metal 65 HRC de reforço; tubo soldados a laser; sistema de encaixe de aluminio 7000;
raio livre de 23 metros; ajuste de altura incluso. Tam: 15 a 18 polegadas com espaçamentos de
6.5 polegadas.
Lâmina de aço para sapátilha de patinação de velocidade de longa distânciacom tubo de
aluminio soldados a laser; encaixes de aluminio; raio livre de 9 metros com reforço para 10m
de pó de metal 66 HRC; ajuste de altura incluso; afiação extra; curvatura das laminas . Tam: 34
a 47 cm.
Lâmina de aço para sapátilha de velocidade com laminas com reforço 64 HRC; encaixes de
aluminio;tubo de aluminio; espessura de 0.9 a 1.1 mm; raio livre de 9 metros. Tam: 16 a 18
polegadas com configurações retas, Tam: 16 a 18 polegadas em KR e 1/2 KR.
Lâmina de aço para sapátilha de velocidade com tubo de aluminio soldados a laser com
reforço 63 HRC; encaixes de aluminio; ; raio livre de 9 metros com reforço para 10m de pó de
metal; ajuste de altura incluso . Tam: 15.5 a 18 polegadas.
Lâmina de espada eco não fie - Fleche
Lâmina de espada elétrica completa Maraging FIE BF
Lâmina de espada elétrica completa Maraging FIE BF - Com ponteira e fio
Lâmina de espada elétrica completa Maraging FIE SM
Lâmina de espada elétrica completa Maraging FIE SM - Aço especial resistente que não
enferruja
Lâmina de espada elétrica completa Maraging FIE SM Colorida - Cores diversas
Lâmina de espada elétrica econômica completa
Lâmina de espada elétrica nua Maraging FIE SM - Sem ponta e sem fio, aço especial resistente
que não enferruja
Lâmina de espada elétrica nua Maraging FIE SM Colorida -Sem ponta e sem fio, aço especial
resistente que não enferruja. Cores diversas
Lâmina de espada nua - Lâmina sem fio e sem ponta
Lâmina de espada nua com ponta falsa para treinamento mudo.
Lâmina de espada nua Maraging FIE BF - Sem ponta e sem fio
Lâmina de florete com certificação fie bf sem ponta e sem fio.
Lâmina de florete elétrica completa - FIE Maraging BF - Lâmina homologada BF, resistente.
Lâmina de florete elétrica completa - FIE Maraging SM - Lâmina homologada
Lâmina de florete elétrica completa - FIE Maraging VN (preta) Flexível e ótima resistência.
Lâmina de florete elétrica completa colorida - FIE Maraging SM - Lâmina homologada. Cores
diversas
Lâmina de florete elétrica eco completa de fio e ponta. tamanho: 2.
Lâmina de florete elétrica eco completa de fio e ponta. tamanho: 5.
Lâmina de florete elétrica nua - FIE Maraging SM - Lâmina homologada sem ponta e sem fio.
Lâmina de florete elétrica nua - FIE Maraging SM Colorida - Lâmina homologada nua colorida.
Cores Diversas
Lâmina de florete elétrica sem ponta e sem fio, flexível de até 90 centímetros. Ponta da lâmina:
forrada com um circuito eletrônico.

2.653,30

3.102,86

2.619,60

979,83

654,78
147,00
729,75
729,75
614,25
614,25
656,25
147,00
549,15
664,65
94,50
99,75
729,75
299,25
603,75
210,00
519,75
535,50
152,25
210,00
567,00
152,25
593,25

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Lâmina de florete mudo. Arma de competição, com finalidade de treinamento, com lâmina
quadrada, exerce pressão de 500g. Mede cerca de 88,9 cm de comprimento e pesa menos que
45 kg. Equipada com ponta de plástico de proteção
Lâmina de sabre modelo ecônomico certificado pela norma fie 2000.
Lâmina de sabre SM - Norma FIE 2000
Lâmina eco.
Lamina econômica de florete elétrico. Arma de competição com lâmina quadrada, exerce
pressão de 500g. Mede cerca de 88,9 cm de comprimento e pesa menos que 45 kg. Equipado
com circuito elétrico fechado
Lamina elétrica completa maraging fie sm allstar (aço especial )
Lamina elétrica completa maraging fie sm allstar (aço especial ) colorida
Lâmina elétrica completa maraging fie stm colorida
Lâmina elétrica completa maraging fie vn (preta)
Lâmina elétrica nº 5 nua sem ponta e fio para florete.
Lâmina elétrica nua maraging fie sm colorida
Lâmina elétrica nua maraging fie bf
Lâmina elétrica nua maraging fie stm
Lâmina elétrica nua maraging fie vn
Lâmina em aço inoxidavél para patins junior de hóquei no gelo . Tam : 02 ( direita e esquerda).
Lâmina em aço inoxidavél para patins junior de hóquei no gelo . Tam : 03 a 05( direita e
esquerda).
Lâmina em aço inoxidavél para patins junior de hóquei no gelo. Tam : 02 ( direita e esquerda).
Lâmina em aço inoxidavél para patins senior de hóquei no gelo . Tam : 03 a 05 ( direita e
esquerda)
Lâmina em aço inoxidavél para patins senior de hóquei no gelo . Tam : 06 a 12 ( direita e
esquerda).
Lâmina em aço inoxidavél para patins senior de hóquei no gelo . Tam : 06 a 12 ( direita e
esquerda).
Lâmina em aço inoxidavél para patins senior de hóquei no gelo . Tam : 06 a 12 ( direita e
esquerda).
Lâmina em aço inoxidavél para patins senior de hóquei no gelo . Tam : 06 a 12 ( direita e
esquerda).
Lâmina em aço inoxidavél para patins senior de hóquei no gelo . Tam : 07 a 10 ( direita e
esquerda).
Lâmina em aço inoxidavél para patins senior de hóquei no gelo . Tam : 11 a 12 ( direita e
esquerda).
Lâmina em aço inoxidavél para patins senior de hóquei no gelo. Tam : 06 a 12 ( direita e
esquerda).
Lâmina em aço inoxidavél para patins senior de hóquei no gelo. Tam : 06 a 12 ( direita e
esquerda).
Lâmina escura homologada fie vn sem ponta e sem fio.
Lâmina para taco de hóquei no gelo em composito de carbono em tecnologia tipo " TeXtreme"
e núcleo de espuma EVA em tecnologia tipo"Aero-Sense"; sistema de afunilamento de 0.52" .
Padrão: Crosby, Datsyuk, Hedman.
Lâmina para taco de hóquei no gelo em fibra de carbono em tecnologia tipo " TeXtreme" e
núcleo de espuma EVA em tecnologia tipo"Aero-Sense"; sistema de afunilamento de 0.52" .
Padrão: P106 Richards, PM9, Stamkos.
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Lâmina para taco de hóquei no gelo em fibra de carbono em tecnologia tipo " TeXtreme" e
núcleo de espuma EVA em tecnologia tipo"Aero-Sense"; sistema de afunilamento de 0.52" .
Padrão: P82, P88, PM9.
Lâmina para taco de hóquei no gelo em fibra de carbono em tecnologia tipo " TeXtreme" e
núcleo de espuma EVA em tecnologia tipo"Aero-Sense"; sistema de afunilamento de 0.62" .
Padrão: P106,P14,P91A,P82, P88, PM9.
Lâmina para taco de hóquei no gelo em madeira ABS com fibra de vidro; Padrão :NugentHopkins.
Lâminas para arcos recurvos, feita em madeira e fibra de vidro, tamanho de 66 , potência de 20
lbs.
Lâminas para arcos recurvos, feita em madeira e fibra de vidro, tamanho de 66 , potência de 22
lbs.
Lâminas para arcos recurvos, feita em madeira e fibra de vidro, tamanho de 66 , potência de 24
lbs.
Lâminas para arcos recurvos, feita em madeira e fibra de vidro, tamanho de 68 , potência de 20
lbs.
Lâminas para arcos recurvos, feita em madeira e fibra de vidro, tamanho de 68, potência de 22
lbs.
Lâminas para arcos recurvos, feita em madeira e fibra de vidro, tamanho de 70 , potência de 20
libras.
Lâminas para arcos recurvos, feita em madeira e fibra de vidro, tamanho de 70 , potência de 22
lbs.
Lâminas para arcos recurvos, feita unidirecional de carbono, fibra de vidro laminado e núcleo
de madeira, tamanho de 66 , potência de 32 lbs.
Lâminas para arcos recurvos, feita unidirecional de carbono, fibra de vidro laminado e núcleo
de madeira, tamanho de 66 , potência de 34 lbs.
Lâmpada Fluor Tubular 13W- 4000K
Lâmpada Fluor Tubular 25W- 4000K
Lâmpadas de sinalização - para o LPT alvos de precisão
Lanceta trifacetada e siliconada, com sistema de punção de uso único com profundidade de 2
mm, diâmetro da agulha de 0,63 mm, retração automática da agulha, capa de esterilidade,
corpo de lancetador e gatilho composto por polipropileno, de acordo com as normas
reguladoras ISO 13485 e NR 32.
Lancha Marajó 17 pés de alumínio
Lanterna clínica portátil para avaliação de reflexos da pupila. Lâmpada LED branca; Em metal
sólido e durável; Uso de bateria; Com clipe de bolso; Botão liga/desliga; 02 Baterias extras.
Dimensões: (AxLxC): 6x4x20 cm.
Lanterna subaquática de led (alumínio): Serve para auxiliar em operações subaquáticas de
pouca visibilidade ou operações subaquáticas noturnas.
Lanterna Traseira para Bicicleta ,Altura do Produto (cm) 1, Gênero Masculino, Largura do
Produto (cm) 11, Comprimento do Produto (cm) 10, Peso do Produto (Kg) 0,080.
Lápis demográfico; Hipoalergênico; cor azul ou preto.
Lápis especial utilizado pelo jogador na marcação de seu Cartão de Jogo.
Laringoscópio adulto com lâminas retas e curvas. 01 cabo de fibra ótica adulto; 01 lâmina em
aço inox curva n° 0; 01 lâmina em aço inox curva n° 1; 01 lâmina em aço inox curva n° 2; 01
lâmina em aço inox curva n° 3; 01 lâmina em aço inox curva n° 4; 01 lâmina em aço inox reta n°
0; 01 lâmina em aço inox reta n° 1; 01 lâmina em aço inox reta n° 2; 01 lâmina em aço inox reta
n° 3; 01 lâmina em aço inox reta n° 4; 01 Bolsa de armazenamento e transporte.
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Laser (barco a vela): barco completo (mastreação, casco, leme , cana do leme, quilha e demais
acessórios) com controles atualizados de vang, cunningham e outhaul. dimensões: 4,21m
(comprimento do barco); 1,37m (altura da viga); 1,14m (draft); área da vela: 23,16m² para a
categoria standart; 18,89m² para a radial; 15,2m² para a 4.7. peso do casco: 58,96kg.
Laser (barco a vela): bolina feita em fibra de vidro.
Laser (barco a vela): cana do leme feita em fibra de carbono; equipado com placas de aço
inoxidável; cada cana do leme é lesada adicionalmente de 45 graus na sarja para melhorar a
força das braçadeiras da cana do leme e melhorar a resistência contra batidas e compressões.
Laser (barco a vela): carreta de encalhe a prova de corrosão; moldado por injeção de plástico
com vidro anti uv refoçado; possui um grande punho com ilhós amarrados; não possui suporte
para amurada; as rodas são no estilo das de carrinho de mão com banda de rodagem suave e
um tubo inetrno; possui rolamentos permanentes que não podem ser torcados nem
substituídos.
Laser (barco a vela): carreta de encalhe com eixo central em alúminio anodizado; roda de aro
plástica; pneu com câmera 3,25-8"; eixo central com 1550 mm.
Laser (barco a vela): carreta de encalhe tipo dolly em aluminio com rodas com rolamentos de
esferas tipo delrin; alça de suporte para o barco em poliéster não-strech; partes chaves
(dobradiças, alça e encaixes) em poliéster e fibra devidro reforçada com 3" de espessura. peso:
12.7 kg
Laser (barco a vela): carreta de encalhe, estrutura leve com pouca fricção nas rodas; à prova de
corrosão; estrutura em alumínio; reforçado com vidro; com proteção uv; acompanhado de
rodas de aço inoxidável.
Laser (barco a vela): extensão do leme (tiller extension). diametro interno: 20mm. diametro
externo 22,6mm. parede, espessura: 1,3mm. comprimento 1250mm. peso: 0,172kg. material:
fibras de carbono; combina as propriedades e aparência de fibras de carbono, fibras de
aramida e epóxi curado no calor. o comprimento refere-se ao comprimento do tubo, não
incluindo o equipamento. (ronstan universal acrescenta 40 mm). extensões do leme são
fornecidos com tampa e equpado com poliuretano universal. a camada final é feita de aramida
(kevlar).
Laser (barco a vela): garlindel em aço inoxidável com rebites de montagem para a seção
inferior do mastro do laser, para assim fornecer um ponto de conexão entre a retranca e o
mastro. kit fornece todos os rebites necessários para a instalação.
Laser (barco a vela): jogo de talas para vela do laser standard / radial / 4.7, com acabamento de
tecido nas extremidades.
Laser (barco a vela): leme feito em fibra de vidro com resina injetada.
Laser (barco a vela): mastro inferior tubo redondo de alumínio liga 6061 - 2.1/2" = 63 mm parede 2 mm; revestido com anodização cor alumínio fosco. dimensão: l = 2.865 m; d = 2" =
50,8 mm; e = 2 mm.
Laser (barco a vela): mastro superior com tubo de alumínio anodizado.
Laser (barco a vela): retranca feita em alumínio anodizado para laser.
LASER MED SEM CANETA para o Centro de Treinamento com laser CO² fracionado com
comprimento de ondas de 800 mm , ponteira IPL 515 nm , ponteira 540 nm ,ponteira 1064 nme
ponteira 2940 nm.
Laser radial (barco a vela): mastro inferior com tubo de alumínio anodizado; inclui plug, kicker e
gooseneck.
Lat PullDown Machine com estrutura de aço estrutural oblongo 50 x 98 cm e espessura de 3
mm, pegadas anatômicas em pvc, estofamento em espuma ortopédica,
impermeável,antialérgico. Dimensões (C x L x H ): 137 x 72 x 239 cm, Peso : 110Kg,Carga: 250
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Kg.Marca ou similar:Total Health - RX Precision
Lat Row Convergente com estrutura de aço estrutural oblongo 50 x 98 cm e espessura de 3
mm, pegadas anatômicas em pvc, estofamento em espuma ortopédica,
impermeável,antialérgico. Dimensões (C x L x H ): 150 x 100 x 110 cm, Peso : 90Kg.Marca ou
similar:Total Health - RX Precision
Lat Row Machine com estrutura de aço estrutural oblongo 50 x 98 cm e espessura de 3 mm,
pegadas anatômicas em pvc, estofamento em espuma ortopédica, impermeável,antialérgico.
Dimensões (C x L x H ): 160 x 200 x 95 cm, Peso : 110Kg.Marca ou similar:Total Health - RX
Precision
Lavadora de alta pressão. Potência acima de 1000w e pressão mínima de 1500 libras.
Lavanderia Nacional por Peça (Uni)
Lavanderia Nacional por Quilo (Kg)
Lavatorio com coluna suspensa linha Nuova L13 + CS1 Deca ou similar.
Lavatorio com coluna suspensa linha Vogue Plus L51+CS1V Deca ou similar.
Lavatório de canto com altura final de 78 a 80cm do piso acabado, conforme nbr 9050, cor:
variada, material cerâmica esmaltada. Marca ou Similar: linha izy ref. l101 deca ou similar
Lavatório individual para deficientes, coluna suspensa, em cerâmica esmaltada na cor branca,
furo apontado para instalações. Dim. int. 295 x 455m.
Lavatório individual Vogue Plus L.510 Deca
Lavatório linha Nuova L.13 Deca
Lavatório linha Vogue Plus L.51 Deca
LCD Touch BacPac: Câmera para registro de vídeos de competições dentro e fora d'água.
Leash 9 - 6,5mm longboard regular com dois giradores nas extremidades do protetor de rabeta
e da tornozeleira, tornozeleiras revestidas em neoprene, fechamento a velcro.
Leash em neoprene 12 - 8mm regular com dois giradores nas extremidades do protetor de
rabeta e da tornozeleira, tornozeleiras revestidas em neoprene, fechamento a velcro.
Leash em neoprene 6 - 6,5mm regular com dois giradores nas extremidades do protetor de
rabeta e da tornozeleira, tornozeleiras revestidas em neoprene, fechamento a velcro.
Leash MDS 6 - 7,0 mm com dois giradores removíveis e substituíveis nas extremidades, super
leve, tornozeleira e protetor de rabeta todo revestido em neoprene.
Leash'' para prancha de surf com correia em uretano ,5, 2 mm de espessura, ajuste em velcro,
tornozeleira acolchoada, plug segmentado, tecnologia ptt, girador duplo em aço inox.
Leg Curl Machine com estrutura de aço estrutural oblongo 50 x 98 cm e espessura de 3 mm,
pegadas anatômicas em pvc, estofamento em espuma ortopédica, impermeável,antialérgico.
Dimensões (C x L x H ): 163 x 110 x 145 cm, Peso : 255 Kg,Carga: 100 Kg.Marca ou similar:Total
Health - RX Precision
Leg Extension Machine com estrutura de aço estrutural oblongo 50 x 98 cm e espessura de 3
mm, pegadas anatômicas em pvc, estofamento em espuma ortopédica,
impermeável,antialérgico. Dimensões (C x L x H ): 122 x 115 x 145 cm, Peso : 265 Kg,Carga: 100
Kg.Marca ou similar:Total Health - RX Precision
Leg Extension Machine com estrutura de aço estrutural oblongo 50 x 98 cm e espessura de 3
mm, pegadas anatômicas em pvc, estofamento em espuma ortopédica,
impermeável,antialérgico. Dimensões (C x L x H ): 148 x 110 x 145 cm, Peso : 275 Kg,Carga: 100
Kg.Marca ou similar:Total Health - RX Precision
Leg press horizontal, fabricada com tubulação arredondada de 60mm, base de apoio solo em
tubo oblongo de 40 x 115mm, pés emborrachados, bateria de pesos com pino e fio de
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segurança, barras guia em aço inox, estofamentos injetados com controle de densidade,
carenagens de proteção de pesos, carenagem em acrílico com instruções de uso e músculos
exercitados, suporte para fichas, dimensões aproximadas de 180 m de comprimento x0,90 m
de largura x 2,27 m de altura, carga de 95kg.
Leito para Cabos de Alimentação, dimensão 600x100x3000mm.
Lençol liso, composto em malha de 100% em algodão, fios 30/1, penteados, com as seguintes
dimensões: 2,40, de comprimento x 1,40 m de largura.
Lentes para óculos de Motocross para proteção UV,sistema unidirecional de fluxo de ar.
Levantador de sarrafo de salto com vara
Licença do software Arkaos VJ dmx 3.6.1 FC2
Liga de descanso para equino - 4 peças
Liga de Polo. Composição: fleece Tamanho único: 3 mts. Em Cores. (4 unidades cada caixa)
Liga de trabalho para equino - 4 peças
Limitador - SKLZ: Feito de material super resistente, ele tem ajustes de altura e ajuste de
posição da barra de guia. Altura: 21.00 cm. Largura: 14.00 cm. Profundidade: 39.00 cm. Peso:
2.70kg.
Limpador de Bolas. Limpa e retira o óleo da bola. Remove óleo, sujeira e marcas de correia da
superfície da bola. Fórmula limão Bio-degradável / lime perfumado. Para uso em todos os
equipamentos de boliche de alto desempenho. Produtos homologados e aprovados pela WTBA
(federação internacional de boliche) com uso exclusivo para polimento e limpeza de bolas de
boliche. Marca PowerHouse Clean n Dull - 32 oz ou similar. Frasco com 950ml.
Limpador e Polidor de Bolas. Limpa e dá polimento na bola, aumentando de 2 a 3 pés de
comprimento. Produtos homologados e aprovados pela WTBA (federação internacional de
boliche) com uso exclusivo para polimento e limpeza de bolas de boliche. Marca Ultimate
Bowling Products - Black Magic XL Bowling Ball Cleaner and Polish - 32 oz ou similar. Frasco
com 950ml.
Limpador importado utilizado para higienização dos cascos, possui cerdas de nylon de 3cm,
limpador de metal e cabo de plástico injetado de alta resistência.
Linhas de campo de praia com cinta vermelha completa, cordas bungee tensionadas, placas
âncora de areia. Dimensões: 27 x 12 cm e 5 cm de largura
Líquido, especifíco para limpeza de borrachas de tênis de mesa; volume: 98 mililitros; cores
disponiveis: Incolor; forma de aplicação: por sistema spray; tipo de acondicionamento: frasco
plástico nao reaproveitável; aprovada pela I.T.T.F (Federação Internacional de Tênis de Mesa)
Liverpool - Dimensões (largura x altura): 2,00m X 1,00m.
Liverpool - Dimensões (largura x altura): 3,00m X 1,00m.
Lixa para bolas (Abralon). Redonda, de tamanho único, medindo 6 polegadas de diâmetro.
Fabricada com partículas de carboneto de silício. Gramaturas: 180, 360,500, 1000, 2000, 3000,
4000. Kit com 6 lixas.
Lixeira 100 litros com pedal, fabricada em processo de rotomoldagem sem soldas ou emendas,
em polietileno de alta densidade resistente a radiação em UV, pedal fabricado em tarugo de
ferro maciço galvanizado e chapa xadrez galvanizada, dobradiça traseira fixada em suporte
reforçado e preso à lixeira por 4 parafusos, chapa da dobradiça rebitada na tampa, dimensões
externas (mm): (H) 690 x (D) 500
Lixeira 100 litros com tampa basculante, em polietileno, retangular, dimensões (mm): (H) 990 x
(L) 430 x (P) 370
Lixeira 120 litros com rodas, em polipropileno resistente a radiação UV, dimensões (mm):
externas (H) 930 x (L) 480 x (P) 550 / internas (H) 860 x (L) 400 x (P) 400
Lixeira 14 litros, sem tampa, em polipropileno resistente a radiação UV, dimensões (mm): (H)
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300 x (D) 240
Lixeira hospitalar com pedal redonda Capacidade: 100 litros. Dimensões: diâmetro X altura. 100
litros - 500X680mm. Material Corpo: Polietileno de média densidade. Material Pedal: Aço 1010
galvanizado. Uso Resíduo infeccioso.
Lixeira hospitalar redonda com pedal Capacidade: 50 litros. Dimensões: diâmetro X altura 50
litros - 420X510mm. Material Corpo: Polietileno de média densidade. Material Pedal: Aço 1010
galvanizado. Uso Resíduo infeccioso.
Lixeira hospitalar redonda com pedal. Capacidade: 20 litros. Dimensões: diâmetro X altura
300X370mm. Material Corpo: Polietileno de média densidade. Material Pedal: Aço 1010/20
galvanizado. Uso Resíduo infeccioso.
Lixeira para acondicionamento de lixo na cor: 5 cores (azul, amarelo, vermelho, verde,
marrom), Tamanho: 100 litros cada (500 total). Características importantes: tampa de sobre
por, pedal robusto e resistente, superfície lisa de fácil limpeza. Material: polipropileno de alta
resistência, ou metal com pintura, ou inox.
Lixeira para acondicionamento de lixo na cor: branca, tamanho: 30 litros. Características
importantes: tampa de sobrepor, pedal robusto e resistente, superfície lisa de fácil limpeza,
fundo elevado ou suporte metálico. Material: polipropileno de alta resistência, ou metal com
pintura, ou inox.
Lixeira para acondicionamento de lixo na cor: laranja, tamanho: 30 litros. Características
importantes: tampa de sobrepor, pedal robusto e resistente, superfície lisa de fácil limpeza,
fundo elevado ou suporte metálico. Material: polipropileno de alta resistência, ou metal com
pintura, ou inox.
Lixeira para acondicionamento de lixo na cor: marrom e branca ou inox, tamanho: 100 litros
(total). Características importantes: conjunto de equipamentos com tampa basculante,
superfície lisa de fácil limpeza, fundo elevado ou suporte metálico. Material: polipropileno de
alta resistência, ou metal com pintura, ou inox.
Lixeira para acondicionamento de lixo na cor: marrom e branca ou inox, tamanho: 100 litros
cada (total 200 litros). Características importantes: conjunto de equipamentos com tampa
basculante, superfície lisa de fácil limpeza, fundo elevado ou suporte metálico. Material:
polipropileno de alta resistência, ou metal com pintura, ou inox.
Lixeira para acondicionamento de lixo na cor: marrom e branca ou inox, tamanho: 200 Litros
cada (total 400Litros). Características importantes: conjunto de equipamentos com tampa
basculante, superfície lisa de fácil limpeza, fundo elevado ou suporte metálico. Material:
polipropileno de alta resistência, ou metal com pintura, ou inox.
Lixeira para acondicionamento de lixo na cor: neutra, tamanho: 100 litros. Características
importantes: tampa de sobre por, pedal robusto e resistente, superfície lisa de fácil limpeza,
fundo elevado ou suporte metálico. Material: polipropileno de alta resistência, ou metal com
pintura, ou inox.
Lixeira para acondicionamento de lixo na cor: Neutra, Tamanho: 200 Litros, Características
importantes: Tampa de sobre por, pedal robusto e resistente, superfície lisa de fácil limpeza,
fundo elevado ou suporte metálico. Material: Polipropileno de alta resistência, ou Metal com
pintura, ou inox.
Lixeira para acondicionamento de lixo na cor: neutra, tamanho: 200 litros. Características
importantes: tampa vaivém de pressão, apoio superior de bandejas, pedal robusto e resistente,
superfície lisa de fácil limpeza. Material: polipropileno de alta resistência, ou metal com
pintura, ou inox, ou em resina de poliéster reforçado com fibras de vidro, acabamento em gel
coat ou tinta poliuretânica na cor desejada.
Lixeira para acondicionamento de lixo na cor: neutra, tamanho: 30 Litros. Características
importantes: lixeira de parede, superfície lisa de fácil limpeza. Material: polipropileno de alta
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resistência, ou metal com pintura, ou inox.
Lixeira para acondicionamento de lixo na cor: neutra, tamanho: 50 ou 60 Litros. Características
importantes: tampa de sobrepor, pedal robusto e resistente, superfície lisa de fácil limpeza,
fundo elevado ou suporte metálico. Material: polipropileno de alta resistência, ou metal com
pintura, ou inox.
Locação de automóvel 1.0, com ar condicionado, quilometragem livre.
Locação de cadeira para eventos - Tipo 3 pernas , Dimensões: 77 cm x 45 cm x 45 cm.
Locação de cadeira para eventos - Tipo 4 pernas , Dimensões: 56 cm x 31 cm x 34 cm, Peso 1,40
kg.
Locação de cadeira para eventos - Tipo 4 pernas , Dimensões: 78 cm x 62 cm x 54 cm, Peso 6,00
kg.
Locação de cadeira para eventos - Tipo 4 pernas , Dimensões: 84 cm x 40 cm x 61 cm, Peso 7,00
kg.
Locação de cadeira para eventos - Tipo 4 pernas , Dimensões: 87 cm x 40 cm x49 cm, Peso 4,40
kg.
Locação de cadeira para eventos - Tipo 4 pernas , Dimensões: 87 cm x 45 cm x 51 cm, Peso 6,20
kg.
Locação de cadeira para eventos - Tipo 4 pernas , Dimensões: 92 cm x 56 cm x 53 cm, Peso 6,20
kg.
Locação de cadeira para eventos -Tipo 4 pernas , Dimensões: 83 cm x 60 cm x 52 cm, Peso 3,60
kg.
Locação de caminhonete para transporte de reboque de barcos, quilometragem livre, com
motorista e combustível. Quilometragem livre. Direção Hidráulica. Combustível: Diesel.
Potência de 127 a 3600 rpm.
Locação de mesa Plástica Branca - Tipo Redonda , Dimensões: 72 cm x 100 cm x 100 cm,
Capacidade 4 Pessoas.
Locação de mesa Plástica Branca - Tipo Retangular , Dimensões( H x L x P): 73 cm x 80 cm x 80
cm, Peso 7,50 kg, Capacidade 4 Pessoas.
Locação de mesa Plástica Branca - Tipo Retangular , Dimensões: 73 cm x 80 cm x 80 cm, Peso
7,44 kg, Capacidade 4 Pessoas.
Locação de mesa Plástica Branca - Tipo Retangular , Dimensões: 74 cm x 84 cm x 136 cm, Peso
11,07 kg, Capacidade 6 Pessoas.
Locação de mesa Plástica Branca - Tipo Retangular , Dimensões: 75 cm x 70 cm x 70 cm, Peso
8,20 kg, Capacidade 4 Pessoas.
Locação de mesa Plástica Branca - Tipo Retangular , Dimensões: 75 cm x 70 cm x 70 cm, Peso
9,00 kg, Capacidade 4 Pessoas.
Locação de mircoonibus executivo, para 23 passageiros, com motorista, combustível e
quilometragem até 200km por dia, para transporte diário da equipe e comissão técnica aos
treinamentos, aeroportos, escolas e sempre que necessário.
Locação de piso para basquete 3 x 3 com mecanismo de remissão lateral e frontal para
absorção de impactos; Desenvolvido em polipropileno; possui manta de amortecimento (piso
interno); Rampas de amortecimento; Largura da placa 250 mm x 250 mm; Espessura da placa
12,4mm.
Locação de pódio de premiação - 3 caixas de madeira, Primeiro, Segundo e Terceiro colocados
com as respectivas medidas (LxAxP): 90x62x90 cm, 90x47x90 cm e 90x37. 5x90 cm.
Locação de rádio com longo alcance (20 km) para arbitragem, cronometragem e equipe técnica
e operacional do evento
Locação de uma van adaptada, com 15 lugares, para o atendimento seguro e adequado de
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atletas com mobilidade reduzida
Locação de van executiva, com capacidade para 15 passageiros, com motorista, combustível e
quilometragem livre até 200km por dia.
Loção para aderência das mãos. Possui óleos naturais que formam uma barreira contra o suor;
Aumenta em aproximadamente 75% a aderência das mãos; Mais eficiente, durável e fácil de
limpar e manusear que pó de magnésio; Sai facilmente com água e sabão. Peso líquido: 57 gr.
Lona de PVC acoplada a tecido 100% poliéster para fundo de palco de 10 x 5 m (comp x altura)
com impressão colorida em película adesiva.
Lona de PVC acoplada a tecido 100% poliéster para fundo de palco de 10 x 5 m (comp x altura)
com impressão colorida em silk-screen.
Lona de salto para duplo Mini-tramp em fita de nylon com 1,3 x 1,3 cm, medida 285 x 92 cm,
ganchos para molas em aço carbono.
Lona de salto para mini tramp em nylon trançado e reforçado 70x70cm e 13mm de espessura
das fitas
Lona Olímpica ; Dimensões : 12000mm x 12000mm; Composição : policloreto de vinila com alta
tenacidade de trama , nitrílica ( toque emborrachado), anti-U.V e anti-oxidante. Tratamento
especial anti-fungos e bactericida . Com velcro em seu contorno inferior para fixação da área;
Propriedades: gramatura : 900g/m²; peso ( g/m²) : 730 (+/-50).DIN EN 22.286; espessura (mm) :
0,60 (+/-0,05).DIN EN 22.286; aderência (kg/5cm), menor ou igual a 3,0. DIN EN 53.357/A;
resistência a ruptura (kg/5cm) : longitudinal =102 Min, trans 94Min .DIN EN 53.354; resistência
ao rasgo longitudinal e transversal = 15kg . DIN EN 53.363; configuração : confeccionada
através de solda eletrônica por alta frequência , termofusao; a)círculo vermelho de 1m de
diâmetro no centro do tapete; b)área central de luta com um diâmetro de 7m em amarelo;
c)zona de passividade representada por uma faixa vermelha de 1m de largura; d)área de
proteção com largura de 1,5m em azul.
Lona para pista de trampolim, medida 186x140cm, em nylon trançado e reforçado de 13mm.
Protetor de molas em espuma D28 recoberta de lona vinilica KP1000.
Lona para trampolim oficial FIG em nylon, medindo 426 x 213cm para trampolim com lona
4x4mm.
Lona protetora de cobertura para o colchão de salto em altura; Constituído em material
impermeável; Com fivelas na parte inferior.
Lona protetora de cobertura para o colchão do salto com vara; Constituído em material
impermeável; Com fivelas na parte inferior.
Long john reactor 3:2mm costura flatlock sistema back zip tamanho: 8 e 10.
LONG JOHN X-LINE 3:2mm, COSTURA FLATLOCK, SISTEMA BACK ZIP, TAMANHOS:4 - 116-124
CM / 18-24 KG, 6 - 124-132 CM / 24-30 KG, 8 - 132-140 CM / 30-36 KG, 10 - 140-147 CM / 36-42
KG, 12 - 147-155 CM / 42-48 KG, 14 - 155-163 CM / 48-54 KG.
Longarina tipo diretor para 3 lugares, com braços, estofada em espuma injetada, com 50 mm
de espessura, revestimento em couríssimo, dimensão (mm): 1.950 (C), conforme NR n° 17 do
Ministério do Trabalho e a NBR n° 13.962 da ABNT.
Longarina tipo diretor para 3 lugares, com braços, estofada em espuma injetada, com 50 mm
de espessura, revestimento em tecido, dimensão (mm): 1.950 (C), conforme NR n° 17 do
Ministério do Trabalho e a NBR n° 13.962 da ABNT.
Longarina tipo executiva para 3 lugares, com braços, estofada em espuma injetada, com 35 mm
de espessura, revestimento em couríssimo, dimensão (mm): 1.950 (C), conforme NR n° 17 do
Ministério do Trabalho e a NBR n° 13.962 da ABNT.
Longarina tipo executiva para 3 lugares, com braços, estofada em espuma injetada, com 35 mm
de espessura, revestimento em tecido, dimensão (mm): 1.950 (C), conforme NR n° 17 do
Ministério do Trabalho e a NBR n° 13.962 da ABNT.
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Longarina tipo secretária para 3 lugares, estofada em espuma injetada com 30 mm de
espessura, revestimento em couríssimo, dimensão (mm): 1.500 (C), conforme NR n° 17 do
Ministério do Trabalho e a NBR n° 13.962 da ABNT.
Longarina tipo secretária para 3 lugares, estofada em espuma injetada com 30 mm de
espessura, revestimento em tecido, dimensão (mm): 1.500 (C), conforme NR n° 17 do
Ministério do Trabalho e a NBR n° 13.962 da ABNT.
Loratadina 100ml (1fr) indicada para o alívio dos sintomas nasais e sintomas associados com
rinite alérgica tais como: coriza, espirros e prurido nasal, ardor e prurido ocular.
a loratadina está também indicada para o alívio dos sinais e sintomas de urticária e outras
afecções dermatológicas alérgicas. os sinais e sintomas são rapidamente aliviados após
administração oral do medicamento
Loratadina 10mg (1cx) indicada para o alívio dos sintomas nasais e sintomas associados com
rinite alérgica tais como: coriza, espirros e prurido nasal, ardor e prurido ocular.
a loratadina está também indicada para o alívio dos sinais e sintomas de urticária e outras
afecções dermatológicas alérgicas. os sinais e sintomas são rapidamente aliviados após
administração oral do medicamento
Loro com Couro Reforçado de Nylon. Em Cores. PAR.
Loro de couro, com fita simples e furos numerados. Em Cores. PAR.
Loro Dressage para adestramento, feitos de material sintético Quick-clean, preto. PAR.
Lousa quadro branco, Chapa MDP 8 mm, revestida 1 mm.
Luminária autônoma instalada na parede, para iluminação de emergência, equipada com 02
lâmpadas halógenas de 55w, bateria de 12v/40ah - autonomia de 1 hora. Mod. blh - 20/55 ou
similar.
Luminária circular de embutir com anel de arremate em aluminio, pintura eletrostática
poliester microtexturizada epoxi branco fosco, refletor em alumínio anodizado, difusor recuado
em vidro temperado jateado, uso com 1 lâmpadas fluorescentes tubular 18w/4000k com
reator/ignitor capacitor e lâmpada.
Luminária circular de embutir com anel de arremate em aluminio, pintura eletrostática
poliester microtexturizada epoxi branco fosco, refletor em alumínio anodizado, difusor recuado
em vidro temperado jateado, uso com 2 lâmpadas fluorescentes compacta 18w/4000k com
reator/ignitor capacitor e lâmpada.
Luminária circular de embutir com anel de arremate em aluminio, pintura eletrostática
poliester microtexturizada epoxi branco fosco, refletor em alumínio anodizado, difusor recuado
em vidro temperado jateado, uso com 2 lâmpadas fluorescentes compacta 25w/4000k com
reator/ignitor capacitor e lâmpada. Dimensões: 90 x 1740 x 120
Luminária circular de embutir com anel de arremate em alumínio, pintura eletrostática
poliester microtexturizada epoxi branco fosco, refletor em aluminio anodizado, difusor recuado
em vidro temperado jateado, uso com 2 lâmpadas fluorescentes compacta 25w/4000k com
reator/ignitor capacitor e lâmpada. Dimensões: 90 x 1250 x 120
Luminária circular de embutir com corpo em chapa de çao galvanizado, pintura eletrostática
poliester microtexturizada epoxi branco fosco, refletor em alumínio anodizado, difusor recuado
em vidro temperado jateado, uso com 1 lâmpadas fluorescentes tubular 13w/4000k com
reator eletrônico AFP e lâmpada. Dimensões: 90 x 650 x 120
Luminária circular de embutir com corpo em chapa de çao galvanizado, pintura eletrostática
poliester microtexturizada epoxi branco fosco, refletor em alumínio anodizado, difusor recuado
em vidro temperado jateado, uso com 1 lâmpadas fluorescentes tubular 25w/4000k com
reator eletrônico AFP e lâmpada. Dimensões: 90 x 6700 x 120
Luminária com 2 faróis de 55w cada para iluminação de emergência
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Luminária de embutir com corpo em chapa de aço galvanizada, pintura eletrostática poliéster
microtexturizada epóxi pó branco fosco, refletor anodizado com 99, 85% de pureza, 2 lâmpadas
tubulares de 28 w.
Luminária de embutir em forro, corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura
eletrostática epóxi-pó, refletor em alumínio anodizado de alto brilho e cobre-soquete, portalâmpada anti-vibratório em policarbonato, trava de segurança e proteção contra aquecimento
nos contatos, 2 lâmpadas 28w/220v e reator afp 220v.
Luminária de emergência tipo bloco autônomo para balizamento 2x9w/220v
Luminária de sobrepor com seção triangular corpo em aço tratado e pintado por processo
eletrostático na cor branca. Visor lateral em acrílico translúcido. Alojamento lateral para reator
em módulo autônomo de emergência. Fonte Luminosa: 01 x Fluorescente tubular T5 de
25W/4000K - 2900lm, reator eletrônico dimmerizável DALI 1X25W/220V.
Luminária de sobrepor com seção triangular corpo em aço tratado e pintado por processo
eletrostático na cor branca. Visor lateral em acrílico translúcido. Alojamento lateral para reator
em módulo autônomo de emergência. Fonte Luminosa: 02 x Fluorescente tubular T5 de
13W/4000K - 1350lm. Reator eletrônico dimerizável DALI 2X13W/220V.
Luminária de sobrepor com seção triangular corpo em aço tratado e pintado por processo
eletrostático na cor branca; Visor lateral em acrílico translúcido FT-135/125
Luminária de sobrepor com seção triangular corpo em aço tratado e pintado por processo
eletrostático na cor branco FOSCO; visor lateral em acrílico translúcido FT-1351/213
Luminária de sobrepor corpo em aço tratado e pintado por processo eletrostático na cor
branca. Visor lateral em acrílico translúcido na face inferior. Fonte Luminosa: 02 x Fluorescente
tubular T5 de 25W/4000K - 2900lm, reator eletrônico dimerizável DALI 2X25W/220V.
Luminária de sobrepor corpo em aço tratado e pintado por processo eletrostático na cor
branca. Visor lateral em acrílico translúcido na face inferior. Interruptor integrado no corpo da
luminária. Fonte Luminosa: 01 x Fluorescente tubular T5 de 25W/4000K - 2900lm, reator
eletrônico 1X25W/220V.
Luminária de sobrepor corpo em aço tratado e pintado por processo eletrostático na cor
branca. Visores laterais em acrílico translúcido na face superior e inferior. Fonte Luminosa: 02 x
Fluorescente tubular T5 de 25W/4000K - 2900lm, reator eletrônico dimerizável DALI
2X25W/220V.
Luminária de sobrepor corpo em aço tratado e pintado por processo eletrostático na cor
branca; visor lateral em acrílico translúcido na face inferior FT 1495/128
Luminária de sobrepor hermética IP65 de LEDs, corpo e difusor em policarbonato (PC). Chassis
de aço branco e clipes inclusos, reator alojado no corpo da luminária. Fonte Luminosa: LEDs
4000K - 4.500lm. Driver em 220V.
Luminária de sobrepor tipo arandela para iluminação direta. Corpo em chapa de aço tratada
com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Difusor em acrílico leitoso.
Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e
proteção contra aquecimento nos contatos. Fonte Luminosa: 01 x Fluorescente tubular T5 de
25W/4000K - 2900lm, reator eletrônico dimerizável DALI 1X25W/220V.
Luminária de uso interno embutida quadrada com 264 LEDs brancos de temperatura de cor de
4.000K e índice de Reprodução de cor maior que 80, fluxo luminoso de saída nominal de 4.105
lumens com variação máxima tolerada de +/- 10%, vida útil de 50.000 horas e potência total
nominal de 43W com tolerância máxima de +/- 10%, para embutir em forro modular quadrado.
Dimensões da peça 618x618mm, com difusor em acrílico translúcido leitoso com 2,4 mm de
espessura e corpo em chapa de aço fosfatizado de 0,60mm de espessura com pintura epóxi pó
eletrostática na cor branca. Driver eletrônico (dimerizável DALI opcional) com alimentação
elétrica em 220-240V e frequência 50/60Hz. Fonte Luminosa: LED 4000K - 4500lm - IRC 80.
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Acessórios: Driver dimerizável DALI 220V.

Luminária de uso interno embutida retangular com 264 LEDs brancos de temperatura de cor de
4.000K e índice de reprodução de cor maior que 80, fluxo luminoso de saída nominal de 4.105
lumens com variação máxima tolerada de +/- 10%, vida útil de 50.000 horas e potência total
nominal de 43W com tolerância máxima de +/- 10%, para embutir em forro modular
retangular. Dimensões da peça 1244x310mm, com difusor em acrílico translúcido leitoso com
2,4 mm de espessura e corpo em chapa de aço fosfatizado de 0,60mm de espessura com
pintura epóxi pó eletrostática na cor branca. Driver eletrônico dimerizável DALI com
alimentação elétrica em 220-240V e frequência 50/60Hz. Fonte Luminosa: LED 4000K - 4500lm
- IRC 80. Driver dimerizável DALI 220V (Xitanium/Fortimo LED).
Luminária de uso interno embutida retangular com LEDs brancos de temperatura de cor de
4.000K e índice de reprodução de cor maior que 80, vida útil de 50.000 horas, para embutir em
forro de gesso. Com difusor em acrílico translúcido leitoso com 2,4 mm de espessura e corpo
em chapa de aço fosfatizado de 0,60mm de espessura com pintura epóxi pó eletrostática na
cor branca. Driver eletrônico dimerizável DALI com alimentação elétrica em 220-240V e
frequência 50/60Hz. Fixação: Embutida na parede (enchimento no pilar). Fonte Luminosa: LED
4000K - IRC 80. Vida útil: 50.000h (70% do fluxo luminoso à 25oC). Acessórios: Driver
dimerizável DALI 220V (Xitanium/Fortimo LED). Consumo total: 70W (a confirmar).
Luminária embutida com corpo em aço tratado e pintado por processo eletrostático na cor
branca. Corpo em aço fosfatado com largura de 85mm e 0,5mm de espessura na cor branca
com refletores e micro-aletas alumínio de alto brilho de alto rendimento com eficiência ótica
maior que 90% montado com reator eletrônico de alto fator de potência. Índice de proteção de
20 e UGR de 19. Aletas parabólicas semi brilhante de alto rendimento D8-VH (LOR>90%) com
sistema óptico Micro OLC de altíssima eficiência (semi high- gloss optic -D8-VH). Reator alojado
na parte superior da Luminária. Fonte Luminosa: 02 x Fluorescente tubular T5 de 25W/4000K 2900lm. Reator eletrônico dimerizável DALI 2X25W/220V.
Luminária embutida com corpo em aço tratado e pintado por processo eletrostático na cor
branca. Corpo em aço fosfatado com largura de 85mm e 0,5mm de espessura na cor branca
com refletores e micro-aletas alumínio de alto brilho de alto rendimento com eficiência ótica
maior que 90% montado com reator eletrônico de alto fator de poteência. Índice de proteção
de 20 e UGR de 19. Aletas parabólicas semi brilhante de alto rendimento D8-VH (LOR>90%)
com sistema óptico Micro OLC de altíssima eficiência (semi high- gloss optic -D8-VH). Reator
alojado na parte superior da Luminária. Fonte Luminosa: 04 x Fluorescente tubular T5 de
13W/4000K - 1350lm. Reator eletrônico dimerizável DALI 4X13W/220V.
Luminária embutida com corpo em aço tratado e pintado por processo eletrostático na cor
branca. Visor em acrílico translúcido. Reator alojado na parte superior da Luminária. Fonte
Luminosa: 01 x Fluorescente tubular T5 de 13W/4000K - 1350lm. Reator eletrônico dimerizável
DALI 1X13W/220V.
Luminária embutida com corpo em aço tratado e pintado por processo eletrostático na cor
branca. Visor em acrílico translúcido. Reator alojado na parte superior da Luminária. Fonte
Luminosa: 01 x Fluorescente tubular T5 de 25W/4000K 2900lm. Reator eletrônico dimerizável
DALI 1X25W/220V.
Luminária embutida com corpo em aço tratado e pintado por processo eletrostático na cor
branco fosco com Visor em acrílico translúcido FE-1433/113
Luminária externa tipo pétala em aço zincado pintada, com refletor em alumínio anodizado,
alojamento para equipamento auxiliares para lâmpada de vapor metálico de 70wm em poste
de aço zincado de 4m com base de concreto.
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Luminária LED para tensão de 220V, para iluminação pública, padrão Rioluz.
Luminária, Corrente luminosa (Luminária): 72900 lm, Corrente luminosa (Lâmpadas): 90000 lm,
Potência luminosa: 1078.0 W, Classificação de luminárias conforme CIE: 100, Código de Fluxo
(CIE): 89 99 100 100 89, mais sistema de fixação (perfil metálico, suporte, parafusos, buchas,
porcas, arruelas, tirantes, abraçadeiras, etc.), Lâmpada Vapor metálico 1000W: 1 x MHNLA1000W/230V/956 (Fator de correção 1.000), Reator eletrônico para uma Lâmpada Vapor
metálico 1000W, alto fator de potência
Luminária pendente para iluminação direta e indireta em alumínio tratado e pintado por
processo eletrostático. Refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado importado com
alto brilho. Reator alojado no corpo da luminária. Fonte Luminosa: 02 x Fluorescente tubular T5
de 25W/4000K - 2900lm, 2 reatores eletrônicos dimerizáveis DALI 2X25W/220V.
Luminária tipo projetor para iluminação da quadra externa lampada vapor metálico de
250w/220v e reator 220v. ref. trópico tpe 3200 ou equivalente.
Luminária tipo projetor para iluminação do ginásio para lampada vapor metálico de
1000w/220v, reator e ignitor 220v. Marca ou Similar: re. tropico tpi 4250/10-32 ou equivalente.
Luva alcochoada preta para mestre; própria para dar aulas.
Luva bloqueadora para goleiro de hóquei no gelo com cobertura externa em couro sintético
com tecnologia "Clarino"; palma da mão com espuma HD com 1/4" de espessura. Peso: 0.76 kg.
Luva bloqueadora para goleiro de hóquei no gelo em fibra de carbono reforçada; cobertura
externa de nylon e couro sintético com tecnologia tipo "Clarino"; proteção lateral em espuma
HD. Peso: 0.78 kg.
Luva com grip - uso em esgrima.
Luva de algodão com bolinhas de borracha na palma e entre-dedos. Fecho de velcro. Em cores.
Tam XXS a XL. PAR.
Luva de beisebol de couro, para a posição de catcher. Tamanhos 10'', 10,5''. Categoria PréJunior.
Luva de beisebol de couro, para a posição de catcher. Tamanhos 10'', 10,5''. Categoria PréJunior.
Luva de beisebol de couro, para a posição de catcher. Tamanhos 10'', 10,5''. Categoria PréJunior.
Luva de beisebol de couro, para a posição de catcher. Tamanhos 11'', 11,5'', 12'', 12,5'', 13''.
Categoria Junior, Juvenil e Adulto.
Luva de beisebol de couro, para a posição de catcher. Tamanhos 11'', 11,5'', 12'', 12,5'', 13''.
Categoria Junior, Juvenil e Adulto.
Luva de beisebol de couro, para a posição de catcher. Tamanhos 11'', 11,5'', 12'', 12,5'', 13''.
Categoria Junior, Juvenil e Adulto.
Luva de beisebol de couro, para a posição de primeira base. Tamanhos 10'', 10,5''. Categoria
Pré-Junior.
Luva de beisebol de couro, para a posição de primeira base. Tamanhos 10'', 10,5''. Categoria
Pré-Junior.
Luva de beisebol de couro, para a posição de primeira base. Tamanhos 10'', 10,5''. Categoria
Pré-Junior.
Luva de beisebol de couro, para a posição de primeira base. Tamanhos 11'', 11,5'', 12'', 12,5'',
13''. Categoria Junior, Juvenil e Adulto.
Luva de beisebol de couro, para a posição de primeira base. Tamanhos 11'', 11,5'', 12'', 12,5'',
13''. Categoria Junior, Juvenil e Adulto.
Luva de beisebol de couro, para a posição de primeira base. Tamanhos 11'', 11,5'', 12'', 12,5'',
13''. Categoria Junior, Juvenil e Adulto.

4.046,45

6.589,41

3.692,50
365,00
1.293,00
194,25
221,88

755,61
189,00
22,78
1.917,01
1.264,21
910,12
1.917,01
1.264,21
910,12
1.931,17
1.357,48
1.051,79
1.931,17
1.357,48
874,71

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Luva de beisebol de couro. Tamanhos 10'', 10,5''. Categoria Pré-Junior.
Luva de beisebol de couro. Tamanhos 10'', 10,5''. Categoria Pré-Junior.
Luva de beisebol de couro. Tamanhos 10'', 10,5''. Categoria Pré-Junior.
Luva de beisebol de couro. Tamanhos 11'', 11,5'', 12'', 12,5'', 13''. Categoria Junior, Juvenil e
Adulto.
Luva de beisebol de couro. Tamanhos 11'', 11,5'', 12'', 12,5'', 13''. Categoria Junior, Juvenil e
Adulto.
Luva de com palmas e lados de couro e costas das mãos de em couro com proteção ao
corte;fechamento de velcro. Tamanho: PPP a GGG.
Luva de couro com micromesh com resistência ao corte nivel Ansi 4. Tamanho: P a GG.
Luva de couro com micromesh com resistência ao corte nivel Spectra 4. Tamanho: P a GGG.
Luva de couro sintético, com fecho em velcro nas costas da mão macia e confortável, com
furinhos nos dedos que permitem a transpiração. Tam S a XL. PAR.
Luva de couro sintético. Feminina. Tamanho 6". PAR
Luva de couro sintético. Feminina. Tamanho 6,5''. PAR
Luva de couro sintético. Feminina. Tamanho 7". PAR
Luva de couro sintético. Feminina. Tamanho 7,5". PAR
Luva de couro sintético. Masculina. Tamanho 10". PAR
Luva de couro sintético. Masculina. Tamanho 8". PAR
Luva de couro sintético. Masculina. Tamanho 8,5". PAR
Luva de couro sintético. Masculina. Tamanho 9". PAR
Luva de couro sintético. Masculina. Tamanho 9,5". PAR
Luva de de lycra e couro sintético. Possuem fecho de velcro nas costas da mão. Em cores.
Tamanho 10". PAR
Luva de fio de aço e poliamida com resistência ao corte. Tamanho: 4 a 10.
Luva de Golfe para Mão Esquerda - Feita em 100% Couro de Cabra - Cor Branca - Plácido Fit:
Couro de cabra macio Premium 100%. Exclusiva tecnologia DuraTan. Painel com filtro CoolMax
sobre luva. Largura: 8 cm. Profundidade: 21 cm. Peso: 40 g. UNIDADE
Luva de kevlar "Dynema-R" com resistência ao corte. Tamanho: PP a GG.
Luva 'De Luxe', para todas as armas, couro artificial, laváveis, sem intervalo para o fio de corpo
de acordo com a nova FIE-regulação, com costas acolchoada nas costas para proteção
adicional. Tam 7 a 12. Direita ou Esquerda.
Luva de lycra e couro sintético. Possuem fecho de velcro nas costas da mão. Em cores.
Tamanho 11". PAR
Luva de lycra e couro sintético. Possuem fecho de velcro nas costas da mão. Em cores.
Tamanho 6". PAR
Luva de lycra e couro sintético. Possuem fecho de velcro nas costas da mão. Em cores.
Tamanho 7". PAR
Luva de lycra e couro sintético. Possuem fecho de velcro nas costas da mão. Em cores.
Tamanho 8". PAR
Luva de lycra e couro sintético. Possuem fecho de velcro nas costas da mão. Em cores.
Tamanho 9". PAR
Luva de Motocross composta por stretch e neoprene,sistema flex-knuckle,costas da mão com
lycra, dedos com silicone . Tam: G.
Luva de Motocross composta por stretch e neoprene,sistema flex-knuckle,costas da mão com
lycra, dedos com silicone . Tam: GG.
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Luva de Motocross composta por stretch e neoprene,sistema flex-knuckle,costas da mão com
lycra, dedos com silicone . Tam: GGG.
Luva de Motocross composta por stretch e neoprene,sistema flex-knuckle,costas da mão com
lycra, dedos com silicone . Tam: GGGG.
Luva de Motocross composta por stretch e neoprene,sistema flex-knuckle,costas da mão com
lycra, dedos com silicone . Tam: M.
Luva de Motocross composta por stretch e neoprene,sistema flex-knuckle,costas da mão com
lycra, dedos com silicone . Tam: P.
Luva de Motocross confeccionada em tecido mesh com palma da mão em Clarino revestida
com espuma, punhos e articulação em Neoprene. Tam: G
Luva de Motocross confeccionada em tecido mesh com palma da mão em Clarino revestida
com espuma, punhos e articulação em Neoprene. Tam: GG
Luva de Motocross confeccionada em tecido mesh com palma da mão em Clarino revestida
com espuma, punhos e articulação em Neoprene. Tam: M
Luva de Motocross confeccionada em tecido mesh com palma da mão em Clarino revestida
com espuma, punhos e articulação em Neoprene. Tam: P
Luva de neoprene com espessura de 2,5 mm para o calor extra, colada e costuradas cegos,
antiderrapante palma da mão impresso-silício. Tam: L
Luva de neoprene com espessura de 2,5 mm para o calor extra, colada e costuradas cegos,
antiderrapante palma da mão impresso-silício. Tam: M
Luva de neoprene com espessura de 2,5 mm para o calor extra, colada e costuradas cegos,
antiderrapante palma da mão impresso-silício. Tam: S
Luva de neoprene com espessura de 2,5 mm para o calor extra, colada e costuradas cegos,
antiderrapante palma da mão impresso-silício. Tam: XL
Luva de neoprene com espessura de 2,5 mm para o calor extra, colada e costuradas cegos,
antiderrapante palma da mão impresso-silício. Tam: XXL
Luva de nylon com poliuretano na parte superior e palma de couro com resistência ao corte.
Tamanho: 5 a 12.
Luva de Pelúcia, para limpeza e brilho intenso nos pelos dos animais.
Luva de proteção de boxe, constituído de velcro para fixação no punho e munhequeira de
fixação de punho, Material: Poliéster, Nylon, Spandex + Espuma de EVA no interior. Tam. PP, P,
M, G, GG, XGG.
Luva de proteção reconhecida pela Federação Mundial de Taekwondo para prática da
modalidade, constituído de velcro para fixação no punho e munhequeira de fixação de punho,
fabricado com espuma no dorso da mão e coberto com vinil de cor branca com logomarca WTF
monocromática, sendo equipamento de proteção individual obrigatório em competições. Tam.
P, M, G, GG, GGG.
Luva de proteção reconhecida pela Federação Mundial de Taekwondo para prática da
modalidade, constituído de velcro para fixação no punho e munhequeira de fixação de punho,
fabricado em poliuretano e neoprene, cor branca com logomarca WTF monocromática, sendo
equipamento de proteção individual obrigatório em competições. Tam. P, M, G, GG.
Luva de sabre elétrica - Lavável - Com parte elétrica para sabre
Luva de sabre elétrica; Lavável; Para utilização em esgrima; Parte elétrica para sabre. Bivolt
Luva de saco tipo dedo longo com abertura no polegar com costura reforçada, em poliuretano
resistente elástico com revestimento antibactericida e ajuste de tira larga em velcro, 12 oZ.
PAR.
Luva especial só para a mão que segura a arma de esgrima, em couro, lavável, sem intervalo
para o fio de corpo, com as costas acolchoadas, para competição e para treino. Mão direita ou
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Esquerda. Tamanho PP à GG. Modelo Unissex.
Luva especial só para a mão que segura à arma para competição. Mão Direita ou Esquerda.
Tamanho 7 a 12. Modelo Unissex
Luva Feminina - Feita em couro, com maior resistência. Fechamento em velcro. Disponíveis nos
tamanhos de 10 oz e 12 oz, conforme o peso da modalidade.
Luva feminina para equi impermeável e respirável mantem as mãos secas, Luva com cobertura
completa protege contra a neve, ajuste no pulso com fivela mantém o calor na parte interna.
Luva infantil com fechamento no pulso com aplique de Velcro e borracha, Palmas construídas
em couro Clarino, Proteção de bio-espuma na palma das mãos,Air-Prene promove leveza sem
restringir movimentos, Aplique de silicone nos dedos e palma da mão para maior aderência,
Apliques de borracha leves sobre os dedos para proteção contra barro e pedras. Tam: G
Luva infantil com fechamento no pulso com aplique de Velcro e borracha, Palmas construídas
em couro Clarino, Proteção de bio-espuma na palma das mãos,Air-Prene promove leveza sem
restringir movimentos, Aplique de silicone nos dedos e palma da mão para maior aderência,
Apliques de borracha leves sobre os dedos para proteção contra barro e pedras. Tam: GG
Luva Masculina - Feita em couro, com maior resistência. Fechamento em velcro. Disponíveis
nos tamanhos de 10 oz, 12 oz, 14 oz, 16 oz e 18 oz, conforme o peso da modalidade.
Luva masculina para equi impermeável e respirável mantem as mãos secas, Luva com
cobertura completa protege contra a neve, ajuste no pulso com fivela mantém o calor na parte
interna.
Luva masculina. Com pads em gel que garantem conforto e performance durante a prática de
ciclismo; cria uma ponte entre os nervos medianos e ulnar, dando mais conforto e aliviando a
pressão; Palma da mão em couro sintético e alta qualidade oferece tato excepcional;Tira que
facilita o colocar e tirar da peça; Tecido atoalhado na superfície; Composição da superfície
superior: 30% nylon 70% poliéster; Composição da palma da mão: 60% nylon 40% poliuretano.
Luva Mod. Gripstar - Com grip, bolinhas de adesivos para melhor aderência
Luva Mod. Universal - Lavável - Ótima sensibilidade e resistência
Luva modelo economico lavável e confortavél.cor bege.
Luva para Arremesso de Martelo (direita e esquerda)
Luva para Curling com palma de couro e fecho de neoprene. Unissex. Tam: G
Luva para Curling com palma de couro e fecho de neoprene. Unissex. Tam: M
Luva para Curling com palma de couro e fecho de neoprene. Unissex. Tam: P
Luva para Curling com palma de couro e fecho de neoprene. Unissex. Tam: XG
Luva para Curling com palma de couro e fecho de neoprene. Unissex. Tam: XP
Luva para goleiro com dorso em PVC e palma em látex. Fechamento por faixa auto fixante e
faixa elástica. Tecido que permite a aeração entre os dedos. Tamanho: 10
Luva para goleiro com dorso em PVC e palma em látex. Fechamento por faixa auto fixante e
faixa elástica. Tecido que permite a aeração entre os dedos. Tamanho: 11
Luva para goleiro com dorso em PVC e palma em látex. Fechamento por faixa auto fixante e
faixa elástica. Tecido que permite a aeração entre os dedos. Tamanho: 8
Luva para goleiro com dorso em PVC e palma em látex. Fechamento por faixa auto fixante e
faixa elástica. Tecido que permite a aeração entre os dedos. Tamanho: 9
Luva para Golfe - SmartGlove, Masculina, Mão Direita, Tamanho M - SKLZ: Possui uma rígida
guia removível. A palma da luva é feita com tecidos especiais que proporcionam boa aderência
e é feita com couro especial de Ovelha. Altura: 30 cm. Largura: 1 cm. Profundidade: 13 cm.
Peso: 790 g UNIDADE.
Luva para laço. Composição: Couro. Mão direita. Tam 10''.
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Luva para laço. Composição: Couro. Mão direita. Tam 11''.
Luva para laço. Composição: Couro. Mão direita. Tam 12''.
Luva para laço. Composição: Couro. Mão direita. Tam 6''.
Luva para laço. Composição: Couro. Mão direita. Tam 7''.
Luva para laço. Composição: Couro. Mão direita. Tam 8''.
Luva para laço. Composição: Couro. Mão direita. Tam 9''.
Luva para laço. Composição: Couro. Mão esquerda. Tam 10''.
Luva para laço. Composição: Couro. Mão esquerda. Tam 11''.
Luva para laço. Composição: Couro. Mão esquerda. Tam 12''.
Luva para laço. Composição: Couro. Mão esquerda. Tam 6''.
Luva para laço. Composição: Couro. Mão esquerda. Tam 7''.
Luva para laço. Composição: Couro. Mão esquerda. Tam 8''.
Luva para laço. Composição: Couro. Mão esquerda. Tam 9''.
Luva para mestres acolchoada
Luva para musculação com polegar; Revestimento em poliamida.
Luva para pegar disco de hóquei com palma e costa da mão em fibra de carbono; exterior em
nylon e couro sintético.Tam: Único. Peso: 1,00 kg
Luva para sabre elétrico com magueta elétrica não lavável a parte elétrica. cor: azul.
Luva pra goleiro de hóquei - de couro, com velcro, espuma de alta densidade, Mão Direita ou
Esquerda. Tam PP à GG.
Luva protetora da extremidade da vara
Luva senior para hóquei no gelo com exterior em nylon e couro sintético; proteção com
espuma com densidade dupla e 1mm de inserções de plástico; palma com reforço e
revestimento de camada dupla de camurça ; forro interno de espuma EVA com absorção de
umidade; .Tam: 13",14",15"
Luva Unissex - Modelo específico de couro, bem ajustada, com bainhas separadas ou aberturas
para cada dedo, que todo jogador usa em uma das mãos para melhorar a aderência ao taco nas
jogadas de longa distância. Tamanho: sob medida.
Luvas - amortecimento em látex e caimento justo. TIRA ELÁSTICA: ajuste personalizado com a
maior estabilidade, graças a esta tira. FAIXA PARA AJUSTE FIRME: faixa revolucionária para se
ajustar perfeitamente à maioria dos pulsos. FORRO SINTÉTICO MACIO: alto conforto
MAXIMIZADOR DE CONTATO: corte especial para maximizar a área de contato em todos os
movimentos. PALMA DAS MÃOS NOVA 3. 5: 3, 5 mm de látex + 4,0 mm de amortecimento.
Desenvolvida para as características especiais das bolas adidas. Material: 68% Látex / 32%
Elastano
Luvas 10 onças couro, altura aprox. 35 cm; Largura aprox. 17 cm; Peso aprox. 568
g; Fechamento em velcro; Composição: poliuretano, poliamida, nylon e poliéster.
Luvas 10 onças sintético, altura aprox. 35 cm; Largura aprox. 17 cm; Peso aprox. 580 g; Material
couro sintético, fechamento de velcro; Composição poliuretano, poliamida, nylon e poliéster.
Luvas 12 onças couro, altura aprox. 36 cm; Largura aprox. 19 cm; Peso aprox. 720
g; Fechamento em velcro; Composição: poliuretano, poliamida, nylon e poliéster.
Luvas 12 onças sintético, altura aprox. 36 cm; Largura aprox. 20 cm; Peso aprox. 750 g; Material
couro sintético, fechamento de velcro; Composição poliuretano, poliamida, nylon e poliéster.
Luvas 14 onças couro, altura aprox. 37 cm; Largura aprox. 20 cm; Peso aprox. 800
g; Fechamento em velcro; Composição: poliuretano, poliamida, nylon e poliéster.
Luvas 14 onças sintético, altura aprox. 37 cm; Largura aprox. 20 cm; Peso aprox. 800 g; Material

93,24
93,24
103,65
89,00
93,24
93,24
89,00
89,00
100,00
221,25
93,24
221,25
221,25
194,25
7,92
1.248,42
204,75
1.272,70
62,97

386,82

99,50

126,10
89,00
81,91
89,00
81,91
173,68
84,24

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

couro sintético, fechamento de velcro; Composição poliuretano, poliamida, nylon e poliéster.
Luvas 16 onças couro, altura aprox. 39 cm; Largura aprox. 20 cm; Peso aprox. 850
g; Fechamento em velcro; Composição: poliuretano, poliamida, nylon e poliéster.
Luvas 16 onças sintético, altura aprox. 38 cm; Largura aprox. 20 cm; Peso aprox. 840 g; Material
couro sintético, fechamento de velcro; Composição poliuretano, poliamida, nylon e poliéster.
Luvas 18 onças couro, altura aprox. 39 cm; Largura aprox. 20 cm; Peso aprox. 900
g; Fechamento em velcro; Composição: poliuretano, poliamida, nylon e poliéster.
Luvas 18 onças sintético, altura aprox. 39 cm; Largura aprox. 20 cm; Peso aprox. 860 g; Material
couro sintético, fechamento de velcro; Composição poliuretano, poliamida, nylon e poliéster.
Luvas 8 onças couro, altura aprox. 35 cm; Largura aprox. 16 cm; Peso aprox. 454 g; Fechamento
em velcro; Composição: poliuretano, poliamida, nylon e poliéster.
Luvas 8 onças sintético, altura aprox. 35 cm; Largura aprox. 16 cm; Peso aprox. 450 g; Material
couro sintético, fechamento de velcro; Composição poliuretano, poliamida, nylon e poliéster.
Luvas aeroboxe, altura aprox. 35 cm; Largura aprox. 15 cm; Peso aprox. 500 g; Material couro
sintético, fechamento de velcro; Composição poliuretano, poliamida, nylon e poliéster. Cores
roxa, amarela, preta, azul e rosa.
Luvas de boxe amador, dimensão: 35X15 cm. Peso Aprox. 568 g. Cores Diversas.
Luvas de couro com parte interna de lã de carneiro para curling. Unissex. Tam: G
Luvas de couro com parte interna de lã de carneiro para curling. Unissex. Tam: M
Luvas de couro com parte interna de lã de carneiro para curling. Unissex. Tam: P
Luvas de couro com parte interna de lã de carneiro para curling. Unissex. Tam: XG
Luvas de couro com parte interna de lã de carneiro para curling. Unissex. Tam: XP
Luvas de Foco (Manopla) Equipamento de alta resistência para treinamento de chutes e socos,
constituído de luva para suporte da mão e elástico de fixação do punho, fabricado em borracha
de alta densidade e revestido em vinil de cor preta no formato arredondado. Cor: preta.
Luvas de Foco (Manopla) Equipamento de alta resistência para treinamento de chutes e socos.
Material sintético de alta resistência, elasticidade e durabilidade. Espumas internas para
melhor acolchoamento e adaptação às mãos. Correia com velcro para ajustar as manoplas no
punho. Fechamento em Zíper industrial resistente. Espessura: 4,5 cm. Comprimento: 22 cm x
18 de largura. Peso de cada mão: 250g. Cores: preto com verde, preto com vermelho, preto
com azul, preto com roxo, preto com rosa, preto com cinza, preto com laranja, preto com
amarelo, todo preto.
Luvas de Foco (Manopla) Equipamento de alta resistência para treinamento de chutes e socos.
Material sintético de alta resistência, elasticidade e durabilidade. Espumas internas para
melhor acolchoamento e adaptação às mãos. Fechamento em Zíper industrial resistente.
Espessura: 4,5 cm. Comprimento: 22 cm x 18 de largura. Peso de cada mão: 250g. Cores: preto
com verde, preto com vermelho, preto com azul, preto com rosa, preto com amarelo, todo
preto.
Luvas de Foco (Manopla). 10 PARES. Equipamento de alta resistência para treinamento de
chutes e socos. Material sintético de alta resistência, elasticidade e durabilidade. Espumas
internas para melhor acolchoamento e adaptação às mãos. Correia com velcro para ajustar as
manoplas no punho. Fechamento em Zíper industrial resistente. Espessura: 4,5 cm.
Comprimento: 22 cm x 18 de largura. Peso de cada mão: 250g. Cores: preto com vermelho,
preto com azul, preto com rosa, preto com cinza.
Luvas de Foco (Manopla). 10 PARES. Equipamento de alta resistência para treinamento de
chutes e socos. Material sintético de alta resistência, elasticidade e durabilidade. Espumas
internas para melhor acolchoamento e adaptação às mãos. Fechamento em Zíper industrial
resistente. Espessura: 4,5 cm. Comprimento: 22 cm x 18 de largura. Peso de cada mão: 250g.
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Cores: preto com branco, todo preto.
Luvas de Foco (Manopla). 7 PARES. Equipamento de alta resistência para treinamento de
chutes e socos. Material sintético de alta resistência, elasticidade e durabilidade. Espumas
internas para melhor acolchoamento e adaptação às mãos. Correia com velcro para ajustar as
manoplas no punho. Fechamento em Zíper industrial resistente. Espessura: 4,5 cm.
Comprimento: 22 cm x 18 de largura. Peso de cada mão: 250g. Cores: preto com vermelho,
preto com azul, preto com rosa, preto com cinza.
Luvas de Foco (Manopla). 7 PARES. Equipamento de alta resistência para treinamento de
chutes e socos. Material sintético de alta resistência, elasticidade e durabilidade. Espumas
internas para melhor acolchoamento e adaptação às mãos. Fechamento em Zíper industrial
resistente. Espessura: 4,5 cm. Comprimento: 22 cm x 18 de largura. Peso de cada mão: 250g.
Cores: preto com branco, todo preto.
Luvas de Foco Curvada (Manopla). Equipamento de alta resistência para treinamento de chutes
e socos. Material: Revestimento em couro sintético, enchimento em N. T. Dimensões do
Produto (A x L x P): 25,7 cm x 18,5 cm x 5 cm. Peso Aproximado: 580 g. Parte posterior com
calce nas mãos para treino de socos e aperfeiçoamento dos golpes. Costuras reforçada.
Acompanha embalagem para o transporte. Cor: vermelha e preta.
Luvas de Foco Curvada com alvo (Manopla). Equipamento de alta resistência para treinamento
de chutes e socos. Material sintético de alta resistência, elasticidade e durabilidade. Espumas
internas para melhor acolchoamento e adaptação às mãos. Produzido em couro para maior
durabilidade. Superfície menor para treinos de precisão e velocidade. Acompanha saco de
cordão para fácil manuseio. Excelente encaixe da mão para o treinador com extensão,
protegendo os punhos, o que permite treinos de muito mais impacto e potência. Cor: preto e
amarelo.
Luvas de Foco Reta com alvo (Manopla). Equipamento de alta resistência para treinamento de
chutes e socos. Material sintético de alta resistência, elasticidade e durabilidade. Espumas
internas para melhor acolchoamento e adaptação às mãos. Produzido em couro para maior
durabilidade. Superfície menor para treinos de precisão e velocidade. Acompanha saco de
cordão para fácil manuseio. Excelente encaixe da mão para o treinador. Cor: preto e cinza.
Luvas de látex 100% natural, não estéril, ambidestras, resistentes, com tensão de ruptura
mínima, atendendo ao padrão 1.5 AQL, para procedimentos médicos. Embalagem com 1000
unidades. Tamanhos diversos.
Luvas de Luge em 100% Poliéster com forro em 65% Olefina, 35% Poliéster.Tam : 17 cm, 19 cm,
22 cm, 24 cm, 27 cm.
Luvas de neoprene. Serve para proteger o atleta de alto rendimento. Tamanhos: M e G.
Luvas Karatê - Competição - Shiroi: Feitas de ecocouro sintético de alta resistência e
durabilidade. Toque macio bem semelhante ao couro. Fixação com velcro nos punhos. Costuras
Reforçadas. Fácil de limpar e conservar. Disponíveis nos tamanhos: Adulto.Cores disponíveis:
azul / vermelha.
Luvas Karatê - Competição - Shiroi: Feitas de ecocouro sintético de alta resistência e
durabilidade. Toque macio bem semelhante ao couro. Fixação com velcro nos punhos. Costuras
Reforçadas. Fácil de limpar e conservar. Disponíveis nos tamanhos: Infantil/Juveni. Cores
disponíveis: azul / vermelha.
Luvas para banho, dupla face com cerdas de borracha, para raspar e esfregar. Cores variadas.
Luvas Tokushu 7 onças: São essenciais e perfeitas para treinamento. Design híbrido, com
melhor encaixe permitindo melhores golpes. O Dual-X sistema de fechamento de pulso fornece
apoio para o punho excepcional e o design sete onças permite atacar com confiança. Contém
um especializado ECTA revestimento de bambu carbonizado para entregar um conforto e
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qualidade que você só consegue com a Hayabusa. O forro ativado fornece impressionantes
propriedades reguladoras e poderosos efeitos anti-fúngicos e desodorizante. Fabricante:
Hayabusa.
Luzes sinalizadoras espectadores fma02,fma11
Maca desmontável para massagem, estrutura de alumínio, colchão com 3 cm de espessura em
espuma D28, apoio de cabeça em espuma siliconada, capacidade máxima de carga estática de
250kg, dimensões aproximadas (mm): (C) 1800 x (L) 650 x (H) 750
Maca fixa desenvolvida para profissionais que oferecem diferentes tratamentos. Possui
movimentos independentes das costas, pernas e pés. Dimensões: 190 x 80cm. Altura regulável:
65 a 90cm. Espuma soft D28 com 5cm. Encosto reclinável. Apoio de cabeça. Madeira
imunizada. Peso: 35kg.
Maca hidráulica; Movimentos: elevação, dorso, perna, trendelemburg e reverso do
trendelemburg. Leito articulável com Colchonete de densidade mínima D28 revestido em
courvin; Elevação por sistema pneumático e pedais; Para-choque emborrachado em volta;
Dotado de rodízios giratórios de no mínimo 6 com freios, sendo dois em diagonal; Capacidade
mínima: 140 Kg; Suportes: para cilindro de oxigênio e de soro. Altura: variável; Largura: 70 - 80
cm; Comprimento: 200-215 cm.
Maca Pantográfica: Maca para ambulâncias desenvolvida para reduzir o esforço no transporte
de vítimas. Estrutura em duro alumínio tubular. Dimensionada para suportar vítimas com peso
até 200 kg. Respaldo ajustável com seis posições de altura. Colchonete revestido em material
impermeável, auto extinguível, costurado eletronicamente em espuma poliuretano densidade
33. Disponível nas cores laranja, azul, bordô e cinza. Quatro rodízios com rodas de borracha de
127 mm de diâmetro com sistemas de freio. Alças laterais basculantes com sistema automático
de fechamento. Um jogo de cintos de segurança automotivos com sistema de engate de quatro
pontas. Dois cintos de segurança automotivos com sistema de engate de duas pontas. Sistema
de ancoragem completo para instalação em veículos de resgate. Oito níveis ajustáveis de
altura. Sistema ajustável para elevação dos pés da vítima (Trendelenburg). Sistema
pantográfico de fechamento e abertura das pernas, sistema ''X”. Secção no eixo de rodas
aéreas que possibilita a dobra para diminuir o comprimento da maca permitindo sua entrada
em elevadores. Altura solo/eixo aéreo 200 a 870 mm 7,8 to 34,2 in. Comprimento do leito 1840
mm 72,4 in. Comprimento total 1926 mm 75,8 in. Cor Cinza, azul, laranja, bordô Gray, blue,
orange, burgundy. Largura 590 mm 23,2 in. Peso Bruto 45 kg 99 lbs. Peso Liquido 40 kg 88 lbs.
Maça para ginástica rítmica, fabricada em madeira, com comprimento de 45 cm e peso de
155g. Formada por uma parte mais grossa (corpo) e outra mais afilada (pescoço) que possui
em sua extremidade uma esfera de três centímetros de diâmetro (cabeça). Cores diversas.
Maca para massagem com leito em cinco seções. Acionamento elétrico ou pistão à gás; Ajuste
altura entre 0,50 e 1,30 metro; Grades laterais em aço inox; Cores do estofamento em courvim
a escolher; Rodízios reforçados com freios; Partes em aço com tratamento anticorrosivo;
Capacidade mínima: 150 kg; Orifício para face na seção da cabeça. Largura mínima: 60 cm;
Comprimento: 180 - 210 cm. 220V/ 60 Hertz ou BIVOLT.
Maca para massagem com leito em duas seções. Acionamento elétrico ou pistão à gás; Ajuste
altura entre 0,50 e 1,30 metro; Grades laterais em aço inox; Cores do estofamento em courvim
a escolher; Rodízios reforçados com freios; Partes em aço com tratamento anticorrosivo;
Capacidade mínima: 150 kg; Orifício para face na seção da cabeça. Largura mínima: 60 cm;
Comprimento: 180 - 210 cm. 220V/ 60 Hertz ou BIVOLT.
Maca para massagem com leito em três seções. Acionamento elétrico ou pistão à gás; Ajuste
altura entre 0,50 e 1,30 metro; Grades laterais em aço inox; Cores do estofamento em courvim
a escolher; Rodízios reforçados com freios; Partes em aço com tratamento anticorrosivo;
Capacidade mínima: 150 kg; Orifício para face na seção da cabeça. Largura mínima: 60 cm;
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Comprimento: 180 - 210 cm. 220V/ 60 Hertz ou BIVOLT.
Maca tipo carro padiola para acomodação e transporte de pacientes. Leito em estrutura aço
inox, com cabeceira móvel através de cremalheira, com estofado destacável (colchonete) em
espuma D 26 revestido em courvin, em cores; Grades laterais em aço inox; Para-choque
emborrachado em volta; Rodízios reforçados de no mínimo 6, dois com freios em diagonal;
Partes em aço com tratamento anticorrosivo; Capacidade mínima: 130 kg; Suportes: para
cilindro de oxigênio e de soro. Altura: 80-85 cm; Largura: 60 cm; Profundidade: 190-200 cm.
Macacão para velejador. desenvolvido para proteção contra o vento e a água; totalemnte à
prova d'água; cintura semi-elástica; resistência a assaduras nos joelhos; fecho de velcro
ajustável no tornozelo para proteção em tempo integral.
Macaquinho de manga longa em lycra, confeccionado em tecido sintético tipo Dry, com
tecnologias aplicadas como proteção UV, drenagem rápida que proporcione boa transpiração.
Com forro de espuma ou gel. Modelo: Feminino. Tamanho G.
Macaquinho de manga longa em lycra, confeccionado em tecido sintético tipo Dry, com
tecnologias aplicadas como proteção UV, drenagem rápida que proporcione boa transpiração.
Com forro de espuma ou gel. Modelo: Feminino. Tamanho GG.
Macaquinho de manga longa em lycra, confeccionado em tecido sintético tipo Dry, com
tecnologias aplicadas como proteção UV, drenagem rápida que proporcione boa transpiração.
Com forro de espuma ou gel. Modelo: Feminino. Tamanho M.
Macaquinho de manga longa em lycra, confeccionado em tecido sintético tipo Dry, com
tecnologias aplicadas como proteção UV, drenagem rápida que proporcione boa transpiração.
Com forro de espuma ou gel. Modelo: Feminino. Tamanho P.
Macaquinho de manga longa em lycra, confeccionado em tecido sintético tipo Dry, com
tecnologias aplicadas como proteção UV, drenagem rápida que proporcione boa transpiração.
Com forro de espuma ou gel. Modelo: Masculino. Tamanho G.
Macaquinho de manga longa em lycra, confeccionado em tecido sintético tipo Dry, com
tecnologias aplicadas como proteção UV, drenagem rápida que proporcione boa transpiração.
Com forro de espuma ou gel. Modelo: Masculino. Tamanho M.
Macaquinho de manga longa em lycra, confeccionado em tecido sintético tipo Dry, com
tecnologias aplicadas como proteção UV, drenagem rápida que proporcione boa transpiração.
Com forro de espuma ou gel. Modelo: Masculino. Tamanho P.
Macaquinho de manga longa em lycra, confeccionado em tecido sintético tipo Dry, com
tecnologias aplicadas como proteção UV, drenagem rápida que proporcione boa transpiração.
Com forro de espuma ou gel.. Modelo: Masculino. Tamanho GG.
Macaquinho Feminino em lycra para utilização em treinamentos e competições. Tamanhos: P
Macaquinho. Modalidades Pista e Contra-relógio. É utilizado macaquinho de manga longa em
lycra, com as mesmas características de tecnologias e aplicações de marcas citados no
conjunto. Em tecido sintético tipo Dry, com tecnologias aplicadas como proteção UV, drenagem
rápida que proporcione boa transpiração. Com forro de espuma ou gel. Padrão deve seguir
regras da UCI.Tamanhos PP. Modelo Feminino.
Macaquinho. Modalidades Pista e Contra-relógio. É utilizado macaquinho de manga longa em
lycra, com as mesmas características de tecnologias e aplicações de marcas citados no
conjunto. Em tecido sintético tipo Dry, com tecnologias aplicadas como proteção UV, drenagem
rápida que proporcione boa transpiração. Com forro de espuma ou gel. Padrão deve seguir
regras da UCI. Tamanhos PP. Modelo Masculino.
Mácara para capacete de hóquei feito de aço inoxidavél; revestimento anti-fungicida no
interior;proteção antibacteriana; certificação CSA, HECC,CE
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Mácara para capacete de hóquei feito de titânio; revestimento anti-fungicida no interior;
proteção antibacteriana; certificação CSA, HECC,CE
Maçarico ou queimador completo para AX-7 e AX-8, contendo: quadro do maçarico, copo
simples ou duplo, válvulas piloto e principal para cada copo, mangueiras para cada copo e
sacola do queimador.
Magueta elétrica para sabre - Lavável - Sobre luva para jogar sabre elétrico
Maiô desporto aquático de elanca 100% poliamida, na cor azul marinho.
Maio Helegância em tecido helanca de praia. Tam: P, M, G e GG.
Maiô lycra duas cores
Maiô para treinamento Feminino, costa nadador fechada com painel frontal para maior
sustentação dos seios. Composição: 75% Poliamida, 25% elastano. Modalidade Natação. Para o
Centro de Treinamento. Tam :P .
Maiô para treinamento Feminino, costa nadador fechada com painel frontal para maior
sustentação dos seios.Composição: 75% Poliamida, 25% elastano. Modealidade Natação. Para
o Centro de Treinamento. Tam :M .
Maiô para treinamento Feminino, costa nadador fechada com painel frontal para maior
sustentação dos seios. Composição: 75% Poliamida, 25% elastano. Modealidade Natação. Para
o Centro de Treinamento. Tam :G .
Maiô para treinamento Feminino, costa nadador fechada com painel frontal para maior
sustentação dos seios.Composição: 75% Poliamida, 25% elastano. Modealidade Natação. Para
o Centro de Treinamento. Tam :GG .
Maiô para treinamento Feminino, nadador. Tamanhos PP. Tecido 100% poliéster. Modalidade
Natação. Para o Centro de Treinamento
Mala - Possui 2 Rodas Grandes, 2 Alças, 1 Alça Tiracolo, Puxador Regulável, Bolso Frontal
Grande, Parte Interna Forrada. Material: Textil. Carrinho: Sim. Giro: 360° Não. Quatidade de
Rodas: 2. Altura 47 cm. Largura 35 cm. Comprimento 21 cm. Peso: 200 g. Itens Inclusos: Bolsa
de Viagem Cargo (Cinza 32'). Cor: Cinza e preta. Fabricante: Batiki
Mala (bolsa para transporte Material), confeccionada em material têxtil com alça dupla de mão
e uma alça tiracolo ajustável e removível, fechamento em zíper, com as seguintes medidas:
59cm de largura, 31cm de altura e 32cm de profundidade, bolso lateral com recortes em mesh
para melhor ventilação de objetos molhados e compartimento lateral para objetos pequenos,
forro em material têxtil, um bolso com fechamento em velcro e elástico.
Mala de viagem tamanho grande, com aproximadamente 72 cm de Comprimento, 30 cm de
Largura e 42 cm de Altura, material emborrachado, bolso frontal de grande capacidade,
moldado em EVA, bolsos laterais, bolso traseiro, alça tiracolo destacável e regulável com
costura reforçada, alças de mão com acabamento em material confortável, pés de apoio para
evitar contato direto com o chão, todos os compartimentos com zíperes de metal niquelado
grosso, reforçado e alças reforçadas, rodinhas e carrinho com trava, capacidade, capacidade
mínima para 32 Kg.
Maleato de bronfeniramina; cloridrato de fenilefrina c/12 (2cx) indicado para o alívio
sintomático de quadros clínicos relacionados a afecções das vias aéreas superiores e das
manifestações alérgicas do sistema respiratório, tais como: coriza, rinite alérgica, prurido nasal,
congestão nasal e alergia.
Malto c 1kg (200kg) (x4) maltodextrina com ácido ascórbico. excelente repositor energético
composto principalmente de maltodextrina; aumenta a disponibilidade de glicose no sangue e,
dessa forma, consegue-se atrasar o início da fadiga.
MANEQUIM STAND BAG. Regulável em três alturas diferentes: - Mínimo: 162 centímetros. Médio 176 cm de altura. - Mais alto: 180 cm. Composição: PVC, lona, ¿¿espuma de uretano
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Cor: vermelho e preto Tamanho: Ajustável.
Manete de Freio para Moto Cross.
Manete de Freio para Moto Cross.
Manga longa - Em couro para aulas de espada e sabre
Manguito, ideal para o inverno. Confeccionado em tecido dublado com fleece interno que
mantém a temperatura aquecida. Tem proteção UV e tratamento antimicrobiano. Protege do
sol. Proporciona flexibilidade, conforto e desempenho. Tamanho P, M, G, GG.
Manguito, ideal para o verão de nylon. Tecido TecDry®, poliéster em microfilamentos - reduz a
umidade. Tratamento antimicrobiano com prata SILPURETO®- inibe cheiro. Mantém a
temperatura do corpo estável. Tem proteção UV. Acabamento com reforço no punho e no
braço. Recorte anatômico, garantindo maior conforto e flexibilidade. Tamanho P, M, G, GG.
Manguito. Tecido Nanoflex que protege do frio com repelência à água para os dias de chuva.
Com grippers em gel nas barras das mangas. Respirável e com stretch. Tamanho P, M, G, GG.
Manguito. Tecido: Lycra, 80% poliamida e 20% de elastano. Protege contra raios UV. Com
grippes na barra da manga para melhor aderência. Tamanho P, M, G, GG.
Manômetro de teste para aqualung YOKE: Para recarregar os cilindros de ar e medir a pressão
dos mesmos.
Manopla Couro; Altura aprox. 24 cm; Largura aprox. 19 cm; Comprimento aprox. 10 cm; Peso
aprox. 600 g; Material couro sintético; Composição poliamida, espuma injetada e etil vinil
acetato.
Manopla de moto em borracha em cores variadas .
Manopla oficial para lançamento do martelo. Empunhadura reta/curva; Em alumínio;
Comprimento: 115mm; Segundo regras da IAAF.
Manopla para Mini Moto de Moto Cross em silicone. Cores variadas.
Manopla para Mini Moto de Moto Cross em silicone. Cores variadas.
Manopla para treinamento de argolas em ferro com haste de ferro de ø16 cm; cinta de algodão
de 75mm para apoio do antebraço; certificação EN 95. Dimensão: 360 x 270 x 160 mm, peso: 2
kg, volume: 0. 0156 m³.
Manopla sintético; Altura aprox. 24 cm; Largura aprox. 19 cm; Comprimento aprox. 10 cm;
Peso aprox. 600 g; Material couro sintético; Composição poliamida, espuma injetada e etil vinil
acetato.
Manta Couro de Bode. Peso por unidade: 2.00kg
Manta de adestramento de treino e provas. Feita em brim e algodão. Comprimento 62 cm.
Altura 58 cm.
Manta de Adestramento Suede de tecido atoalhado por baixo e nobook (camurça) por cima.
Em Cores.
Manta de gel antisli para cavalo. Cores diversas
Manta de pelego de carneiro, lã alta. 2KG - 1,10 x 0,30 (Tamanha médio). Em cores
Manta de salto de treino e provas. Composição: espuma, algodão, matelassê.
Manta de Salto Suede de tecido atoalhado por baixo e nobook por cima. Em Cores.
Manta medicinal com protetor de cernelha, com elevação na região da cernelha, confere
proteção extra ao seu cavalo. Cores diversas.
Manta medicinal de gel com pelego. A parte de pelego contorna a traseira e a frente do gel
(NÃO forra toda a parte de baixo do gel), de forma que o gel possa entrar em contato com o
pêlo do cavalo e proporcionar seu efeito medicinal. Em cores.
Manta medicinal de gel para cavalos. Cores diversas.
Manta medicinal western, para uso diretamente sob as costas do cavalo, embaixo da manta
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tradicional. Dispersa a força de pressão da sela e do peso do cavaleiro.
Manta para hipismo(salto) modelo anatômico, confeccionada em tecido sintético com
enchimento em borracha ortopédica de alta densidade.
Manta Térmica Ciruvet: Material de primeiros socorros obrigatório acrescido de itens
necessários adaptados a prática de nossas modalidades esportivas. Dimensões: 2,20 X 1, 40m.
Mantas pré-fabricadas com material antiderrapante, resistente a agentes atmosféricos e raios
UV (ultravioleta). De partículas selecionadas de borracha, aglutinadas com poliuretano especial
MDI, submetidas a 40 toneladas de compressão e laminadas com espessura constante e
densidade controlada de 760 kg/m3, além de demão de 3 mm de líquido-adesivo autonivelante
especial na cor vermelha, recoberta com camada de grânulos aglutinados de borracha especial
EPDM de alta resistência ao uso, nos tamanhos 1-3,5 mm e na cor vermelha.
Máquina de acabamento de orelha de equinos à pilha, sem fio, que funciona com apenas 1
pilha AA, compacta, peso 150g, motor 5,800 rpm, com adaptadores para corte em diferentes
alturas, escova para limpeza da lâmina e óleo lubrificante de lâminas.
Máquina de gelo com capacidade de produção de até 50 Kg de gelo cristal, em formato
arredondado a cada 24 horas, em temperatura ambiente entre 19° e 22° C, reservatório até 7
Kg elemento refrigerante R 134a/210 g dimensões: 68,5 cm de altura x 40,0 cm de largura x
54,5 cm de profundidade peso aproximado de 36 Kg voltagem/potência: 220 - 240/ 60 Hz.
Máquina de gelo com isolamento térmico em poliuretano injetado, revestimento externo em
aço inox 304, porão-depósito em vacuum form e capacidade de 25 kg, regulagem na altura dos
cubos de gelo(pequeno, médio e grande), estrutura do mecanismo de transformação (líquido
para sólido) em aço inox 304, pés emborrachados antiderrapantes com regulagem de altura,
com filtro para água com dois metros de mangueira, opção de voltagem em 110V/220V,
modelo de 50kg com 1 unidade de refrigeração 220V, peso de 78kg. Dimensões: L = 40 a 89 cm,
P= 54/55 cm, H = 70 a 111 cm.
Máquina de gelo em escamas - 100 kg/dia. Estrutura em Aço Inoxidável; Capacidade de
reservatório: acima de 60 litros; Painel para seleção de funções na parte frontal; Dupla
Filtragem; Parada automática; Luzes indicativas de reservatório cheio ou falta de agua; Ajuste
do tipo de gelo: flocos; Granulados ou escamas; Compressor incluso; Ruído até 60dB; Uso de
gás refrigerante ecológico. 220V/ 60 Hertz ou BIVOLT.
Máquina de gelo, com gabinete confeccionado em aço inoxidável AISI 304, chapa interna em
ABS alto impacto, com depósito incorporado e capacidade de armazenamento para 25 Kg
(aproximadamente 1.125 cubos de gelo) isolamento térmico em espuma rígida de poliuretano
sistema de refrigeração compressor marca TECUMSEH AE-4448YS (AE-660), com voltagem de
110V ou 220V e 60 Hz condensador cobre/alumínio 2 x 10 x 280, resfriado a ar forçado, com
motor exaustor 1/25 HP, hélice de 10” evaporador em tubo de cobre niquelado com 40 dedais
para formação de gelo placa de circuito eletrônico com controle do nível de água na cuba e do
processo de desprendimento dos cubos de gelo dimensões de 111 cm de altura x 57 cm de
largura x 54 cm de profundidade e peso de 50 Kg consumo de 630 watts.
Máquina de passagem de óleo nas Pistas de Boliche: Máquina que tem por objetivo a
passagem de óleo nas pistas conforme os programas desenvolvidos pela Federação Mundial de
Boliche (WTBA), capaz de adicionar via Pen-Drive qualquer programa de passagem de óleo e
inclusive dois programas simultaneamente possibilitando que as pistas no brasil possam ter a
mesma configuração dos torneios internacionais,
Máquina de produção de gelo em cubos - 50 kg/dia. Em Aço Inoxidável; Capacidade de
reservatório: acima de 5 quilos; Painel para seleção de funções na parte frontal do
equipamento; Produção de 200 cubos; Dupla Filtragem; Parada automática; Luzes indicativas
de reservatório cheio ou falta de agua; Ajuste da altura do cubo; Compressor incluso; Ruído até
60dB; Uso de gás refrigerante ecológico . 220V/ 60 Hertz ou BIVOLT.

132,25
16,00

728,00

189,05

6.292,42

6.735,23

15.318,00

6.912,00

388.975,78

5.428,00

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Máquina de produção de gelo em cubos - 100 kg/dia. Em Aço Inoxidável; Capacidade de
reservatório: acima de 50 quilos; Painel para seleção de funções na parte frontal; Produção de
350 cubos; Dupla Filtragem; Parada automática; Luzes indicativas de reservatório cheio ou falta
de agua; Ajuste da altura do cubo; Compressor incluso; Ruído até 60dB; Uso de gás refrigerante
ecológico. 220V/ 60 Hertz ou BIVOLT.
Máquina de produção de gelo em cubos - 75 kg/dia. Em Aço Inoxidável; Capacidade de
reservatório: acima de 15 quilos; Painel para seleção de funções na parte frontal; Produção de
120 cubos de gelo; Dupla Filtragem; Parada automática; Luzes indicativas de reservatório cheio
ou falta de agua; Ajuste da altura do cubo; Compressor incluso; Ruído até 60dB; Uso de gás
refrigerante ecológico. 220V/ 60 Hertz ou BIVOLT.
Máquina gráviton, com estrutura em tubos redondos de aproximadamente 4 polegadas, com
parede que varia de 2 a 3mm, estrutura de apoio totalmente almofadada, bateria de peso com
precisão, massa aferida e amortecimento de impacto da placa, pintura eletrostática a pó, cabo
de aço revestido em nylon de resistência, pegadores emborrachados, regulagens de engate,
placas de peso em ferro fundido com anéis deslizantes e marcadores de peso na coluna de
peso.
Máquina lançadora múltipla de bolas, que pode lançar múltiplas bolas para treinamentos de
todos os níveis de jogadores.
Máquina Tosquiadora Clipmaster para o Corpo (Veloc. Variável), 110V, para bovinos e equinos,
potência de 150W. Velocidade facilmente regulável, de 700 a 3000 cortes por minuto, através
de interruptor acoplado ao corpo da máquina, para redução de ruído em caso de animais
ariscos ou para redução de aquecimento. Possuir eficiente sistema de refrigeração a ar com
filtros removíveis. Tensão das lâminas facilmente ajustável por borboleta presente no cabeçote
da máquina. Acompanha: Lâminas 83 e 84AU.
Máquina Tosquiadora Golden A5, 1 Velocidade (focinho / canelas / acabamento de crina),
110V. Acompanha: lâmina 10, tubo de Óleo, tubo de Graxa, jogo de escovas de carbono, escova
de limpeza
Marcador de bola de golfe SKLZ: Maneira rápida e fácil de aprender corretamente o
alinhamento. Com esse marcador de bola, direcione as marcações para baixo, retas e
perpendicular. Altura: 13.00 cm. Largura: 2.00 cm. Profundidade: 12.00 cm. Peso: 30.00 g
Marcador de distância de saltos
Marcador de Garupa. Jogo de marcador de garupa (2 peças). Composição: Plástico
Marcador de raia, com 5 números. Boxes com numeração de 1 8; em polipropileno; 30 cm de
altura.
Marcadores de visualização de resultados nas provas de lançamentos e arremesso, feitos de
fibra de vidro, base quadrada de 35cm e altura de 40cm.
Martelo de atletismo de aço 3 kg para lançamento. Pode ser usado em competições e
treinamento. Cabeça com diâmetro entre 85 a 90 mm com acabamento rígido de aço
galvanizado com pintura a pó e núcleo de chumbo, peso e diâmetro precisos, formato esférico,
equilíbrio perfeito e superfície totalmente lisa. Cabo de aço galvanizado com 3,2 mm de
espessura e 97 cm de comprimento. Empunhadura curvada de 110 mm de comprimento e
largura com suporte e anel de aço e apoio de mão de alumínio. Peso total (incluindo cabo e
empunhadura): 3,005 a 3,025 kg. Produto oficial, conforme regras da IAAF.
Martelo de atletismo de aço 5 kg para lançamento. Pode ser usado em competições e
treinamento. Cabeça com diâmetro entre 100 a 105 mm com acabamento rígido de aço
galvanizado com pintura a pó e núcleo de chumbo, peso e diâmetro precisos, formato esférico,
equilíbrio perfeito e superfície totalmente lisa. Cabo de aço galvanizado com 3,2 mm de
espessura e 97 cm de comprimento. Empunhadura curvada de 110 mm de comprimento e
largura com suporte e anel de aço e apoio de mão de alumínio. Peso total (incluindo cabo e
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empunhadura): 5,005 a 5,025 kg. Produto oficial, conforme regras da IAAF.

Martelo de atletismo de aço inoxidável 4 kg 95 mm para lançamento. Pode ser usado em
competições e treinamento. Cabeça com diâmetro de 95 mm com acabamento rígido de aço
inoxidável (resistente à ferrugem) e núcleo de chumbo, peso e diâmetro precisos, formato
esférico, equilíbrio perfeito e superfície totalmente lisa. Cabo de aço galvanizado com 3,2 mm
de espessura e 982 mm de comprimento. Empunhadura curvada de 110 mm de comprimento e
largura com suporte e anel de aço e apoio de mão de alumínio. Peso total (incluindo cabo e
empunhadura): 4,005 a 4,025 kg. Produto oficial, certificado pela IAAF. Acompanha bolsa de
transporte.
Martelo de atletismo de aço inoxidável 5 kg 100 mm para lançamento. Pode ser usado em
competições e treinamento. Cabeça com diâmetro de 100 mm com acabamento rígido de aço
inoxidável (resistente à ferrugem) e núcleo de chumbo, peso e diâmetro precisos, formato
esférico, equilíbrio perfeito e superfície totalmente lisa. Cabo de aço galvanizado com 3,2 mm
de espessura e 96 cm de comprimento. Empunhadura curvada de 110 mm de comprimento e
largura com suporte e anel de aço e apoio de mão de alumínio. Peso total (incluindo cabo e
empunhadura): 5,005 a 5,025 kg. Produto oficial, de acordo com as regras da IAAF.
Martelo de atletismo de ferro 4 kg para lançamento. Indicado para treinamento. Cabeça com
acabamento rígido de ferro galvanizado e pintado e núcleo de chumbo, peso e diâmetro
aproximados, formato esférico, superfície levemente rugosa (sem ranhuras, defeitos, fendas ou
saliências). Cabo de aço galvanizado com 3,2 mm de espessura e 96 cm de comprimento.
Empunhadura curvada de 110 mm de comprimento e largura com suporte e anel de aço e
apoio de mão de alumínio. Peso total (incluindo cabo e empunhadura) pode variar em até 70
gramas.
Martelo de atletismo de ferro 5 kg para lançamento. Indicado para treinamento. Cabeça com
acabamento rígido de ferro galvanizado e pintado e núcleo de chumbo, peso e diâmetro
aproximados, formato esférico, superfície levemente rugosa (sem ranhuras, defeitos, fendas ou
saliências). Cabo de aço galvanizado com 3,2 mm de espessura e 96 cm de comprimento.
Empunhadura curvada de 110 mm de comprimento e largura com suporte e anel de aço e
apoio de mão de alumínio. Peso total (incluindo cabo e empunhadura) pode variar em até 70
gramas.
Martelo de atletismo de ferro 6 kg para lançamento. Indicado para treinamento. Cabeça com
acabamento rígido de ferro galvanizado e pintado e núcleo de chumbo, peso e diâmetro
aproximados, formato esférico, superfície levemente rugosa (sem ranhuras, defeitos, fendas ou
saliências). Cabo de aço galvanizado com 3,2 mm de espessura e 96 cm de comprimento.
Empunhadura curvada de 110 mm de comprimento e largura com suporte e anel de aço e
apoio de mão de alumínio. Peso total (incluindo cabo e empunhadura) pode variar em até 70
gramas.
Martelo de atletismo oficial; certificado pela IAAF (International Association of Athletics
Federations); competições e treinamentos; em aço galvanizado, pintado e núcleo de chumbo;
esférico com superfície lisa; Peso martelo: 4 Kg; Cabeça martelo: 102 mm de diâmetro; Cabo de
aço galvanizado: 3,2 mm de espessura e 96 cm de comprimento; Empunhadura curvada:
110mm de comprimento e largura com suporte; com anel de aço e apoio da mão de alumínio;
Peso total (incluindo cabo e empunhadura): 4,005 a 4,025 kg.
Martelo de PVC de 1 Kg, confeccionado em PVC macio, com formato esférico de
aproximadamente 12,5cm, cabo com aproximadamente 65 cm de comprimento, empunhadura
entre 12 e 13 cm e cabo de nylon.
Martelo de PVC de 2 Kg, confeccionado em PVC macio, com formato esférico de
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aproximadamente 12,5cm, cabo com aproximadamente 65 cm de comprimento, empunhadura
entre 12 e 13 cm e cabo de nylon.
Martelo de reflexo ou de Buck. Para medir reflexos articulares pelo toque no membro. Em aço
inoxidável AISI 420; Pincel e agulha; Ponteira com borracha maciça preta; Agulha e pincel com
cerdas em nylon; Bolsa para transporte. Comprimento: 20 cm.
Martelo feminino menor, juvenil e adulto de aço - compõe três partes: cabeça, cabo e
empunhadura. O cabo deve ser de aço e pode ter alça em uma ou ambas extremidades como
meio de conexão. A empunhadura deverá ser rígida e sem qualquer tipo de conexão articulada.
Peso Mínimo: 4,000kg; Diâmetro da cabeça: aproximadamente 95mm.
Martelo feminino menor, juvenil e adulto de ferro- compõe três partes: cabeça, cabo e
empunhadura. O cabo deve ser de aço e pode ter alça em uma ou ambas extremidades como
meio de conexão. A empunhadura deverá ser rígida e sem qualquer tipo de conexão articulada.
Peso Mínimo: 4,000kg; Diâmetro da cabeça: aproximadamente 95mm.
Martelo feminino para lançamento de 4 kg em bronze, com diâmetro da cabeça de no mínimo
95 mm e empunhadura reta com comprimento de 115mm.
Martelo masculino adulto de aço - compõe três partes: cabeça, cabo e empunhadura. O cabo
deve ser de aço e pode ter alça em uma ou ambas extremidades como meio de conexão. A
empunhadura deverá ser rígida e sem qualquer tipo de conexão articulada. Peso Mínimo:
7,260kg; Diâmetro da cabeça: aproximadamente 120mm.
Martelo masculino adulto de ferro - compõe três partes: cabeça, cabo e empunhadura. O cabo
deve ser de aço e pode ter alça em uma ou ambas extremidades como meio de conexão. A
empunhadura deverá ser rígida e sem qualquer tipo de conexão articulada. Peso Mínimo:
7,260kg; Diâmetro da cabeça: aproximadamente 120mm.
Martelo masculino juvenil de aço - compõe três partes: cabeça, cabo e empunhadura. O cabo
deve ser de aço e pode ter alça em uma ou ambas extremidades como meio de conexão. A
empunhadura deverá ser rígida e sem qualquer tipo de conexão articulada. Peso Mínimo:
6,000kg; Diâmetro da cabeça: aproximadamente 115mm.
Martelo masculino juvenil de ferro - compõe três partes: cabeça, cabo e empunhadura. O cabo
deve ser de aço e pode ter alça em uma ou ambas extremidades como meio de conexão. A
empunhadura deverá ser rígida e sem qualquer tipo de conexão articulada. Peso Mínimo:
6,000kg; Diâmetro da cabeça: aproximadamente 115mm.
Martelo masculino menor de aço - compõe três partes: cabeça, cabo e empunhadura. O cabo
deve ser de aço e pode ter alça em uma ou ambas extremidades como meio de conexão. A
empunhadura deverá ser rígida e sem qualquer tipo de conexão articulada. Peso Mínimo:
5,000kg; Diâmetro da cabeça: aproximadamente 110mm.
Martelo Masculino para lançamento de 7.260 kg em bronze com diâmetro da cabeça de no
mínimo 110 mm e empunhadura reta com comprimento de 115mm
Martelo oficial completo; certificado pela IAAF (International Association of Athletics
Federations); competições e treinamentos; em aço inoxidável, pintado e núcleo de chumbo;
esférico com superfície lisa; Peso martelo: 7,260 Kg; Cabeça martelo: 110 mm de diâmetro;
Cabo de aço galvanizado: 3,2 mm de espessura e 96 cm de comprimento; Empunhadura
curvada: 115mm de comprimento e largura com suporte; com anel de aço e apoio de mão de
alumínio; Peso total (incluindo cabo e empunhadura): 7,265 a 7,285 kg.
Martelo oficial. Peso: 3,00 kg; Feminino menor; Em aço; Diâmetro da cabeça: 85 a 100mm;
Comprimento máximo a partir da parte interna da empunhadura: 1.195mm; Empunhadura reta
ou curva, comprimento: 115mm. CERTIFICADO IAAF.
Martelo oficial. Peso: 4,00 kg; Feminino; Em aço inoxidável; Diâmetro da cabeça: 95 a 110mm;
Comprimento a partir da parte interna da empunhadura: 1.160 a 1.195mm; Empunhadura reta
ou curva, comprimento: 115mm. CERTIFICADO IAAF.
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Martelo oficial. Peso: 4,00 kg; Feminino; Em aço; Diâmetro da cabeça: 95 a 110mm;
Comprimento a partir da parte interna da empunhadura: 1.160 a 1.195mm; Empunhadura reta
ou curva, comprimento: 115mm. CERTIFICADO IAAF.
Martelo oficial. Peso: 5,00 kg; Masculino; Em aço; Diâmetro da cabeça: 100 a 120mm;
Comprimento a partir da parte interna da empunhadura: 1.165 a 1.200mm; Empunhadura reta
ou curva, comprimento: 115mm. CERTIFICADO IAAF.
Martelo oficial. Peso: 6,00 kg; Masculino; Em aço; Diâmetro da cabeça: 105 a 125mm;
Comprimento a partir da parte interna da empunhadura: 1.175 a 1.215mm; Empunhadura reta
ou curva; comprimento: 115mm. CERTIFICADO IAAF.
Martelo oficial. Peso: 7,26 kg; Masculino; Em aço inoxidável; Diâmetro da cabeça: 110 a
130mm; Comprimento a partir da parte interna da empunhadura: 1.175 a 1.215mm;
Empunhadura reta ou curva, comprimento: 115mm. CERTIFICADO IAAF.
Martelo para lançamento oficial feminino de 3 kg fabricado em aço, diâmetro da cabeça de 85
a 100mm, com comprimento a partir da parte interna da empunhadura de 1.195mm, e
empunhadura reta com comprimento de 115mm.
Martelo para lançamento oficial feminino, confeccionado em bronze, com peso menor que 3
Kg, com diâmetro da cabeça de 85 a 100 mm, com comprimento máximo a partir da parte
interna da empunhadura de 1.195 mm e empunhadura reta com comprimento de 115 mm,
segundo as regras da IAAF.
Martelo para lançamento oficial masculino de 5 Kg, confeccionado em bronze, com diâmetro
da cabeça de 100 a 120 mm, com comprimento a partir da parte interna da empunhadura de
1.165 a 1.200 mm e empunhadura reta com comprimento de 115 mm, segundo regras da IAAF.
Martelo para lançamento oficial masculino de 6 Kg, confeccionado em bronze, com diâmetro
da cabeça de 105 a 125 mm, com comprimento a partir da parte interna da empunhadura de
1.175 a 1.215 mm e empunhadura reta com comprimento de 115 mm, segundo regras da IAAF.
Martelo para Treinamento 3 kg em ferro, diâmetro da cabeça de no mínimo 90 mm.
Martelo para Treinamento de 2.5 kg em ferro, diâmetro da cabeça de no mínimo 90 mm.
Martelo para Treinamento de 8 kg em ferro, diâmetro da cabeça de no mínimo 110 mm.
Martelo para treinamento de 8 kg fabricado em aço, diâmetro da cabeça de 110 a 140mm,
comprimento a partir da parte interna da empunhadura de aproximadamente 1.175 a 1.215
mm.
Martelo para Treinamento de 9 kg em ferro, diâmetro da cabeça de no mínimo 110 mm.
Martelo para treinamento de 9 kg fabricado em aço, diâmetro da cabeça de 110 a 140mm, com
comprimento a partir da parte interna da empunhadura 1.175 a 1.215mm.
Martelo para Treinamento de cerca de 2.0 kg fabricado em aço, diâmetro da cabeça de 90 a
110mm, com comprimento a partir da parte interna da empunhadura de cerca de 1.175 a
1.215mm.
Martingal c/ Coleira. Couro de alta resistência.
Martingal com mosquetão. Artesanalmente feito, com couro de alta qualidade e resistência.
Máscara de espada Inox. Para o Centro de Treinamento. Modalidade de Esgrima.
Máscara de plástico - Infantil
Máscara descartável, atóxica, hipoalergênica, 100% em polipropileno, não estéril, não
inflamável, isenta de fibra de vidro, sem látex, uso único, tamanho único, caixa com 50
unidades, para procedimentos médicos.
Máscara facial para ventilação em PVC, com coxim Insuflável
siliconizado,garra,transparente,conexão universal, descartável.
Máscara facial sem respiradouro para uso hospitalar em PVC com arnês de ajuste e presilha
de liberação rápida, almofada de silicone de parede dupla, cotovelo azul de giro de 360 º,
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armação transparente, porta de pressão para máscara de oxigênio, circuito de dois níveis
descartavél universal com filtro . Tam: P, M, G
Máscara fie inox "confort plus" certificado ce - 1600 newton.
Máscara FIE 1600N - Proteção para o rosto para treino. Tamanho G.
Máscara FIE 1600N - Proteção para o rosto para treino. Tamanho GG.
Máscara FIE 1600N - Proteção para o rosto para treino. Tamanho M.
Máscara FIE 1600N - Proteção para o rosto para treino. Tamanho P.
Máscara FIE 1600N - Proteção para o rosto para treino. Tamanho PP.
Mascara florete inox. Modalidade de Esgrima.
Mascara para sabre inox. Modalidade de Esgrima.
Máscara inox (v4a) fie 1600newton para sabre elétrico com fio de máscara.
Máscara inox universal com certificado ce nível l-350 newton.
Máscara para Espada; Máscara com o forro interno destacável; Lavável.
Mascara para rosto, resistente a alto impacto de policarbonato com enchimento de espuma de
dupla densidade. A camada interna é de alta densidade para absorver o impacto enquanto que
a camada exterior proporciona um conforto excepcional do jogador. Tam único. Uso
Profissional.
Máscara para sabre elétrico; Com o interno removível; Lavável.
Máscara transparente fie 1600 newton.
Máscaras faciais de silicone (preta):
Massageador. Com alça para o polegar, formato anatômico; Em material plástico. Dimensões
(LxCxA): 2x13x7 cm.
Massagista, perfil: especialização em massoterapia na área de atletismo. Atribuições: atuar em
treinamentos e competições em sistema de acompanhamento permanente. Carga
horária/período de contratação: 24 meses com 40 horas de trabalho semanais.
Material de Proteção - Protetor para as mãos, com fenda entre o dedo médio e o indicador,
confeccionado em plástico ou camurça. Para a mão direita. Cor: preto.Tamanhos: P, M, G.
Material de proteção de catcher completo Contendo máscara, capacete, protetro torácico e
caneleira. Feito de plastico reforçado com espuma. Categoria Pré-Junior.
Material de proteção de catcher completo. Contendo máscara, capacete, protetro torácico e
caneleira. Feito de plastico reforçado com espuma. Categoria Junior, Juvenil e Adulto.
Material de proteção de catcher completo. Contendo máscara, capacete, protetro torácico e
caneleira. Feito de plástico reforçado com espuma. Categoria Junior, Juvenil e Adulto.
Material de proteção de catcher completo. Contendo máscara, capacete, protetro torácico e
caneleira. Feito de plástico reforçado com espuma. Categoria Junior, Juvenil e Adulto.
Material de proteção de catcher completo. Contendo máscara, capacete, protetro torácico e
caneleira. Feito de plástico reforçado com espuma. Categoria Pré-Junior.
Material de proteção de catcher completo. Contendo máscara, capacete, protetro torácico e
caneleira. Feito de plástico reforçado com espuma. Categoria Pré-Junior.
Material médico (bandagens, esparadrapo, curativo, tesoura, líquido Lantisseptico...)
Matrix de gerenciamento para alarme de voz, paging e mensagens pré-gravadas.
Matrix gerenciadora com protocolo próprio para a transmissão em fibra ótica / Dante / MADI /
AES / EBU / Análogo - Nexus Star.
Mecânico, perfil: formação técnica na área e experiência profissional. Atribuições: executar
serviços de manutenção de cadeiras de rodas e equipamentos adaptados a modalidade
paradesportiva, relacionando defeitos, avaliando peças para soldagem, especificar materiais,
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tipo de mão-de-obra e requisitar as peças necessárias a manutenção dos equipamentos,
efetuar revisões gerais em bicicletas e equipamentos paradesportivos, desmontar e montar
cadeiras de rodas, realizar manutenção e recuperar peças visando a qualidade e proteção aos
atletas.
Medalha com logo da CBH em metal fundido e fita de cetim. Tamanho: 4 cm x 5 cm. Formato:
retangular
Medalha de metal com diâmetro de 50mm e espaço para resinar de 40mm, com fita em cetim
de 3,0mm de espessura e 22mm de largura.
Medalha de metal com diâmetro de 60mm e espaço para resinar de 50mm, com fita em cetim
de 3,0mm de espessura e 22mm de largura.
Medalha de metal com diâmetro de 65mm e espaço para resinar de 50mm, com fita em cetim
de 3,0mm de espessura e 22mm de largura.
Medalha de metal com diâmetro de 70mm e espaço para resinar de 55mm, com fita em cetim
de 3,0mm de espessura e 22mm de largura.
Medalhas em tamanho 10 x 10 cm com fita de cetim personalizada e lente resinada
personalizável de 6 a 8 cm.
Medalhas personalizadas em metal, no processo de fundição de alta precisão frente e verso c/
fundo trabalhado, tamanho 10 cm, banhos ouro, prata e bronze, c/ fita digital 35 mm, formato
irregular recortado, espessura 4 mm.
Medicine ball 1 kg, superfície em borracha texturizada.
Medicine ball 2 kg, superfície em borracha texturizada.
Medicine ball 3 kg de pegada dupla, superfície em borracha texturizada.
Medicine ball 3 kg, superfície em borracha texturizada.
Medicine ball 4 kg, superfície em borracha texturizada.
Medicine ball 5 kg, superfície em borracha texturizada.
Medicine Ball de Borracha - 6 Kg
Medicine Ball de borracha - 7 Kg
Medicine Ball de borracha - 8 Kg
Médico com especialidade em pediatria pleno (Unidade considerada: salário mês de 40h
semanais)
Médico com especialidade em pediatria sênior (Unidade considerada: salário mês de 40h
semanais)
Médico com especialidade em pediatria. Atividades: acompanhamento clínico das crianças,
adolescentes e jovens do projeto, realizar de palestras de conscientização para as mães e
responsáveis pelos praticantes de Badminton no centro. Registrado no CRM - Conselho
Regional de Medicina.
Médico do Esporte, responsável pela avaliação médica e acompanhamento dos atletas. Perfil:
especialista em medicina dos esportes. Atividades: avaliar o rendimento e a capacidade
funcional dos atletas com relação aos sistemas cárdiocirculatório, respiratório, músculoesquelético e do metabolismo energético, proceder a avaliação funcional específica a
modalidade esportiva, atendimento médico aos atletas, orientar o treinador, a equipe
multidisciplinar e os atletas sobre os exercícios adequados na complementação da reabilitação
de lesões. Registrado no CRM - Conselho Regional de Medicina.
Médico pleno (Tipo de Contratação Mensal - 40h semanais)
Médico pleno (Tipo de Contratação: Semanal)
Médico sênior (Tipo de Contratação Mensal - 40h semanais)
Médico sênior (Tipo de Contratação: Semanal)
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Médico:Profissional que objetiva investigar a influência do exercício, do treinamento e do
esporte sobre as pessoas sadias ou doentes, com a finalidade de prevenir, tratar e reabilitar.
Avalia e acompanha os praticantes de atividade físico-desportiva antes, durante e após a
prática desta atividade. Requisito:Nível superior Completo com registro no Conselho Regional
de Medicina.
Médico:Profissional que objetiva investigar a influência do exercício, do treinamento e do
esporte sobre as pessoas sadias ou doentes, com a finalidade de prevenir, tratar e reabilitar.
Avalia e acompanha os praticantes de atividade físico-desportiva antes, durante e após a
prática desta atividade. Requisito:Nível superior Completo com registro no Conselho Regional
de Medicina.
Medidor de distância a laser, visor LCD, Ampliação 4x, alcance mínimo 500m, FOV 9600cm a
921 m, peso máximo 500gramas, precisao +/- 0, 9 m
Medidor Eletrônico de água, com protocolos de comunicação: ModbusRTU, Modbus/TCP ou
BACnet MS/TP e BACnet/IP, Comunicação ethernet 10/100, Comunicação serial RS-485
isolada,Ref.: MEI-PRO - MERCATO ou equivalente. Locação
Medidor Eletrônico de energia, com protocolos de comunicação: Modbus RTU, Modbus/TCP ou
BACnet MS/TP e BACnet/IP, Comunicação ethernet 10/100, Comunicação serial RS-485 isolada.
Ref.: MEI-PRO - MERCATO ou equivalente.
Medidor óptico para provas de campo (teodolito digital)
Medidor para salto em altura telescópico, confeccionado em alumínio com perfil quadrangular
com marcação de 1 em 1 cm, digital até 3m, régua para aferição nas provas de salto em altura
e dispositivo para visualização da barra.
Megafone com bateria, 1) Bateria recarregável 110v/220v (bivolt automático) ,funciona com 4
pilhas do tipo ''D'' ,Amplificador de voz , Controle de Volume, Gravador - Grava e reproduz ,
Sirene- Cabo retrátil, Acompanha alça para apoio, Controle de volume deslizante, LED indicador
de que está ligado, Tempo de carga 6 a 8 horas, Dimensões: 25cm comp. x 15cm diâmetro,
Peso: 750g 2) Potência Máxima de 20W, Distorção Harmônica menor que 7%,Alcance máximo
de até 600 metros, Utiliza 6 pilhas grandes (tamanho D), Com sirene, Controle de Volume
Deslizante, Botão Liga & Desliga, Led Indicador de que está ligado ,Dimensões:Altura: 19,5 cm x
Largura: 33,5 cm. x Profundidade: 22,5 cm , Peso: 1,370 Kg. 3) Potência: 25WRMS,Com
conexão USB, Alcance Máximo: 650m, Duração da bateria: Aproximadamente 7 horas para voz
e 2 horas para sirene,Alimentação: R14P 8 x Pilhas Grandes ( tamanho D / UM2 ), Dimensões:
313mm (Diâmetro) x 435mm (largura) ,Possui Controle de Volume.
Megafone com Microfone e Sirene e com microfone, Potência Máxima de 30W, Distorção
Harmônica menor que 7%, Distância de uso mínimo de 600 metros.
Megafone sem fio. Potência máxima 35w.
Megamassa 3,110kg (x4) hipercalórico com formulação que combina carboidratos complexos e
proteínas de alto valor biológico, ácidos graxos essenciais, mct´s com baixas taxas de açúcares.
Meia (Protetor de Pé) reconhecido pela Federação Mundial de Taekwondo e KTA. Espuma de
proteção em EVA. Duplo fechamento para conforto e proteção do tornozelo. Cor preta. Tam. S
(34-36), M (37-39), L(40-41), XL (42-44).
Meia (Protetor de Pé). Composto por espuma modelada revestida por material sintético e
poliéster, com velcro de fixação no tornozelo. Formato ergonômico que facilita a ventilação
sem perder a proteção dos pés, tendo uma reforçada proteção para o dorso do pé dando mais
mobilidade nos movimentos durante a luta. NÃO POSSUI SENSORES PARA O SISTEMA
ELETRÔNICO DAEDO TK-STRIKE. Cor preta. Tam. P (34-36), M (37-38), G(39-40), GG (41-42), 3G
(43-44), 4G (44-45).
Meia branca 75% algodão, 22% Poliester e 3% Elastano. Tamanho 34-39. Modelo Feminino.
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Meia branca 75% algodão, 22% Poliester e 3% Elastano. Tamanho 38-44. Modelo Masculino.
Meia branca 75% algodão, 22% Poliester e 3% Elastano. Tamanho 40-44. Modelo Feminino.
Meia branca 75% algodão, 22% Poliester e 3% Elastano. Tamanho 45-50. Modelo Masculino.
Meia Cano 3/8. Composição: 67% algodão, 28% poliamida, 5% fibras. Feminina. Tam 35 ao 38.
Par.
Meia Cano 3/8. Composição: 67% algodão, 28% poliamida, 5% fibras. Infantil. Par. Handebol
Indoor.
Meia Cano 3/8. Composição: 67% algodão, 28% poliamida, 5% fibras. Masculina. Tam 39 ao 43.
Par.
Meia de Compressão cano curto em 64% Poliamida, 26% Prolen Siltex, 10% Elastano com
eficiência sem costura e sem elástico, dissipa odores, recortes em mesh para ventilação, ativa a
circulação sanguínea, reforço postural durante a caminhada, sustentação de arco ideal.
Tamanhos : 33-34.
Meia de Compressão cano curto em 64% Poliamida, 26% Prolen Siltex, 10% Elastano com
eficiência sem costura e sem elástico, dissipa odores, recortes em mesh para ventilação, ativa a
circulação sanguínea, reforço postural durante a caminhada, sustentação de arco ideal.
Tamanhos : 35-37
Meia de Compressão cano curto em 64% Poliamida, 26% Prolen Siltex, 10% Elastano com
eficiência sem costura e sem elástico, dissipa odores, recortes em mesh para ventilação, ativa a
circulação sanguínea, reforço postural durante a caminhada, sustentação de arco ideal.
Tamanhos : 38-40
Meia de Compressão cano curto em 64% Poliamida, 26% Prolen Siltex, 10% Elastano com
eficiência sem costura e sem elástico, dissipa odores, recortes em mesh para ventilação, ativa a
circulação sanguínea, reforço postural durante a caminhada, sustentação de arco ideal.
Tamanhos : 41-43
Meia de Compressão cano curto em 64% Poliamida, 26% Prolen Siltex, 10% Elastano com
eficiência sem costura e sem elástico, dissipa odores, recortes em mesh para ventilação, ativa a
circulação sanguínea, reforço postural durante a caminhada, sustentação de arco ideal.
Tamanhos : 44-46
Meia de Compressão Cano Longo em 61% Poliamida, 14% Elastano, 25%Prolen Siltex com
eficiência sem costura e sem elástico, dissipa odores, recortes em mesh para ventilação, ativa a
circulação sanguínea, reforço postural durante a caminhada, sustentação de arco ideal.
Tamanhos : 33-34.
Meia de Compressão Cano Longo em 61% Poliamida, 14% Elastano, 25%Prolen Siltex com
eficiência sem costura e sem elástico, dissipa odores, recortes em mesh para ventilação, ativa a
circulação sanguínea, reforço postural durante a caminhada, sustentação de arco ideal.
Tamanhos : 35-37
Meia de Compressão Cano Longo em 61% Poliamida, 14% Elastano, 25%Prolen Siltex com
eficiência sem costura e sem elástico, dissipa odores, recortes em mesh para ventilação, ativa a
circulação sanguínea, reforço postural durante a caminhada, sustentação de arco ideal.
Tamanhos : 38-40
Meia de Compressão Cano Longo em 61% Poliamida, 14% Elastano, 25%Prolen Siltex com
eficiência sem costura e sem elástico, dissipa odores, recortes em mesh para ventilação, ativa a
circulação sanguínea, reforço postural durante a caminhada, sustentação de arco ideal.
Tamanhos : 41-43
Meia de Compressão Cano Longo em 61% Poliamida, 14% Elastano, 25%Prolen Siltex com
eficiência sem costura e sem elástico, dissipa odores, recortes em mesh para ventilação, ativa a
circulação sanguínea, reforço postural durante a caminhada, sustentação de arco ideal.
Tamanhos : 44-46
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Meia de Compressão Cano Longo em 75% Poliamida, 16% Prolen, 9% Elastano com eficiência
sem costura e sem elástico, dissipa odores, recortes em mesh para ventilação, ativa a
circulação sanguínea, reforço postural durante a caminhada, sustentação de arco ideal.
Tamanhos : 33-34.
Meia de Compressão Cano Longo em 75% Poliamida, 16% Prolen, 9% Elastano com eficiência
sem costura e sem elástico, dissipa odores, recortes em mesh para ventilação, ativa a
circulação sanguínea, reforço postural durante a caminhada, sustentação de arco ideal.
Tamanhos : 35-37
Meia de Compressão Cano Longo em 75% Poliamida, 16% Prolen, 9% Elastano com eficiência
sem costura e sem elástico, dissipa odores, recortes em mesh para ventilação, ativa a
circulação sanguínea, reforço postural durante a caminhada, sustentação de arco ideal.
Tamanhos : 38-40
Meia de Compressão Cano Longo em 75% Poliamida, 16% Prolen, 9% Elastano com eficiência
sem costura e sem elástico, dissipa odores, recortes em mesh para ventilação, ativa a
circulação sanguínea, reforço postural durante a caminhada, sustentação de arco ideal.
Tamanhos : 41-43
Meia de Compressão Cano Longo em 75% Poliamida, 16% Prolen, 9% Elastano com eficiência
sem costura e sem elástico, dissipa odores, recortes em mesh para ventilação, ativa a
circulação sanguínea, reforço postural durante a caminhada, sustentação de arco ideal.
Tamanhos : 44-46
Meia de compressão. Aumenta a circulação da região, reduzindo o tempo de recuperação e
evitando dores musculares. Composição: 81% Poliamida 15% Poliéster 4% Elastano; Unissex.
Meia eletrônica (Protetor de Pé) reconhecida pela Federação Mundial de Taekwondo.
Composto por espuma modelada revestida por material sintético e poliéster, com velcro de
fixação no tornozelo. Formato ergonômico que facilita a ventilação sem perder a proteção dos
pés, tendo uma reforçada proteção para o dorso do pé dando mais mobilidade nos
movimentos durante a luta. Possuindo sensores que ao tocar o colete com a potência
adequada, o ponto é marcado. Cor preta. Tam. P (34-36), M (37-38), G(39-40), GG (41-42), 3G
(43-44), 4G (44-45), 5G.
Meia eletrônica (Protetor de Pé) reconhecida pela Federação Mundial de Taekwondo.
Composto por espuma modelada revestida por material sintético e poliéster, com velcro de
fixação no tornozelo. Formato ergonômico que facilita a ventilação sem perder a proteção dos
pés, tendo uma reforçada proteção para o dorso do pé dando mais mobilidade nos
movimentos durante a luta. Possuindo sensores que ao tocar o colete com a potência
adequada, o ponto é marcado. Cor cinza. Tam. P (34-36), M (37-38), G(39-40), GG (41-42), 3G
(43-44), 4G (44-45), 5G.
Meia eletrônica (Protetor de Pé) reconhecida pela Federação Mundial de Taekwondo. Espuma
de proteção em EVA. Duplo fechamento para conforto e proteção do tornozelo. Inclui um par
de protetores eletrônicos de pé. Possuindo sensores que ao tocar o colete com a potência
adequada, o ponto é marcado. Cor preta. Tam. S (34-36), M (37-39), L(40-41), XL (42-44).
Meia eletrônica (Protetor de Pé), Protetor de pé eletrônicos para uso com peitoral eletrônico.
Composição: couro, esponja, elástico Têxtil e Sensores Cor: Branca Tamanho: XS-SML-XL-XXLXXXL
Meia para hóquei de gelo composto por 55% de poliéster e 45% de algodão. Tam: P, M, GG
Meia para hóquei de gelo composto por poliéster molecular (UHMWPE) em tecnologia tipo
"Dyneema". Tam: Adulto (30") ,Intermediário (26"), Junior (24").
Meia para patinação de velocidade no gelo composto de 60% de Kevlar, 25% Drytex máximo,
10% de nylon, 5% de spandex. Tam: xs 4-6 3-5 34-36;sm 6-8 5-7 36-38;md 8-10 7-9 38-41;large
10-12 9-11 41-44;xlarge 12-14 11-13 44-48. Unisex.
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Meia Protetor de Pé - Taekwondo - WTF - MKL: Proteção para o pé (cima e laterais). Feito de
espuma e couro sintético. Dedos de elastano. Regulável por velcro com elástico. Modelo Oficial
usado em competições do estilo WTF.
124,92
Meia socket feita em tecido atoalhado com bordados e acolchoadas.
12,90
Meião - 100% poliamida, ajuste para perna larga, secção de ventilação malha na parte de trás
da perna para permitir que o ar circule, secção de ventilação na parte superior do pé para
melhor respirabilidade, totalmente acolchoada laço malha construção em pé, tornozelo
elástico e suporte do arco, sistema Anti aglomeração para minimizar tecidos extras e dobras
quando flexionando o pé, costura toe plana. Tam P a G. PAR.
35,57
Meião - Possui amortecimento anatomicamente posicionado e mesh na parte de cima do pé
para maior respirabilidade. Um par por embalagem. Punhos canelados, Tornozelo canelado
com detalhe canelado na parte posterior. Amortecimento anatomicamente posicionado para
áreas de alto desgaste. Mesh no topo do pé para ventilação. Meia direita e esquerda. 91%
náilon / 6% viscose / 3% elastano
31,21
Meião de proteção para patinação de velocidade em poliuretano ultramolecular (UHMWP) .
TAM: Pequeno (33-35), Médio (37-40) , G (41- 44), GG (45-47).
129,47
Meias - Ótima absorção do suor, extremamente confortável e macia, ajudando na absorção do
impacto nos pés do tenista. Composição: 88% acrilico, 8% Elastano, 2% Poliamida. Cano alto.
Cor: Branca, preta e cinza.
29,99
Meias de Compressão para Curling feitas de liga de nylon antibacteriano, poliéster e elastano
com design sem costura, amortecimento anatomical, apoio arch, ventilação direcionada, design
do calcanhar em formato Y, compressão de leve, absorção de umidade. Unissex. Tam: P
42,19
Meias de Compressão para Curling feitas de liga de nylon antibacteriano, poliéster e elastano
com design sem costura, amortecimento anatomical, apoio arch, ventilação direcionada, design
do calcanhar em formato Y, compressão de leve, absorção de umidade. Unissex. Tam: M
42,19
Meias de Compressão para Curling feitas de liga de nylon antibacteriano, poliéster e elastano
com design sem costura, amortecimento anatomical, apoio arch, ventilação direcionada, design
do calcanhar em formato Y, compressão de leve, absorção de umidade. Unissex. Tam: G
42,19
Meias de golfe Cano Curto. composta de 75% poliéster e 25% Spandex, possui controle de suor
e acabamento na sola para maior conforto. Numeração 40 até 44.
25,19
Meias de golfe Cano Longo. Faixa elástica na parte superior. Aperto a meio do pé para melhor
ajuste. Reforço no calcanhar e biqueira. Malha turca sob o pé. Boa resistênciaao atrito.
Composição: 82% algodão, 15,0% poliéster, 2% elastano, 1% poliamida.
8,00
Meias de Neoprene com 2,0 mm de neoprene super stretch, colada e costurada Size: L
35,78
Meias de Neoprene com 2,0 mm de neoprene super stretch, colada e costurada Size: M
79,20
Meias de Neoprene com 2,0 mm de neoprene super stretch, colada e costurada Size: S
82,95
Meias de neoprene. . Dimensões: 3mm. Tamanhos: M, G, GG.
82,50
Meias especiais, longas até o joelho. Composição: 83% algodão, 17% PP-HE, algodão elástico
shin pelúcia, plush em salto alto, única e ponto. Branca. Tam 30 a 32.
83,09
Meias longas, até o joelho, branca, lisa, para competição ou treino. Composição: 83% algodão e
17% PP-HE (algodão elástico). Tamanho 33 à 47.
83,09
Meias longas, até o joelho, que compõem o uniforme. Tamanho 33 a 47. PAR.
83,09
Membrana Alkorplan, de PVC-P 1,5mm (esp.), reforçada com fibra, para revestimento do piso e
garantia de estanqueidade. Cor branca, instalada com marcação de raias em cor preto. Unit:
1.250 m² para piscina de competição - 50mx25mx3m.
1.303.298,45
Membrana de cobertura em Polyester (PES) revestido em PVC, superfície total de 14370 m2.
PVC/PES Tipo III. Tecido de apoio de fio de poliéster multifilamentos resistente à retração e de
alta resistência, tecedura de tipo panamá ou linho, revestido por PVC tipo II em ambos os
52,90
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lados, revestimento superior de PVDF, Translucidez aprox. 7% a 550 nm, Desvio máximo 1.0o,
Arqueamento máximo 2%, material hidrofugo.
Mentol; salicialato de metila spray (10fr) dores reumáticas, nevralgias, torcicolos, contusões e
dores musculares.
Mesa auxiliar sem gavetas, com orifício para passagem de cabos no tampo, base de apoio com
regulagem de altura, estrutura em metalon com pintura epóxi texturizada com eletrocalha para
acomodação de fiação localizada nos pés; tampo fabricado em aglomerado de madeira de 25
mm de espessura; revestimento em laminado melamínico de baixa pressão; dimensões
aproximadas (mm): (L) 800 x (P) 600 x (H) 750
Mesa auxiliar sem gavetas, com orifício para passagem de cabos no tampo, base de apoio com
regulagem de altura, estrutura em metalon com pintura epóxi texturizada com eletrocalha para
acomodação de fiação localizada nos pés; tampo fabricado em aglomerado de madeira de 25
mm de espessura; revestimento em laminado melamínico de baixa pressão; dimensões
aproximadas (mm): (L) 1000 x (P) 600 x (H) 750
Mesa auxiliar sem gavetas, com orifício para passagem de cabos no tampo, base de apoio com
regulagem de altura, estrutura em metalon com pintura epóxi texturizada com eletrocalha para
acomodação de fiação localizada nos pés; tampo fabricado em aglomerado de madeira de 25
mm de espessura; revestimento em laminado melamínico de baixa pressão; dimensões
aproximadas (mm): (L) 1000 x (P) 750 x (H) 750
Mesa auxiliar sem gavetas, com orifício para passagem de cabos no tampo, base de apoio com
regulagem de altura, estrutura em metalon com pintura epóxi texturizada com eletrocalha para
acomodação de fiação localizada nos pés; tampo fabricado em aglomerado de madeira de 25
mm de espessura; revestimento em laminado melamínico de baixa pressão; dimensões
aproximadas (mm): (L) 1200 x (P) 750 x (H) 750
Mesa auxiliar sem gavetas, com orifício para passagem de cabos no tampo, base de apoio com
regulagem de altura, estrutura em metalon com pintura epóxi texturizada com eletrocalha para
acomodação de fiação localizada nos pés; tampo fabricado em aglomerado de madeira de 25
mm de espessura; revestimento em laminado melamínico de baixa pressão; dimensões
aproximadas (mm): (L) 1400 x (P) 750 x (H) 750
Mesa auxiliar sem gavetas, com orifício para passagem de cabos no tampo, base de apoio com
regulagem de altura, estrutura em metalon com pintura epóxi texturizada com eletrocalha para
acomodação de fiação localizada nos pés; tampo fabricado em aglomerado de madeira de 25
mm de espessura; revestimento em laminado melamínico de baixa pressão; dimensões
aproximadas (mm): (L) 1600 x (P) 750 x (H) 750
Mesa com estabilidade, qualidade e durabilidade; em madeira Skil Top 25 mm de alta
competência, homogênea em toda a superfície; pregos perfilados de aço 70 mm com peças
extra-wide que garantam nivelamento e estabilidade em todos os tipos de solo; quatro rodas
de 135 mm com freios; sistema de segurança patenteado DSI 16 pontos que garantem
travamento automático duplo das placas em posição de jogo e guardada; inclui rede com
ajuste de altura e tensão; tratamento 100 % de anti-corrosão; peso: 120 kg; medidas da mesa
dobrada: 1830x650x1580mm; Aprovado pelo I.T.T.F; Indicado para tênis de mesa adaptado.
Mesa de canto, tampo de vidro, estrutura em aço anodizado preto, dimensões externas
aproximadas (mm): (L) 600 x (P) 600 x (H) 620
Mesa de centro, tampo de vidro, estrutura em aço anodizado preto, dimensões externas
aproximadas (mm): (L) 1200 x (P) 700 x (H) 420
Mesa de exames clínicos com orifício para rosto. Em madeira de primeira linha, revestimento
em laminado; Leito estofado com espuma revestida em courvin; Capacidade de peso: 130 Kg.
Dimensões (AxLxP): 88x64x190 cm.
Mesa de Ignição para Moto Cross.
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Mesa de Ignição para Moto Cross.
Mesa de massagem portátil, confeccionada em madeira, recoberta com espuma, 180 cm de
comprimento x 65 cm de largura (aberta), altura fixa de 75 cm peso de 13 Kg e capacidade
estática de 300 Kg.
Mesa de massagem profissional portátil. Ajuste altura; Em cedro; Cores do estofamento em
courvim a escolher; Cabeceira Móvel e Regulável; Capacidade mínima: 150 kg; Buraco face na
sessão cabeça; Dobrável em formato de mala; Pés articuláveis e emborrachados; Extensor para
braços; Mala para transporte com fecho. Largura mínima: 70 cm; Comprimento: 190 cm; Peso:
15 Kg; Peso dinâmico resistido: 150 Kg.
Mesa de Mayo. Auxiliar com bandeja. Em aço inoxidável; Estrutura em tubo redondo com anel
de fixação e suporte para bandeja cromado; Uma prateleira fixa; Altura ajustável; Pés tipo garfo
com rodízios de 3 cm de diâmetro, material antiderrapante. Bandeja: 60x40 cm.
Mesa de mixagem com 8 in/out, expansível para 64 in/out com protocolo Dante - Yamaha CL
ou similar, para sistema de som
Mesa de reunião redonda, estrutura em metalon com pintura epóxi texturizada; base de apoio
fixa sem regulagem de altura, sem eletrocalha; tampo fabricado em aglomerado de madeira de
25 mm de espessura; revestimento em laminado melamínico de baixa pressão; dimensões
aproximadas (mm): (D) 2.000 x (H) 750
Mesa de reunião retangular estrutura em aço com pintura epóxi a pó e tratamento antiferrugem, tampos e painéis construído em MDP de 25 mm, com perfil de 180º na borda e
dimensões(mm): A(740) X L(2000) X P(900)
Mesa de reunião retangular sem gavetas, com estrutura em metalon com pintura epóxi
texturizada, eletrocalha para acomodação de fiação localizada nos pés e base de apoio com
regulagem de altura; tampo fabricado em aglomerado de madeira de 25 mm de espessura;
revestimento em laminado melamínico de baixa pressão; dimensões aproximadas (mm): (L)
2.200 x (P) 900 x (H) 750
Mesa de Salto: Estrutura em aço estável com pintura eletrostática a pó. Pés em aço inoxidável
Área de apoio constituída de 2 folhas de fibra de vidro (GFK) e cobertura em couro artificial que
absorve o suor, com sistema interno de molas sintéticas é apoiado por molas metálicas
patenteadas para adicional elasticidade. Ajuste de altura infinito de 105 - 135 cm por meio de
uma manivela. Com sistema de transporte embutido. Certificado pela FIG
Mesa de tênis de mesa para competição; sistema de segurança para o fecho e abertura; pés
reguláveis em altura para obter superfície perfeitamente plana; tampo: 28mm.
Mesa de testes para contrôle de armas , padrão fie
Mesa de uso interior; aprovado pela FFTT e ITTF para competição; tampo: 22mm em
aglomerado de madeira; estrutura metálica de 50mm muito robusta; pés em tubo de 50mm
muito robusto e de cor azul; 4 rodas directrizes com rolamento; sistema de fecha e abertura
com segurança; enviada com redes CLICK SPRING.
Dimensões fechada (AxL): 177x60 cm. Peso: 115kg.
Mesa dobrável com duas mesas com o próprio material rodante dobrável separado; classe A;
aglomerado com melamina, espessura de 25mm, 4 rodas motrizes d.100 mm com tiresborracha 2 freios; Pernas ajustáveis; Mesa muito fácil e rápida de montar; Composto de poste e
redes; ITTF / EN Aprovado; Cadeira de rodas uso aprovado.
Mesa dobrável com duas mesas. Cada uma com o próprio material rodante dobrável separado;
Classe A; Aglomerado com melamina, espessura de 25mm , 4 rodas motrizes d.100 mm com
tires- borracha 2 freios; Pernas ajustáveis; Mesa muito fácil e rápida de montar; Composto de
poste e redes; ITTF / EN Aprovado; CADEIRA DE RODAS uso aprovado.
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Mesa estável leve; compacta; armação de metal prata e transporte sublinhar o valor em aberto
da mesa; aprovada ITTF, uso em torneios internacionais; entregue montada em caixa especial;
dados técnicos: ITTF aprovado; cumpre com regulamento industrial alemão DIN EN 14468-1,
Classe A em esporte de alta performance; superfície: 22 mm (indoor) verde ou azul; moldura:
50x20 mm em tubos de aço galvanizado; pernas dobráveis: peso rolamento, perna feita de
prata e tubo de aço galvanizado 50x50 mm; altura ajustável; rodante: construção em aço
galvanizado 50x50 mm; diagonal: travessas soldadas 50x30 mm, aço e prata maciça anexos nas
rodas galvanizadas; mecanismo: unique, regulador de altura da perna (aço, plana de 50x3 mm)
de prata galvanizada; partes metálicas: prata galvanizada; rodas: 4x100 mm de direção com
pneus de borracha, 2 com freios. dimensões de armazenamento (LxAxP): 1525x1600x440 mm;
Peso: 110 kg.
Mesa glúteos em pé, construída com tubulação arredondada de 60mm, com regulagem de
altura do apoio de mãos e peito independentes, ajuste do ponto de início do movimento e do
apoio da coxa, base de apoio solo em tubo oblongo de 40 x 115mm, pés emborrachados,
plataforma revestida com chapa de alumínio corrugada, bateria de pesos com pino e fio de
segurança, barras guia em aço inox, estofamentos injetados com controle de densidade,
carenagens de proteção de pesos, carenagem em acrílico com instruções de uso e músculos
exercitados, suporte para fichas, dimensões aproximadas de 0,90 m de comprimento x 0,98 m
de largura x 1,78 m de altura, carga de 55kg e peso líquido total aproximado 145kg.
Mesa Inferior para Moto Cross.
Mesa Inferior para Moto Cross.
Mesa operacional com ampla eletrocalha para acomodação de fiação e separação total entre o
cabeamento de lógica e de elétrica, orifício com tampa para passagem de cabos da parte
superior para a parte inferior do tampo, base de apoio com niveladores para regulagem de
altura, com superposição superior dos tampos; tampos fabricados em aglomerado de madeira
de 25 mm de espessura; revestimento em laminado melamínico de baixa pressão; dimensões
aproximadas (mm): (L) 2400 x (P) 1600 x (H) 750
Mesa para árbitro de tênis de mesa, feita de madeira revestida de laminado resistente na cor
azul ou verde, medindo 1,00 m de altura e 80 cm de largura.
Mesa para Árbitro de Tênis de Mesa. Feita de madeira revestida de laminado; Cor azul ou
verde; Monta-se e desmonta-se com facilidade para auxiliar o seu transporte. Altura: 1 m;
Largura: 80 cm.
Mesa para exames clínicos / tratamento ambulatorial / fisioterapia, estofada com napa,
cabeceira móvel, metálica (tubos de 1.1/4 pol.), pintura epóxi, dimensões (mm): (C) 1.800 x (L)
600 x (H) 800
Mesa para Guidão de Bicleta em alumínio com 40 mm de espessura, diâmetro de 31,8 mm,
para uso em guidões de carbono. Altura: 42mm. Peso 200 g.
Mesa para Guidão de Bicleta em alumínio com 50 mm de espessura, diâmetro de 31,8 mm,
para uso em guidões de carbono. Altura: 42mm. Peso 220 g.
Mesa para leitura oval, tampo sobreposto: construídos em MDP 15mm acabamento: perfil
boleado 180º estrutura: pintura epóxi a pó com tratamento anti-ferrugem largura 1600 a 3000
mm x prof. 900mm x altura 740mm. Marca Venetto ou similar.
Mesa para salto com perna em em aço inoxidável equipado com pernas-tipo ajustável em faixa
de altura de 0,95 m a 1,45 m; sistema de fixação ao chão (cadeia + tensor ajustável).
Mesa para salto oficial, modelo de competição com regulagem de altura e sistema telescópico.
Mesa para tênis de mesa com as seguintes dimensões definidas no regulamento: comprimento
2,740m, largura 1,525m e altura da superfície de jogo 0,760m, com espessura mínima de 30
mm, de madeira, com coeficiente de fricção entre a bola e a mesa CoF entre 0. 4 e 0. 6,
reflexão não maior que 30 % (CIE System), resiliência uniforme em toda a superfície da mesa,
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com o pique da bola quando jogada de 30 cm, entre 25 e 28 cm, com afastamento máximo
entre as duas metades de 3mm. A superfície da mesa deve ser de uma cor escura, sem brilho e
que contraste com a cor branca ou laranja das bolas (azul marinho).
Mesa para tênis de mesa. Tampos de MDF de 18 mm, pintados na cor azul, não refletível e
coeficiente de acordo com as normas; Proteção contra umidade na parte inferior; Medidas
oficiais (AxL): 76x274 cm; Pique de bola: Soltando a bolinha de tênis de Mesa a 40 cm de altura
deverá retornar 23 cm(mínimo); Cavaletes de madeira nobre com rodas de 3 polegadas no
cavalete central da mesa, a qual contém travas de segurança; Rodas emborrachadas de 3" nas
mesas de 18mm; Dobráveis; Fácil montagem e desmontagem; Atende normas da ITTF.
Mesa para Tênis de Mesa. Tampos em MDF de 18 mm, pintados na cor azul não refletível,
coeficiente de atrito conforma as normas; Fita de borda de alto impacto por toda sua volta cor
preta, laterais na cor cinza; Proteção contra umidade na parte inferior; Medidas oficiais
(AxCxL): 76x274x152,5 cm; Pique de bola: Soltando a bolinha de tênis de Mesa a 40 cm de
altura deverá retornar 23 cm(mínimo); Cavaletes de Ferro com tubos 30x40 mm e parede
mínima de 1,2 mm, pintados com tinta epóxy; Com trava de segurança; Rodas emborrachadas
de 3" nas mesas de 18mm; Dobráveis; Fácil montagem e desmontagem. Atende normas da
ITTF.
Mesa para Tênis de Mesa. Tampos em MDF de 25 mm, pintados na cor azul não refletível,
coeficiente de atrito conforme normas; Proteção contra umidade na parte inferior; Fita de
borda de alto impacto por toda sua volta cor preta, laterais na cor cinza; Medidas oficiais
(AxCxL): 76x274x152,5 cm; Pique de bola: Soltando a bolinha de tênis de Mesa a 40 cm de
altura deverá retornar 23 cm(mínimo); Cavaletes de madeira reflorestada com DOF; Rodas
emborrachadas de 4" no cavalete central da mesa; Dobráveis; Com travas de segurança; Fácil
montagem e desmontagem; Atende normas da ITTF.
Mesa para Tênis de Mesa. Tampos em MDF de 30 mm, pintados na cor azul, não refletível,
coeficiente de atrito conforme normas; Fita de borda de alto impacto por toda sua volta cor
preta, laterais na cor cinza; Proteção na parte inferior contra umidade; Medidas oficiais
(AxCxL): 76x274x152,5 cm; Pique de bola: Soltando a bolinha de tênis de Mesa a 40 cm de
altura deverá retornar 23 cm(mínimo); Cavaletes de madeira (Licenciada ou reflorestada) sem
rodas; Com travas de segurança; Braços franceses articulados de ferro para maior resistência e
facilidade na montagem e desmontagem; Laterais das mesas coladas e parafusadas; Atende
normas da ITTF.
Mesa para tênis de mesa; Dimensões Oficiais: comprimento 2,740m; largura 1,525m e altura da
superfície de jogo 0,760 m.
Mesa para tênis de mesa; tampos de MDF de 18 mm, pintados na cor azul, não refletível e
coeficiente de acordo com as normas; proteção contra umidade na parte inferior; medidas
oficiais (AxL): 76x274 cm; pique de bola: soltando a bolinha de tênis de mesa a 40 cm de altura
deverá retornar 23 cm(mínimo); cavaletes de madeira nobre com rodas de 3 polegadas no
cavalete central da mesa, a qual contém travas de segurança; rodas emborrachadas de 3" nas
mesas de 18mm; dobráveis; fácil montagem e desmontagem; atende normas da ITTF.
Mesa para tênis de mesa; tampos em MDF de 15 mm, pintados na cor azul não refletível,
coeficiente de atrito conforme normas; fita de borda de alto impacto por toda sua volta cor
preta, laterais na cor cinza; proteção na parte inferior contra umidade; medidas oficiais (AxLxC):
76x274x152,5 cm; pique de bola: soltando a bolinha de tênis de mesa a 40 cm de altura deverá
retornar 23 cm (mínimo); cavaletes de madeira (Licenciada ou reflorestada) sem rodas; com
trravas de segurança; braços franceses articulados de ferro para maior resistência e facilidade
na montagem e desmontagem; laterais das mesas são coladas e parafusadas; atende normas
da ITTF.
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Mesa para tênis de mesa; tampos em MDF de 18 mm, pintados na cor azul não refletível,
coeficiente de atrito conforma as normas; fita de borda de alto impacto por toda sua volta cor
preta, laterais na cor cinza; proteção contra umidade na parte inferior; medidas oficiais (AxCxL):
76x274x152,5 cm; pique de bola: soltando a bolinha de tênis de mesa a 40 cm de altura deverá
retornar 23 cm(mínimo); cavaletes de ferro com tubos 30x40 mm e parede mínima de 1,2 mm,
pintados com tinta epóxy; com trava de segurança; rodas emborrachadas de 3" nas mesas de
18mm; Dobráveis; fácil montagem e desmontagem. atende normas da ITTF.
Mesa para tênis de mesa; tampos em MDF de 25 mm, pintados na cor azul não refletível,
coeficiente de atrito conforme normas; proteção contra umidade na parte inferior; fita de
borda de alto impacto por toda sua volta cor preta, laterais na cor cinza; medidas oficiais
(AxCxL): 76x274x152,5 cm; pique de bola: soltando a bolinha de tênis de mesa a 40 cm de
altura deverá retornar 23 cm(mínimo); cavaletes de madeira reflorestada com DOF; rodas
emborrachadas de 4" no cavalete central da mesa; dobráveis; com travas de segurança; fácil
montagem e desmontagem; atende normas da ITTF.
Mesa para tênis de mesa; tampos em MDF de 30 mm, pintados na cor azul, não refletível,
coeficiente de atrito conforme normas; fita de borda de alto impacto por toda sua volta cor
preta, laterais na cor cinza; proteção na parte inferior contra umidade; medidas oficiais (AxCxL):
76x274x152,5 cm; pique de bola: soltando a bolinha de tênis de mesa a 40 cm de altura deverá
retornar 23 cm(mínimo); cavaletes de madeira (Licenciada ou reflorestada) sem rodas; com
travas de segurança; braços franceses articulados de ferro para maior resistência e facilidade
na montagem e desmontagem; laterais das mesas coladas e parafusadas; atende normas da
ITTF.
Mesa plástica, empilhável, tampo de formato redondo, uso irrestrito, dimensões (mm): (D) 950
x (H) 760
Mesa rack para microcomputador com teclado fixo, estrutura em aço com pintura epóxi a pó e
tratamento anti-ferrugem, com pés calha, tampos e painéis construído em MDP de 25 mm e
dimensões(mm):A(750) X L(500) X P(740).
Mesa Superior para Moto Cross.
Mesa Superior para Moto Cross.
Mesa tipo aparador, tampo de vidro, estrutura em aço anodizado preto; dimensões externas
aproximadas (mm): (L) 1250 x (P) 450 x (H) 805
Mesa. Com estabilidade, qualidade e durabilidade; Em madeira Skil Top 25 mm de alta
competência, homogênea em toda a superfície; Pregos perfilados de aço 70 mm com peças
extra-wide que garantam nivelamento e estabilidade em todos os tipos de solo; Quatro rodas
de 135 mm com freios; Sistema de segurança patenteado DSI 16 pontos que garantem
travamento automático duplo das placas em posição de jogo e guardada; Inclui rede com
ajuste de altura e tensão; Tratamento 100 % de anti - corrosão; Peso: 120 kg; Medidas da mesa
dobrada: 1830x650x1580mm; Aprovado pelo I.T.T.F; Indicado para tênis de mesa adaptado.
Mesa. Uso interior; Aprovado pela FFTT e ITTF para competição; Tampo: 22mm em aglomerado
de madeira. Estrutura metálica de 50mm muito robusta; Pés em tubo de 50mm muito robusto
e de cor azul; 4 rodas directrizes com rolamento; Sistema de fecha e abertura com segurança;
Enviada com redes CLICK SPRING. Dimensões fechada (AxL): 177x60 cm. Peso: 115kg.
Mesa/maca de massagem profissional em alumínio de alta resistência. Com 70cm de largura e
1,80 de comprimento. Sistema de cabos de aço para resistência e leveza. Regulagem de altura
telescópica de 62 a 83 cm. Espuma com densidade D33 e 4cm de espessura. Dimensões:
aberta: 1,80 x 0,62m, fechada: 94 x 22 x 65cm. Resistência Dinâmica: 150kg. Peso total: 14 kg.
Apoio de cabeça regulável incluso. Furo no tampo para respiro. Cor: branca.
Mesa/maca de massagem profissional em alumínio de alta resistência. Com 70cm de largura e
1,80 de comprimento. Sistema de cabos de aço para resistência e leveza. Regulagem de altura
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telescópica de 62 a 83 cm. Espuma com densidade D33 e 4cm de espessura. Dimensões:
aberta: 1,80 x 0,62m, fechada: 94 x 22 x 65cm. Resistência Dinâmica: 150kg. Peso total: 14 kg.
Apoio de cabeça regulável incluso. Furo no tampo para respiro. Cor: cinza.
Mesas de madeira, rústicas, 60cmX180cm, pernas articuladas de metal ajustáveis conforme o
terreno, específicas para montagem no ambiente natural nas partidas e chegadas das provas
de orientação, conforme as normas da Federação Internacional de Orientação e Confederação
Brasileira de Orientação
Mesas de plástico na cor branca. de 1,20 de diâmetro
Mesas Em Dimensões Oficiais Para Partidas De Tênis De Mesa. Medidas oficiais ITTF; Tampo em
MDF; Espessura do tampo de 15 mm; Pés de madeira - dobráveis; Com uma linha branca de
2cm de largura em toda a sua volta; Com linha de divisão branca de 3mm de largura, no sentido
do comprimento - para jogos de duplas. Comprimento: 2740 Mm; Largura: 1525 Mm; Altura:
760 Mm.
Mesilato de di-hidroergotamina; paracetamol; cafeína; cloridrato de metoclopramida c/12 (2cx)
é indicado nas crises agudas de enxaqueca (g43/cid-10) e outras cefaleias de origem vascular
Meteorologista pleno (Unidade considerada: salário mês de 40h semanais)
Meteorologista sênior (Unidade considerada: salário mês de 40h semanais)
Meteorologistas: profissional de nível superior, formado em Meteorologia que se encarrega
das previsões de tempo e acompanhamento em tempo real das mudanças climáticas fazendo
os boletins para os participantes do evento. Deve ter experiência neste tipo de evento e
possuir registro no Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA).
Metronidazol 250mg com 20 comprimidos (2cx) indicado contra tricomoníase; vaginites por
gardnerella vaginalis; giardíase; amebíase; tratamento de infecções causadas por bactérias
anaeróbias como bacteroides fragilis e outros bacteroides, fusobacterium sp, clostridium sp,
eubacterium sp e cocos anaeróbios.
Metronidazol 400mg (2cx)-c/24 indicado contra tricomoníase; vaginites por gardnerella
vaginalis; giardíase; amebíase; tratamento de infecções causadas por bactérias anaeróbias
como bacteroides fragilis e outros bacteroides, fusobacterium sp, clostridium sp, eubacterium
sp e cocos anaeróbios.
Micro Obstáculo feito de aço com 15 cm de altura
Micro Obstáculo feito de aço com 30 cm de altura
Microcomputador processador Intel Core i5 (2a geração ou superior), 2.6/3.0 GHz turbo Boost
2.0, 4 threads, 6 MB de cache, memória RAM 6/8 GB SDRAM DDR 3 a 1600MHz, HD 750/500
GB 18,5/24 com 7200 RPM, monitor LED/LCD 18.5/24.1" Widescreen
Microcomputador processador Intel Core i5 (2a geração ou superior), 2.9/3,6 GHz turbo boost
2.0, 4 threads, 6 MB de cache, memória RAM de 6/8 GB SDRAM DDR 3 a 1600 MHz, HD SATA
com 7200 RPM, 750GB/1TB, monitor LED/LCD 18,5/24.1" Widescreen
Microcomputador processador Intel Core i5 (2a geração ou superior), 2.9/3.6 GHz turbo boost
2.0, 4 threads, 6 MB de cache, memória RAM 6/8 GB SDRAM DDR 3 a 1600MHz, HD 750 GB /
500 GB 18,5/24 com 7200 RPM, monitor LED/LCD 18.5/24.1" Widescreen
Microfone com fio cardioide, frequência 50Hz a 15Khz
Microfone dinâmico cardioide com haste flexível e tecla ptt, para sistema de som
Microfone sem fio de mão, frequência 50Hz a 15Khz
Microfone sem fio UHF dinâmico, para sistema de som.
Microfone tipo dínamo com padrão polar carboid , sensibilidade de 55 dB , frequência de 90 Hz
a 12 KHz, impedância 600 ohms, cabo delegação com 3 m de comprimento.
Micro-ondas 18L. Cor: Branco ou Preto. Potência: 700w. Dimensão (AxLxP) mm 295x458x370.
Frequência Hz 60. Peso kg 13,4. Potência - 700 W. Voltagem V 110/220. Características 11
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níveis de potência. Cavidade pintada. Descongelamento. Descongelamento de pratos prontos.
Mictório com sifão oculto antivandalismo
Mini barra horizontal confeccionada em aço carbono e alumínio, pintura eletrostática, barrote
em fibra de vidro de vidro recoberto com laminado de madeira, altura regulável de 1,40 a
1,90m, pés de apoio com 2,30m para não haver a necessidade de fixação através de cabos de
aço. Sapatas de proteção emborrachadas e travas com sistema de engate rápido
Mini cama elástica com diâmetro de aproximadamente 95cm e capacidade de até 100 kg.
Mini cama elástica confeccionada em tubo de aço redondo 1010/1020, tela sanet QR 3/2
costurada com linha de nylon 30 alças de fita militar de 50 mm na parte superior, contornando
toda a tela capacidade para 120 Kg dimensões aproximadas de 98 cm de altura x 1 cm de
largura x 99 cm de profundidade e peso líquido aproximado de 5 Kg.
Mini compressor de ar, para inflar bolas e outras finalidades, fabricada em tensão alternada
110/ 220 Volts e Contínua 12 Volts, podendo ser conectada a tomada de rede elétrica ou a
bateria automotiva. Potência: 100 Watts. Pressão máxima de 40 Ibs, com indicador. Isento de
óleo. Espaço para armazenar mangueira, cabo de força e conectores. Dimensões: 24cm x 14cm
x 13,5cm.
Mini Moto Cross com Motor - 4 Tempos, 1 Cilindro horizontal , Comando - Válvulas por
Cilindro: SOHC-2, Refrigeração: AR , Capacidade Cúbica: 49cm³, Alimentação: Um Carburador
21mm, Lubrificação: Cárter úmido, Ignição: Eletrônica, Sistema Elétrico: 12V, Partida: Pedal,
Transmissão Primária: Engrenagens, Transmissão Final: Corrente, Embreagem: Centrífuga
automática, Câmbio: 3 marchas , Quadro: Monografe de aço, Suspensão Dianteira: Telescópica
, Freio Dianteiro: Disco 160mm, Freio Traseiro: Disco 160mm , Distância entre eixos: 920mm,
Altura do chão ao Assento: 56 cm, Peso a Seco: 47 kg , Capacidade do Tanque: 3,5 litros, Pneu
dianteiro: 80/90-10, Pneu traseiro: 90/90-100
Mini Moto Cross com Motor - 4 Tempos, 1 Cilindro horizontal, Comando - Válvulas por Cilindro:
SOHC-2 ,Refrigeração: AR, Capacidade Cúbica: 49cm³, Alimentação: Um Carburador 21mm,
Lubrificação: Cárter úmido, Ignição: Eletrônica, Sistema Elétrico: 12V, Partida: Pedal,
Transmissão Primária: Engrenagens, Transmissão Final: Corrente, Embreagem: Centrífuga
automática , Câmbio: 3 marchas, Quadro: Monografe de aço, Suspensão Dianteira: Telescópica,
Freio Dianteiro: Disco 160mm, Freio Traseiro: Disco 160mm, Distância entre eixos: 920mm,
Altura do chão ao Assento: 56cm, Peso a Seco: 47kg, Capacidade do Tanque: 3,5 litros,
Tamanho Aro Dianteiro: 10, Tamanho Aro Traseiro: 10
Mini Moto Cross com Motor - 4 Tempos, 1 Cilindro horizontal, Comando - Válvulas por Cilindro:
SOHC-2 ,Refrigeração: AR, Capacidade Cúbica: 49cm³, Alimentação: Um Carburador 21mm,
Lubrificação: Cárter úmido, Ignição: Eletrônica, Sistema Elétrico: 12V, Partida: Pedal,
Transmissão Primária: Engrenagens, Transmissão Final: Corrente, Embreagem: Centrífuga
automática, Câmbio: 3 marchas, Quadro: Monografe de aço, Suspensão Dianteira: Telescópica,
Freio Dianteiro: Disco 160mm, Freio Traseiro: Disco 160mm, Distância entre eixos: 920mm,
Altura do chão ao Assento: 56cm, Peso a Seco: 47kg, Capacidade do Tanque: 3,5 litros,
Tamanho Aro Dianteiro: 14, Tamanho Aro Traseiro: 14
Mini Moto Cross com motor - 4 Tempos, 1 Cilindro horizontal, Comando - Válvulas por Cilindro:
SOHC-2, Refrigeração: AR, Capacidade Cúbica: 97cm³, alimentação: Um Carburador 21mm,
Lubrificação: Cárter úmido, Ignição: Eletrônica , Sistema Elétrico: 12V, Partida: Pedal,
Transmissão Primária: Engrenagens, Transmissão Final: Corrente, Embreagem: Centrífuga
automática, Câmbio: 4 marchas, Quadro: Monografe de aço, Suspensão Dianteira: Telescópica,
Freio Dianteiro: Disco 160mm, Freio Traseiro: Disco 160mm,Distância entre eixos: 920mm,
Altura do chão ao assento (aro 14): 65cm, Altura do chão ao assento (aro 10): 59cm, Peso a
seco: 49kg, Capacidade do tanque: 3,5 litros, Aro: (Dianteiro 10, Traseiro 10)
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Mini Moto Cross com Motor - 4 Tempos, 1 Cilindro horizontal, Comando - Válvulas por Cilindro:
SOHC-2, Refrigeração: AR, Capacidade Cúbica: 97cm³, Alimentação: Um Carburador 21mm,
Lubrificação: Cárter úmido, Ignição: Eletrônica , Sistema Elétrico: 12V, Partida: Pedal,
Transmissão Primária: Engrenagens, Transmissão Final: Corrente, Embreagem: Centrífuga
automática, Câmbio: 4 marchas, Quadro: Monografe de aço, Suspensão Dianteira: Telescópica,
Freio Dianteiro: Disco 160mm, Freio Traseiro: Disco 160mm , Distância entre eixos: 920mm,
Altura do chão ao Assento: 65 cm, Peso a Seco: 49 kg , Capacidade do Tanque: 3,5 litros , Pneu
dianteiro: 80/90-10, Pneu traseiro: 90/90-100
Mini Moto Cross com motor - 4 Tempos, 1 Cilindro horizontal, Comando - Válvulas por Cilindro:
SOHC-2,Refrigeração: AR, Capacidade Cúbica: 97cm³, alimentação: Um Carburador
21mm,Lubrificação: Cárter úmido, Ignição: Eletrônica ,Sistema Elétrico: 12V, Partida: Pedal,
Transmissão Primária: Engrenagens, Transmissão Final: Corrente, Embreagem: Centrífuga
automática, Câmbio: 4 marchas, Quadro: Monografe de aço, Suspensão Dianteira: Telescópica ,
Freio Dianteiro: Disco 160mm, Freio Traseiro: Disco 160mm, Distância entre eixos: 920mm,
Altura do chão ao assento (aro 14): 65cm, Altura do chão ao assento (aro 10): 59cm, Peso a
seco: 49kg, Capacidade do tanque: 3,5 litros, Aro: (Dianteiro 14, traseiro 12)
Mini plinto. Cabeça forrada a pele sintética. Adequado para utilização pré-escolar ou para
reabilitação. Dimensões: 0,65x0,45x0,38cm.
Mini trampolim "Open-end". Modelo clássico; Medindo 120x120 cm; cama de 13 mm de cinta
tecida, 70x60 cm; 32 molas de aço com revestimento duplo; Peso 38,5 kg; Sem estrutura
metálica nos lados curtos; Dobrável e com altura ajustável.
Mini trampolim "Open-end". Modelo clássico; Medindo 120x120 cm; cama de 13 mm de cinta
tecida, 70x60 cm; 32 molas de aço com revestimento duplo; Peso 39,0 kg; Sem estrutura
metálica nos lados curtos; Dobrável e com altura ajustável.
Mini Van para até 7 pessoas, na cor branca, com direção hidráulica, ar condicionado e som com
CD Player e entrada USB. Motor turbo diesel 2.8. Com motorista, combustível e 200 km/dia.
Minibola de Basquete, confeccionada em 100% de poliuretano, sulcos profundos para melhor
agarramento, circunferência de 56 cm e peso de 317 g.
Miniestrutura de Argolas em aço com 2 estruturas básicas de 200 cm; suportes verticais com
adaptador para a estrutura básica; dispositivo de fixação especial; 2 tubos deslizantes de altura
extra alto; cordas e argolas; altura ajustável em passos de 195 a 220 cm. Largura: 170 cm, peso:
63 kg
MiniRae - Equipamento utlizado para medir os gases encontrados nas colas das raquetes. O
objetivo desta medição nas raquetes é impedir que o gás presente na cola que fixa a borracha
com a esponja atinja um resultado acima do estipulado pela ITTF. Caso a raquete esteja acima
do nível de gases permitido, significa que está "dopada" e não poderá ser utilizada.
Mini-tramp em tubo de aço carbono ovalado temperado e zincado, com diâmetro de 65x30mm
e parede com espessura de 5mm, pintura eletrostática a pó, medida da estrutura de 130 cm x
130 cm, pés com proteção antiderrapante, com regulagem angular em sistema de engate
rápido. Lona de salto em nylon trançado e reforçado 70x70cm e 13mm de espessura das fitas.
Jogo de 40 molas em aço carbono temperado e zincado, com protetor de molas em espuma
D28 recoberto em lona vinilica KP1000.
Mini-Trampolim, 120 x 120 cm, Lona 60 x 60 cm, 28 molas, Proteção de molas )
Mira para competição com ajuste do curso vertical de 3 "; barra de extensão personalizada com
laser de múltiplos marcado posições de bloqueio; laterais e de elevação botões de travamento;
primeiro centro-pivô e ajuste 3º eixo; ajuste de escopo 2º eixo; escalas metragem
intercambiáveis gravada a laser; acabamento anodizado preto; comprimento de extensão: 7-15
/ 16 "(incluindo 3º eixo); micro-clique de elevação com os botões superior e inferior, ajuste de
altitude clique de 0,002 ", uma vez elevação = 0,0625 ". Mão esquerda. Peso: 317.23 gr.
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Mira para competição com ajuste do curso vertical de 3 "; barra de extensão personalizada com
laser de múltiplos marcado posições de bloqueio; laterais e de elevação botões de travamento;
primeiro centro-pivô e ajuste 3º eixo; ajuste de escopo 2º eixo; escalas metragem
intercambiáveis gravada a laser; acabamento anodizado preto; comprimento de extensão: 7-15
/ 16 "(incluindo 3º eixo); micro-clique de elevação com os botões superior e inferior, ajuste de
altitude clique de 0,002 ", uma vez elevação = 0,0625 ". Mão direita. Peso: 317.23 gr.
Mira para iniciantes de alumínio e polímero de alto impacto. Possui ajuste lateral micro suave,
reversível de RH para LH. Parafuso rosca: 8-32. cor preto.
Miras Frontal para iniciantes. Material : aluminio. Adequado para uso com recurve arcos de
nível de entrada. Fornecido com parafuso CR-302.
Misturador de chuveiro, linha Izy cód.: 4900.c37.pq, acabamento cromado da deca ou similar
Misturador de parede, acabamento cromado ref.: 00490406-CR - Linha Docol Cozinha - DOCOL
ou similar.
Misturador monocomando para chuveiro ref. 00330406 linha Docol monocomando
Misturador monocomando para chuveiro , acabamento misturador monocomando para
chuveiro
Mixer de áudio com 24 entradas, saídas máster L, R, 8 entradas para microfone XLR, 4 canais
estéreo.
Mobiliário - Carrinho coletor (uso hospitalar) em fibra com tampa, rodízios de 4' (maciço),
puxador em aço com pintura eletrostática, válvula de escoamento, capacidade para 286 litros,
dimensões (mm): (C) 1000 x (L) 600 x (P) 500
Mochila de rodinha. Preta com cinza. Composição: 100% poliéster, 2 rodinhas, 3
compartimentos principais, Bolsos internos multiuso, Bolsos laterais em mash, Alça ajustável de
alumínio, Alça de mão, Bolso para Garrafa D'água, Painel para proteger as rodas,
Compartimento acolchoado para notebook de até 15 polegadas. Dimensões do Produto (A x L x
P): 45 cm x 34 cm x 22 cm.
Mochila grande à prova d'água. fecho impermeável no topo da bolsa que se abre ao longo de
todo o comprimento para fácil acesso; bolso à prova d'água do lado de fora da bolsa, para itens
que devam estar sempre 'a mão'; tiras de compressão; grande pega; alça de ombros
acolchoada.
Mochila em nylon Ultra Resistente para o centro de treinamento, Compartimento principal
com interior repleto de divisórias ajustáveis e removíveis, forrado e acolchoado, acondiciona
corpo de 1-2 câmera EOS e 3-4 lentes, dois bolsos internos em trama vazada com fecho em
zíper, bolso externo frontal grande com dois bolsos internos elásticos, 3 pequenos bolsos com
fecho em velcro para cartões de memória e 1 engate para chave, bolso frontal com fecho em
zíper para diversos acessórios e documentos, frente elástica com ajuste para portar um casaco
leve, dois bolsos laterais com fecho em velcro para acessórios pequenos, porém de rápido
acesso, alças com ajuste para transporte de tripé, alça de mão para transporte, alças de ombro
acolchoadas e anatômicas com fecho peitoral e na cintura, encosto para as costas acolchoadas
para transporte confortável, material resistente em nylon rugoso revestido em poliuretano
para proteção contra a chuva. Dimensões: Altura: 370 mm, Largura: 260 mm, Profundidade:
165 mm. Peso: 0,99 Kg
Mochila Preta. Material: Em 100% poliéster. Alças: Manual e duas traseiras almofadadas e
reguláveis. Fechamento: Zíper. Compartimentos: Três divisões principais, sendo a principal com
divisória acolchoada para o transporte de notebook, intermediária com amplo espaço e outra
frontal, com bolso interno e porta-chaves. Peso aproximado: 580 g. Dimensões do Produto (A x
L x P): 46 cm x 33 cm x 18,5 cm. Handebol Indoor.
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Mochila tamanho médio, 30 cm de Comprimento, 19 cm de Largura e 37 cm de Altura,
revestimento dry system em todas as partes em contato com o corpo para absorção do suor,
costado moldado em polietileno reticulado, dois bolsos em tela para pequenos objetos,
compartimento interno em nylon, compartimento frontal com zíper duplo de metal niquelado
reforçado, bolso frontal pequeno, pequeno bolso interno para documentos, fitas compressoras
de carga laterais, alças anatômicas moldadas em EVA 6 mm, fita peitoral estabilizadora
ajustável, fita abdominal com fecho de 25 mm.
Modelo Dupla Suspensão Aro 26 Aero 21v, Altura do Produto (cm) 85,Gênero Masculino,
Largura do Produto (cm) 69, Comprimento do Produto (cm) 150, Peso do Produto (Kg) 16,100,
Guidão Suporte de Guidão em Alumínio, Garfo Suspensão, Selim Selle Royal, Pneu Levorin, Aro
26'', Alavanca do Câmbio Trocador na Luva, Câmbio dianteiro Sunstar, Câmbio Traseiro Sunstar,
Alavanca de freio Alumínio, Freio traseiro á Disco, Freio dianteiro á Disco, Pedal Nylon com
Refletores, Corrente Corrente Fina, Movimento central 34.7, Número de Marchas 21, Canote
do Selim Aço Carbono, Cassete Roda Livre 7V, Manopla Borracha Adventuri, Raio de Aço,
Pedivela Braço Engrenagem 34.7, Cubos dianteiros/traseiros de Aço, Coroa de Aço
Modulo de entrada de áudio com 8 entradas analógicas com 20 Hz de frequência e tensão de
69V. Dimensões: Alt. x Larg. x prof. (33x114x258) mm.
Modulo de extensão de DSP, para estender a capacidade de processamento de sinal.
Dimensões: (Larg. x Alt. x Prof.) 110 x 20 x 82,5 mm.
Módulo de Laser. Terapia de baixa intensidade; Dispositivo com controle independente de
todos os parâmetros; Visualização da potência em joules ou joules/cm²; Modos pulsado e
contínuo com freqüências de impulsos variáveis; Feedback em tempo real da potência aplicada;
Seleção completa de indicações clínicas específicas do aplicador; Posições de protocolos
incorporadas, definidas pelo utilizador; Fácil de conectar a qualquer unidade eletroterapia
intelect advanced ou combo; Localizador de pontos de acupuntura incorporado.
Módulo de monitoração fisiológica com coneção Bluetooth; coneção tipo IEE 802.15.4; análise
de frequência cardiáca de 0 a 240 BPM (+- 1BPM); análise de respiração de 0 a 120 BPM (+1BPM); termômetro (10 a 60 °C +- 2°C); análise de postura em pé e deitada (+- 180°); modos
estacionários, caminhada e corrida; frequência de trasmissão e armazenagem de 250Hz para
ECG; frequência de armazenamento do acelerômetro de 100Hz; entrada USB; análise de
temperatura , altura de salto, velocidade de corrida, frequência cárdiaca.
Modulo de saída analógica, com 8 saídas, frequência de 20Hz, tensão de 8.7V.
Mola de apoio lateral para Moto Cross.
Mola de apoio lateral para Moto Cross.
Mola em aço inox para esticar raia resistente ao cloro.
Mola em aço inoxidável para fixação de raias.
Molinete MS XT 6000: Para treinamento e instrução utilizados pela escola para crianças e
deficientes físicos.
Monitor cardíaco com cinta peitoral e relógio com função alarme e cronômetro.
Monitor cardíaco com temporizador FT2. Dimensões: Largura: 5,00 cm. Altura:1,00 cm.
Profundidade: 25,00 cm Peso: 70,00 g
Monitor de Frequência Cardíaca com Lentes PMMA, corpo em ABS+GF, partes metálicas em
aço inox, pulseira em poliuretano, transmissor produzido em poliamida e tira confeccionada
em 35% poliamida / 35% poliéster / 30% PU. Tem as funções de cronômetro, medição
fisiológica, transferência de dados, gravação, função treinamento e função de relógio.
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Monitor de Performance PM5.
Dados e displays: fornece distância, velocidade, ritmo, calorias e watts. Em caso de uso de
equipamento de frequência cardíaca, ele fornecerá os respectivos dados. Fundo de tela
iluminado e cinco opções de exibição: todos os dados, curva de força, gráfico de barras, letras
grandes e com um paceboat/ marcapasso.
Pen Drive USB: para armazenar os dados do treino e preferências. O PM5 utiliza qualquer Pen
Drive USB para armazenar seus treinos, que podem ir de mil a infinito, dependendo da
capacidade. Com o Software grátis Utility Concept2, pode ser feito upload dos dados de
LogBook para o diário de bordo on-line ou em um arquivo no computador.
Geração de Energia: duas pilhas D ou o adaptador AC opcional. Utilizadas quando a máquina
não está em uso, pois o dínamo do Remo Ergômetro providencia energia constante para o
monitor enquanto a máquina estiver em movimento.
Jogos: ambos os monitores incluem. PM3 inclui o Fish Game (jogo do peixe) e Biathlon e PM4
também tem Dardos e Treino de Alvo.
Competição: a precisão do monitor de performance o torna ideal para corridas e competição. O
PM permite competir contra os companheiros de equipe ou rivais de treino, se eles estão na
mesma sala ou em outro continente. É possível ligar mais de uma máquina para corridas em
tempo real. Competição com PM4s é simples e pode ser feito sem fio assim que tirá-los das
caixas, ou pode conectá-los juntos para aproveitar os recursos extras, como o monitoramento
da frequência cardíaca sem fio. Ligar as máquinas em conjunto com PM3s também é possível
com um PC e cabos USB.
Características adicionais do PM5: maior capacidade de memória.
Sistema de competição integrada: tecnologia ANT e Bluetooth para sustentar a corrida sem fio,
ou com fio, entre até oito máquinas sem a necessidade de nenhum computador ou
equipamento extra.
Monitoramento de frequência cardíaca sem fio.
Tecnologias ANT e Bluetooth também permitem o monitoramento da frequência cardíaca sem
fio. É possível utilizar as cintas Polar Bluetooth, Garmin e Suunto, entre outras.
Monitor de referência amplificado com alto falante de 8' e tweeter de fita Adam S8X.
Monitor LCD 19 com saída HDMI e Serial. Dim.: Altura 35Cm x Largura 44Cm x Profundidade 17
Cm.
Monitor multiparâmetro; Equipamento utilizado para monitoração de paciente adulto,
pediátrico e neonatal, através de cabos e sensores; Tela em LCD a cores de 14, com resolução
mínima de 640 x 480 pixels; Operação através de botão rotativo, touch screen e/ou teclado de
membrana. Exibição simultânea de no mínimo 3 curvas de diferentes parâmetros com
possibilidade de expansão; Sistema de alarmes com no mínimo 3 prioridades; Armazenamento
mínimo de 24h de tendências gráficas; Permitir conexão a rede hospitalar TCP/IP, possibilidade
de ligação a um monitor externo VGA ou SVGA; Permitir Upgrades de software sem troca de
componentes internos; Deve permitir a inclusão futura de parâmetro de capnografia; Bateria
interna incorporada com no mínimo 180 minutos de autonomia, recarregável no próprio
monitor com possibilidade instalação de bateria selada auxiliar; Armazenar dados de
monitorização, incluindo ondas e valores numéricos minimamente para até 30 eventos de
alarme; Com suporte para fixação na parede; Parâmetros Mínimos: ECG: Acompanhar cabo de
ECG de 3-5 vias com blindagem a prova de bisturi elétrico, Opção de 3, 7, 8 ou 12 derivações (I,
II, III, aVL, aVF, aVR e V1 a V6), Faixa de medida entre 15 e 300 bpm, Precisão de 2 bpm ou 1%,
deve ser considerado o que for maior, Alarmes: limites máximos e mínimos ajustáveis pelo
usuário, Análisar arritmias - básica: Assistolia, Taquicardia e Fibrilação Ventricular, permitir
upgrade para arritmia avançada: Batimentos Ventriculares, Ritmo Idioventricular Acelerado,
Dupla de Batimento Ventricular, Bigeminismo; Respiração: Faixa de medida: 0 a 150 RPM,
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Precisão: 1 1/min ou 2%, deve ser considerado o que for maior, Alarmes: limites máximos e
mínimos ajustáveis pelo usuário, Curva de respiração por impedância e freqüência respiratória;
Temperatura: Acompanhar sensor de temperatura para adulto e infantil, Apresentar
minimamente 01 canal, Permitir expansão para 02 canais, Faixa de medida entre 0º a 50ºC ,
Alarmes: limites máximo e mínimo ajustáveis pelo usuário; Oximetria: Acompanhar sensor de
SpO2 adulto/pediátrico de dedo, Permitir visualização da curva pletismográfica de saturação
arterial de O2, Permitir visualização freqüência de pulso, Faixa de medida: 1-100%, Precisão: 70
e 100%, 2%, Alarmes: limites máximos e mínimos de SpO2 e pulso ajustáveis pelo usuário;
Pressão não invasiva: Acompanhar manguito de PNI adulto normal, pediátrico e uma
mangueira extensora, Parâmetros medidos: Pressão sistólica, diastólica e média, Método de
medida Oscilométrico, seleção entre Neonatos a adultos, Faixa de medida minima: 1 a 240
mm/Hg, acionamento manual ou programável contínuo; Comunicação: Permitir comunicação
com sistema registro, consultas e internação de pacientes (HIS) através de protocolo HL7. Peso
aproximado: 4 kg. 220V/ 60 Hertz ou BIVOLT.
Mosquetão de soltura rápida: Conjunto que compõe a linha de vida (cabo guia).
Mosquetão simples para Volteio. Comprimento: 9 cm.
Moto bomba para recalque de água com vazão 16 m3/h, pressão 20 mca, potência 3,0cv
Moto esmeril; Peso: 6,0kg, bivolt, diâmetro do disco: 6" (152 mm), diâmetro do eixo: 1/2. Vel.:
3450 rpm
Moto-bomba protegido por carcaça metálica, submersível, vazão 20m3/h, AMT 10m
Motor 15HP de 4 tempos por Centro, indicado para o bote inflável de 3,6 metros
Motor de 15 hp de dois tempos carburados .
Motor de 150 hp de dois tempos .
Motor de 150 hp de quatro tempos .
Motor de 25 hp de dois tempos carburados .
Motor de 40 hp de dois tempos .
Motor de 40 hp de dois tempos carburados .
Motor de 60 hp de dois tempos carburados .
Motor de 75 hp de quatro tempos .
Motor de popa de 115 hp de quatro tempos.
Motor de popa de 4 tempos: potência: 20 hp, altura da rabeta S: 381/15 mm/pol, peso: 51,7kg,
2 cilindros, capacidade volumétrica: 362mm², diâmetro x cursos 63 X 58.1mm, faixa máxima de
rotação: 5000~6000 rpm, taxa de compressão: 9,3, sistema de transferência por comando de
válvula simples, ignição microcomputador CDI, relação de transmissão 13/27, sistema de
operação braço de comando, lubrificação carter úmido, sistema de partida manual, sistema de
inclinação manual, ''Prime Start'', parada do motor, navegação em águas de pouca
profundidade, alternador: 10A, regulador retificador de tensão, proteção partida engatada,
sensor de temperatura, caixa de controle remoto, velocímetro, tacômetro, indicador de power
trim, hélice e tanque de gasolina com capacidade de 25L.
Motor de popa de 50 hp de dois tempos.
Motor de popa de 50 hp de quatro tempos.
Motor de popa de 90 hp de dois tempos.
Motor de popa de 90 hp de quatro tempos.
Motor trifásico (de 1 a 2CV) com moto redutora N2= 8rpm, deslocamento a uma velocidade
média a 8, 2segundos/metro, consumo nominal= 1. 53 Amp, dispositivo de sincronismo
(autómato), variadores de frequência 380V 50Hz com saída trifásica 3x380V, alimentação
trifásica (preferencial) 16 Amp Max por fase, com 2 cilindros de tração em tubo Ø285mm x
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(comprimento variável a partir dos 400mm), revestidos em borracha vulcanizada e dureza de
60ºshore, lisa ou estriada longitudinalmente ou em padrões de losangos sobre tubo de aço sem
costura ST44, ligados por veio central com Ø40mm com moto redutora por escatel e chaveta
160x10x8, com fecho por chaveta de cana.
Motor Yamaha 60 HP, Altura da rabeta (mn/pol) :L: 527/20.7,Peso (Kg) : L:111 ,Nº de cilindros 4
cil. ,Capacidade volumétrica 996 ,Diâmetro x cursos 65 x 75 ,Potência (Kw/Hp) 44,1 / 60, Faixa
máxima de rotação (rpm) 5000~6000,Taxa de compressão 9,5, Sistema de transferência
,Comando de Válvula Simples, Ignição, Microcomputador TCI, relação de transmissão
13:24(1,85), Sistema de operação, Caixa de comando, Lubrificação, Carter úmido , Sistema de
Partida Elétrico, Sistema de inclinação PTT, ''Prime Start'' sim ,Parada do motor sim, Navegação
em águas de pouca profundidade - Alternador 17A, Regulador retificador de tensão, Proteção
partida engatada, Sensor de temperatura, Proteção de rotação excessiva, Caixa de controle
remoto, Tacômetro,Indicador de Power Trim, Hélice.
Motor Yamaha, potência: 25 HP, comprimento da rabeta: 423 mm, peso: 52kg, 2 cilindros, faixa
máxima de rotação: 4500-5500 rpm, 496 cilindradas, combustão a carburador, sistema de
exaustão através de hélice, sistema de lubrificação (pré mistura) a gasolina, óleo :TC-W3 - 2T 40:1, sistema de ignição CDI, sistema de inclinação manual, sistema de partida manual, com
tanque de combustível de 24 litros, com mangueira e bulbo, jogo de ferramentas, cabo de
partida de emergência e vela de ignição sobressalente.
Mp testador de máscara 12,5 kg ( regra da fie)
Multi Estação com 13 anilhas plastificadas ( em cada coluna ) , sendo 12 anilhas pesando 6,8 kg,
peso de guia de 4 kg, 2 colunas de peso, tubos reforçados( paredes de 2 mm ), cabo de aço
encapado em nylon, apoio de braços e pernas em espuma de alta densidade, ajuste de altura e
distância do assento, capacidade para 4 usuários. Dimensões ( C x L x A ): 190 x 230 x 210 cm ,
Peso: 316 kg. Marca ou similar: Embreex - Multi Estação 415
Multi Estação com 13 anilhas plastificadas pesando 3,4 kg, pesos plastificados, tubos
reforçados( parede de 2 mm), cabo de aço encapado em nylon, apoio de braços e pernas em
espuma de alta densidade e material anti-suor com 100 mm, pintura eletrostática, ajuste de
altura do assento, capacidade para 1 usuários. Dimensões (C x L x A) : 177 x 119 x 212 cm , Peso
: 128 kg. Marca ou similar: Embreex - Multi Estação 403
Multi Press com carga máxima de 82,5 kg/112,5 kg , fração de carga 2,5 kg, peso total 280 kg, 3
mm de espessura do chassi, 4,25 mm de espessura da torre , cabos de aço com 5 mm de
diâmetro. Dimensões (C x L x A) : 2215 mm x 1500 mm x 1600 mm. Marca ou similar :
Movement- Edge Multi Press
Multicabo de 6 vias, corda de fios de cobre estanhado, recozido com formação flexível.
Blindado com fita de poliéster, costura em PVC.
Multivitamínico c/100 (2vc) extrato padronizado de ginseng g115; panax ginseng; palmitato de
retinol; colecalciferol; acetato de racealfatocoferol; nitrato de tiamina; riboflavina; cloridrato
de piridoxina; cianocobalamina; biotina; nicotinamida; ácido ascórbico; ácido fólico; sulfato
cúprico; sulfato de manganês monoidratado; sulfato de magnésio; sulfato ferroso; sulfato de
zinco monoidratado; fosfato de cálcio; selenito de sódio; lecitina de soja. indicado para o
tratamento de estados de esgotamento (causados por estresse), fadiga, sensação de fraqueza,
diminuição da concentração e do desempenho físico em mental; indicado como complemento
nutricional em casos de nutrição mal balanceada ou deficiente, causados, por exemplo, pelo
avanço da idade ou por hábitos alimentares, perda de apetite, anorexia, debilidade decorrente
de doença crônica ou aguda, incluindo cirurgia e convalescença.
Munhequeira em EPS / Isopor, para pessoas com peso acima de 50 Kg. Tam: M é para os
patinadores de 155 a 170 centímetros, Tam: G de 170 a 185 centímetros, Tam : XG acima de
185 centímetros. Peso Líquido: Aproximadamente 0,100kg
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Munhequeira. Envolve os pulsos a fim de eliminar a umidade causada pelo suor; Composição:
95% Nylon 4% Borracha 1% Elastano; Dimensões: 9x7x1cm; Unissex
Munição Calibre 22 LR Tenex Biathlon, peso de bala: 2,59 g, 40 grãos, lubrificante
especialmente formulado para uso em 0 C e -20 c, perfil: nariz achatado, bala diâmetro: 0,2223
in
Munição Calibre 22 LR, Club Xtra. Peso de bala: 2,59 gramas, 40 grãos, Lubrificante: cera de
parafina. Perfil: nariz redondo.
Munição Calibre 22 LR, Edge, revestimento oxidado preto cientificamente desenvolvido, força
de liberação bala Improved. Peso de bala: 2,59 gramas, 40 grãos, lubrificante: cera de abelha /
sebo. Perfil: nariz achatado
Munição Calibre 22 LR, Match EPS. Peso de bala: 2,59 gramas, 40 grãos, lubrificante: cera de
abelha / sebo, perfil: nariz achatado
Munição Calibre 22 LR, Match OPS, pistola 25 m Rim Pistola de Fogo, Rim Fogo longo Rifle para
o evento Pistola de Tiro Rápido: peso mínimo de bala. 39 g = 2,53 g, velocidade mínima de 250
m / seg. Peso de bala: 2,59 gramas, 40 grãos, lubrificante: cera de abelha / sebo. Perfil: nariz
redondo, barrel comprimento: 254 milímetros / 10in
Munição Calibre 22 LR, Pistol Match EPS, peso de bala: 2,59 gramas, 40 grãos, lubrificante: cera
de abelha / sebo, perfil: nariz redondo, barrel comprimento: 254 milímetros / 10in
Munição Calibre 22 LR, Sport. Peso de bala: 2,59 gramas, 40 grãos, lubrificante: cera de
parafina. Perfil: nariz redondo
Munição Calibre 22 LR, Subsonic Hollow. Peso de bala: 2,59 gramas, 40 grãos, lubrificante: cera
de parafina. Perfil: Hollow Point
Munição Calibre 22 LR, Team, Peso de bala: 2,59 gramas, 40 grãos, lubrificante: cera de abelha
/ sebo. Perfil: nariz achatado
Munição Calibre 22 LR, Tenex Pistol. Peso de bala: 2,59 gramas, 40 grãos, lubrificante: cera de
abelha / sebo. Perfil: nariz redondo, barrel comprimento: 254 milímetros / 10in
Munição Calibre 22 LR, Tenex Ultimate EPS, peso de bala: 2,59 gramas, 40 grãos, lubrificante:
cera de abelha / sebo, perfil: nariz achatado
Nacra 17 (barco a vela) completo (mastreação, casco, leme , cana do leme, quilha e demais
acessórios) com sistema snuffer nacra; foils curvados de carbono; sistema de leme kick up
nacra; retranca; harken equipada; joystick telescópico de carbono; sistema selftacking jib;
sistema de trapézio ajustável; sistema 1:10 mainsheet; casco em fibra de vidro de contrução
(grp). dimensões: 5,25 m (comprimento do barco); 2,59 m (largura do barco); 9,10m
(comprimento do mastro); área da vela mestra: 16,25 m2; área da vela de proa (jib): 4,0 m2;
área da vela spinnaker (balão): 18,50 m2. peso do barco: 142 kg.
Nacra 17 (barco a vela) vela mestra.
Nacra 17 (barco a vela): barra de ligação dos lemes em poliuretano.
Nacra 17 (barco a vela): base completa em poliuretano para mastro.
Nacra 17 (barco a vela): capa completa em poliester com resistência a uv.
Nacra 17 (barco a vela): capa para base do mastro em poliester.
Nacra 17 (barco a vela): capa para bolinas.
Nacra 17 (barco a vela): carreta em aço galvanizado com rodas de 13" de aro.
Nacra 17 (barco a vela): conjunto de capas para lemes.
Nacra 17 (barco a vela): extensao da cana em carbono.
Nacra 17 (barco a vela): extensão do leme (tiller extension). diametro interno: 20mm. diametro
externo 22,6mm. parede, espessura: 1,3mm. comprimento 2500mm. peso: 0,28kg. material:
fibras de carbono; combina as propriedades e aparência de fibras de carbono, fibras de
aramida e epóxi curado no calor. o comprimento refere-se ao comprimento do tubo, não
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incluindo o equipamento. (ronstan universal acrescenta 40 mm). extensões do leme são
fornecidos com tampa e equpado com poliuretano universal. a camada final é feita de aramida
(kevlar).
Nacra 17 (barco a vela): jogo completo de velas ( vela buja, mestra (grande), balão).
Nacra 17 (barco a vela): lâmina em carbono para leme.
Nacra 17 (barco a vela): mastro de carbono (sem roldanas)
Nacra 17 (barco a vela): retranca em polyester.
Nacra 17 (barco a vela): tratamento de silicone para vela com revetimento de nanopartículas;impermiabilizante para as velas; proteção uv; resistência a detergentes navais.
Nadadeira (P/ Natação) Training Em Silicone. Medidas Aprox. Adulto: P à G.
Nadadeira (P/ Natação) Training Em Silicone. Medidas Aprox. Infantil: P ou M.
Nadadeira (para natação) training em silicone; Modelo adulto
Nadadeira (pé de pato) fechada confeccionada em silicone com cobertura total do pé e do
calcanhar. Tamanho 34/35 à 42/43. PAR.
Nadadeiras pala longa: Tamanhos: M, G, GG, XG.
Naproxeno 550mcg c/10 (4cx) doenças reumáticas: ação antinflamatória e analgésica em
artrite reumatóide juvenil, osteoartrite (artrite degenerativa) espondilite alquilosante, gota;
indicações periarticulares e músculoesqueléticas: analgesia em bursite, tendinite, sinovite,
tenossinovite, lumbago; enxaqueca e dor de cabeça: ação terapêutica e profilática; usos
cirúrgicos e traumáticos: ação analgésica após entorses, distensões, manipulações ortopédicas,
extrações dentárias, cirurgias; doenças infecciosas: com finalidades analgésica, antinflamatória
e antipirética com auxiliar da terapêutica específica em adultos e crianças; usos ginecológicos:
relaxamento e analgesia uterinos no pós parto de não lactantes, após inserção de diu, e para
redução da perda sanguínea menstrual.
Naproxeno 550mcg c/20 (4cx) doenças reumáticas: ação antinflamatória e analgésica em
artrite reumatóide juvenil, osteoartrite (artrite degenerativa) espondilite alquilosante, gota;
indicações periarticulares e músculoesqueléticas: analgesia em bursite, tendinite, sinovite,
tenossinovite, lumbago; enxaqueca e dor de cabeça: ação terapêutica e profilática; usos
cirúrgicos e traumáticos: ação analgésica após entorses, distensões, manipulações ortopédicas,
extrações dentárias, cirurgias; doenças infecciosas: com finalidades analgésica, antinflamatória
e antipirética com auxiliar da terapêutica específica em adultos e crianças; usos ginecológicos:
relaxamento e analgesia uterinos no pós parto de não lactantes, após inserção de diu, e para
redução da perda sanguínea menstrual.
Nebulizador. Ultrassônico; Com temporizador; Nebulização continua com mínimo de 60 horas;
Alarme sonoro; Tanque de armazenamento de água de 350 ml; 02 locais para armazenamento
do medicamento de 100 ml; 02 Tubos de inalação; 04 máscaras de inalação (02 adultos e 02
Pediátricos); 02 Filtros; Cabo de alimentação; Case do equipamento. Peso: 3 Kg. 220V/ 60 Hertz
ou BIVOLT.
Nefrona sist. de filtração, veloc. filtração:40m³/h/m², vazão:80m³/h (1 bomba de 55cv+1
reserva), Tensão: 380I-60Hz, Pot. trabalho:4.5kW, Intensidade:8A e Máx. Pressão
trabalho:2,5bar, para piscina de competição - 50mx25mx3m.
Negatoscópio, fabricado em chapa de aço tratado e acabamento em pintura eletrostática
texturizada, a iluminação com oito lâmpadas fluorescentes de 15W, alimentadas por reatores
eletrônicos, atingindo densidade luminosa máxima de 5000 cd/m², com dois níveis de
luminosidade. Alimentação opcional de 110V ou 220V.
Neuroléptico, tranquilizante e pré-anestésico, frasco de 20 ml. Particularmente indicado como
auxiliar no controle de animais de médio e grande porte durante os exames, tratamentos,
embarques e transportes. Cada 1mL contém: Acepromazina 10,0 mg Veículo qsp 1,0 ml.

8.286,07
4.520,96
58.288,15
1.961,43
1.496,18
143,67
105,00
148,33
175,00
147,00

33,03

80,97

1.795,62

551.497,49

589,44

23,81

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Nimesulinda 100 mg c/12 (4cx) anti-inflamatório não-esteroidal indicado para uma variedade
de condições que requeiram atividade anti-inflamatória, analgésica e antipirética.
Nitrato de miconazol creme (2tb) no tratamento de tinea pedis (pé de atleta), tinea cruris,
tinea corporis e onicomicoses causadas pelo trychophyton, epidermophyton e microsporum;
candidíase cutânea, tinea versicolor e cromofitose.
Nível a laser com uma linha horizontal e duas verticais; Com possibilidade de nivelação
automática; Precisão de 0,5mm/m; Utilização para medição de nível e prumo; Bolsa para
transporte. Dimensões aproximadas da embalagem AxLxP: 17x23x46,5 cm; Peso aproximado
da embalagem do produto: 740 gramas.
Nivelador tipo Rastelo em Alumínio; Confeccionado em aço com cabo ergonômico; 24 dentes.
Nivelador tipo Rastelo em Alumínio; Confeccionado em aço com cabo ergonômico; 48 dentes.
Nobreak 80 kVA - Alto rendimento, tensão de alimentação 220V trifásico (3 fases + neutro +
terra) saída trifásica 220/127V, fator de potência de acordo com as cargas a serem
alimentadas, proteção contra curto-circuito na saída, alimentação da saída por bornes e
módulo adicional de adequação da tensão de entrada. Ref.: Engetron ou equivalente.
Nobreak 80kVA - Alto rendimento, tensão de alimentação 220V trifásico (3 fases + neutro +
terra) saída trifásica 220/127V, fator de potência de acordo com as cargas a serem
alimentadas, proteção contra curto-circuito na saída, alimentação da saída por bornes e
módulo adicional de adequação da tensão de entrada. Ref.: Engetron ou equivalente. Locação.
Nobreak para sistema de supervisão predial 2KVA
Nock em acrílico com diâmetro interno aproximado 6,5 mm. Cor Vermelho.
Nock em plástico .Cores: preto, laranja.
Nock em plástico .Cores: vermelho, branco, laranja.
Nock em plástico laranja.
Nock em plástico. Cores: verde, vermelho, branco, laranja.
Nock em plástico. Tamanho: 11/32", 9/32", 1/4", 5/16". Cores: amarelo, azul, laranja.
Nock em policarbonato. Modelo universal que se encaixa todos os adaptadores de pino Nock
padrão. De encaixe grande usado para cordas mais grossas para arco compostos.
Nock pin for ACG. Nock para flechas. Para ACG de tamanho 430-540. Material: Aço. Peso: 8g.
Norfloxacio 400 mg c/14 (2cx) indicado para tratamento das seguintes infecções: - infecções
do trato urinário; - inflamação do estômago e intestino (gastrenterite) causada por alguns tipos
de bactérias; - gonorreia; - febre tifoide; pode também ser usado para a prevenção das
infecções nos seguintes casos:
- contagem baixa de leucócitos: nestes casos, seu corpo fica mais sensível a infecções causadas
por bactérias que fazem parte da flora intestinal; - quando você visitar locais em que possa ficar
exposto a bactérias que possam causar inflamação do estômago e intestinos (gastrenterite)
Norfloxacio 400 mg c/6 (2cx) indicado para tratamento das seguintes infecções: - infecções do
trato urinário; - inflamação do estômago e intestino (gastrenterite) causada por alguns tipos de
bactérias; - gonorreia; - febre tifoide; pode também ser usado para a prevenção das infecções
nos seguintes casos:
- contagem baixa de leucócitos: nestes casos, seu corpo fica mais sensível a infecções causadas
por bactérias que fazem parte da flora intestinal; - quando você visitar locais em que possa ficar
exposto a bactérias que possam causar inflamação do estômago e intestinos (gastrenterite)
Notebook com capacidade de rodar em alta velocidade o software de análise de imagem.
Configuração: Intel Core i7 quad core, 2,6GHz, Memória de 8GB e 1600MHz, Disco rígido de
750GB, 5400 rpm, Processador gráfico Intel HD 4000, NVIDIA GeForce GT 650M com 1GB de
memória GDDR5, Tela 15 polegadas.
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Notebook com processador I5 ou similar, com configuração mínima de 4gb de memória, 500gb
de HD e tela de 14 polegadas, sistema operacional original (Windows 8), e capa de proteção.
Notebook com processador Intel Core i3, memória padrão de 4 GB, interface de memória de
DDR 3, com webcam embutida, disco rígido padrão de 500 GB, interface de disco SATA,
velocidade de disco(RPM) 720, mídia óptica, DVD-RW, placa de rede (Mbps), porta USB,
wireless saída RJ-45, tela de 14.0 HD (1366 x 768). Dimensões: 339,4 mm de largura x 234 mm
de altura x 28,5 - 33,9 mm de profundidade e peso de 2,15 Kg. Sistema operacional Windows 8
Professional.
Notebook processador Intel Core i5 (2a geração ou superior), 2.2/3.0 Ghz, memória RAM 4/8
GB DDR 3 SDRAM, HD 250/500 GB (5400 RPM), tela LED HD 14/15.4"
Nutricionista Esportivo, responsável pelo acompanhamento nutricional das equipes brasileiras
de Cross country, biathlon de inverno e/ou snowboard. Perfil: conhecimento técnico e
experiência em nutrição desportiva. Atividades: levantamento da saúde e avaliação dos hábitos
e preferências alimentares de cada atleta, análise de peso e composição corporal, através de
exame de bioimpedância, planejamento de metas a serem atingidas, elaboração de um
planejamento nutricional individualizado de acordo com o gasto energético e rotina do atleta,
ministrar palestra sobre como melhorar o desempenho através da nutrição e orientações sobre
suplementação nutricional.
Nutricionista pleno (Tipo de Contratação Mensal - 40h semanais)
Nutricionista pleno (Tipo de contratação: Semanal)
Nutricionista sênior (Tipo de Contratação Mensal - 40h semanais)
Nutricionista sênior (Tipo de Contratação: Semanal)
Nutricionista: Profissional que tem por objetivo: promover saúde, melhorar o desempenho e
otimizar a recuperação pós-exercício do atleta através de uma alimentação balanceada de
acordo com a necessidade individual de cada um. Requisito: Nível superior Completo com
registro no respectivo Conselho regional
Nutricionista: Profissional que tem por objetivo: promover saúde, melhorar o desempenho e
otimizar a recuperação pós-exercício do atleta através de uma alimentação balanceada de
acordo com a necessidade individual de cada um. Requisito: Nível superior Completo com
registro no respectivo Conselho regional
O Tapete especial para Ginástica Rítmica, extremamente suave, antiestático e antiabrasivo, de
alta resistência, com fios de poliamida e base de polipropileno, espessura 6mm, ideal para
condições de treinamentos e competições. O Tapete é em 4 tiras, (3 de 4m de largura e uma de
2m de largura) unidas por fita adesiva dupla face. A demarcação da área de competição de
13x13m é feita através de uma fita adesiva vermelha.
Obstáculo fixo - Estrutura de ferro e madeira resistente, comprimento de 3,66m e altura
ajustável.
Obstáculo móvel - Estrutura de ferro e madeira resistente, comprimento de 3,96m e altura
ajustável. Certificado IAAF
Obstáculos Oficiais - Obrigatório possuir Certificado de Homologação pela IAAF (Associação
Internacional das Federações de Atletismo). O obstáculo em questão é a Barreira Ajustável para
a Modalidade Corrida com Obstáculos. Trave confeccionada em madeira com revestimento
laminado e pés com estrutura de aço. Comprimento de 5m e altura ajustávelem 40-60 cm, 5584 cm ou 66-106 cm.
Octopus: O Octopus é uma válvula reguladora reserva para o caso da principal mostrar algum
defeito.
Óculos com armação em grilamid in natura, lentes em policarbonato P400 impact resistance
base 7.
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Óculos de Motocross com 100% proteção UVA e UVB, sistema de fixação de tearoffs com 3
pinos.
Óculos de motocross com estrutura em poliuretano, tira com silicone para melhor aderência ao
capacete, camadas de espuma para maior conforto e proteção, lentes com tratamento
antiembaçante,microalmofadas que melhoram o contato com o rosto, Proteção 100% UV
Óculos de Motocross com lente antiembaçante, camadas de espuma para conforto e proteção
do rosto, cinta em silicone, estrutura em poliuretano, protege os olhos contra os raios UV.
Óculos de Motocross com Lente Dupla Fume.
Óculos de natação com lentes ante embaçantes em policarbonato inquebrável, tiras e
acabamento em silicone.
Óculos de natação com lentes em acrílico, tiras e acabamento em silicone.
Óculos de natação infantil com lentes ante embaçantes em policarbonato inquebrável, tiras e
acabamento em silicone.
Óculos de proteção oficial para goalball de borracha moldada. Fechamento completo da visão e
proteção efetiva dos olhos. Aprovado pelo CP- IBSA (International Blind Sport Federation).
Medidas: 19 x 10 cm
Óculos de proteção para o Centro de Treinamento em policarbonato resistentes a impacto e
choques físicos de materiais sólidos e líquidos com visor curvo para proteção lateral, armação
preta presa à lente com parafusos, apoio nasal maleável para maior conforto no uso, hastes
tipo espátula com borracha macia nas pontas propiciando maior conforto ao usuário, proteção
contra raios UVA e UVB,visor curvo para proteção lateral. Acompanha cordão de segurança.
Óculos de proteção. Protege os olhos de impactos com a bola ou com outros atletas; mantem o
suor longe dos olhos; Elástico ajustável (Tamanho único).
Óculos de segurança para Ski Alpino
Óculos de segurança para Ski Freestyle
Óculos de segurança para Ski Snowboard
Óculos espelhado para natação com lentes ante embaçantes em policarbonato inquebrável,
tiras Ee acabamento em silicone.
Óculos para basquete. confeccionado em peça única o que oferece excelente visão periférica
sem distorções; perfeita vedação para diferentes formatos de rosto; aprovação balística em
norma internacional; possui tratamentos antirrisco e antiembaçante; lente em policarbonato
ótico, armação em poliuretano; clip interno para lente de grau.
Óculos para competição com lentes de policarbonato e armação-vedação TPR (Thermo plastic
rubber/elastomer) com revestimento fino para garantir um perfeito encaixe e vedação.
Narizeira substituível. Tira de alça dupla de silicone RFA (Racing fit adjustment).
Óculos para futebol, basquete, tênis, vôlei com lentes tipo optifog anti-embaçante, anti-reflexo,
anti-risco. tamanhos: p/m/g - adulto / adolescente / infantil
Óculos para natação com desenho hidrodinâmico com moldura suave, lentes de policarbonato,
com tratamento anti-embaçante e proteção contra raios ultra-violeta, tiras ajustáveis, presilha
de polibicarbonato, moldura e ventosa em silicone.
Oculos para patinação de velocidade no gelo , com lentes ceramic multicor mirror ; proteção a
raios UV-BC até 400nm; estrutura de nylon Grilamid TR-90. Peso: 27g.
Óculos para proteção contra raios solares e condições climáticas adversas para o ski freestyle.
Óculos para proteção Goggle, Cor: Preto com cinza, DETALHES: Cor da lente: laranja com
tratamento espelhado, Tipo da lente: padrão 100% proteção UVA e UVB, Alça regulável
compátivel ao capacete, Espuma em 2 camadas: Maximiza o conforto e mantém a umidade
afastada da pele, Antifog: Tratamento antiembaçante.
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Oftalmoscópio. Para observação das estruturas oculares; Iluminação Direta em Xenon branca;
05 Tipos de abertura de diafragma; Apoio orbital macio; Acabamento cromado; Cabo com
revestimento antiderrapante e resistente ao choque; Uso de bateria/pilha. Comprimento: 20
cm; Peso: 150 grs.
Óleo de alta viscosidade, específico para máquina. Descrição técnica: Nome produto - Ice Lane
Conditioner. Identificador - Ice Bowling Lane Conditioner Part #156-8130. Marca ICE, da Kegel
ou similar. Galão, peso: 40 lbs.
Óleo de Amêndoa, para hidratação do couro. Galão de 5 litros.
Óleo de fígado de bacalhau; óleo de soja; fosfato monosódico; fosfato dicálcico; hipofosfíto de
sódio; óleos essenciais (10pt) medicação tônica nos estados de desnutrição ou carência das
vitaminas a e d
Oleo de proteção para o fio da lamina. Tipo Foss. Tam: 100 ml, 250 ml .
Oleo mineral (1fr) indicado como laxante, no tratamento da constipação intestinal funcional
(prisão de ventre-), assim como no pré-operatório e no esvaziamento do cólon para a
realização de exames. utilizado também na pele, amacia as áreas ressecadas e ásperas.
Óleo Mineral, para hidratação do couro. Galão de 5 litros.
Ombreira - 8 proteções de EVA de alto impacto. Com camisa ultraleve e flexível, sistema antiimpacto estrategicamente distribuído pelo corpo, fabricado em EVA com tratamento antibacteriano com respirabilidade. Tamanho EGG.
Ombreira - 8 proteções de EVA de alto impacto. Com camisa ultraleve e flexível, sistema antiimpacto estrategicamente distribuído pelo corpo, fabricado em EVA com tratamento antibacteriano com respirabilidade. Tamanho G.
Ombreira - 8 proteções de EVA de alto impacto. Com camisa ultraleve e flexível, sistema antiimpacto estrategicamente distribuido pelo corpo, fabricado em EVA com tratamento antibacteriano com respirabilidade. Tamanho GG.
Ombreira - 8 proteções de EVA de alto impacto. Com camisa ultraleve e flexível, sistema antiimpacto estrategicamente distribuido pelo corpo, fabricado em EVA com tratamento antibacteriano com respirabilidade. Tamanho M.
Ombreira - 8 proteções de EVA de alto impacto. Com camisa ultraleve e flexível. Sistema antiimpacto estrategicamente distribuido pelo corpo, fabricado em EVA com tratamento antibacteriano com respirabilidade. Tamanho P
Ombreira Pro. Ombreira de Proteção. 5 proteções remvíveis. Ombros/ biceps e externo.
Material: Nylon e espuma. Adulto. Preta. Tamanho P, M, G. Para Jogo Profissional e treino.
Omeprazol 20 mg(42 cp) o omeprazol está indicado nas úlceras pépticas benignas, tanto
gástrica como duodenal. os resultados obtidos na úlcera duodenal são superiores aos obtidos
na úlcera gástrica, verificando-se índices de cicatrização de quase 100% após 2 a 4 semanas de
tratamento, com as doses recomendadas. outra característica resultante dos estudos clínicos
foi a eficácia do omeprazol no tratamento de úlceras resistentes a outros tipos de agentes
antiulcerosos, embora seu papel exato, nessas condições, não tenha sido totalmente
esclarecido; os resultados na úlcera duodenal, com apenas 2 semanas de tratamento,
evidenciam níveis de cura geralmente superiores a 70%, que estão acima dos observados com
outros agentes antiulcerosos; a esofagite de refluxo requer períodos mais prolongados de
tratamento. mesmo assim, após 4 semanas já se observam índices de cura superiores a 80 %;
pelas suas características de ação, o omeprazol está indicado também nos estados de
hiperacidez gástrica, na prevenção de recidivas de úlceras gástricas ou duodenais e na
síndrome de zollinger-ellison; o omeprazol também é indicado no tratamento de erradicação
do h. pylori em esquemas de terapia múltipla e na proteção da mucosa gástrica contra danos
causados por anti-inflamatórios não-esteroidais; na esofagite de refluxo em crianças com mais
de 1 ano de idade.
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Omeprazol 20mg (56 comp). indicado nas úlceras pépticas benignas, tanto gástrica como
duodenal. os resultados obtidos na úlcera duodenal são superiores aos obtidos na úlcera
gástrica, verificando-se índices de cicatrização de quase 100% após 2 a 4 semanas de
tratamento, com as doses recomendadas. outra característica resultante dos estudos clínicos
foi a eficácia do omeprazol no tratamento de úlceras resistentes a outros tipos de agentes
antiulcerosos, embora seu papel exato, nessas condições, não tenha sido totalmente
esclarecido; os resultados na úlcera duodenal, com apenas 2 semanas de tratamento,
evidenciam níveis de cura geralmente superiores a 70%, que estão acima dos observados com
outros agentes antiulcerosos; a esofagite de refluxo requer períodos mais prolongados de
tratamento. mesmo assim, após 4 semanas já se observam índices de cura superiores a 80 %;
pelas suas características de ação, o omeprazol está indicado também nos estados de
hiperacidez gástrica, na prevenção de recidivas de úlceras gástricas ou duodenais e na
síndrome de zollinger-ellison; o omeprazol também é indicado no tratamento de erradicação
do h. pylori em esquemas de terapia múltipla e na proteção da mucosa gástrica contra danos
causados por anti-inflamatórios não-esteroidais; na esofagite de refluxo em crianças com mais
de 1 ano de idade.
Ônibus luxo leito para locação. 28 lugares. Tv, toalete, frigobar, lençóis, travesseiros, água e
café. Kilometragem livre.
Ônibus luxo leito para locação. 48 lugares. Tv, toalete, frigobar, lençóis, travesseiros, água e
café. Kilometragem livre.
Ônibus luxo para locação. 48 lugares com tv, Toalete. Kilometragem livre.
Ônibus semi-leito leito para locação. 28 lugares. Tv, toalete, frigobar, lençóis, travesseiros, água
e café. Kilometragem livre.
Ônibus semi-leito leito para locação. 48 lugares. Tv, toalete, frigobar, lençóis, travesseiros, água
e café. Kilometragem livre.
Open bic (barco a vela): barco completo em polietileno termoformado com lemes de fibra de
vidro, ferragens , moitão de carbono, sistema de adriças e trapézio duplo.comprimento do
casco: 2.74m, comprimento da viga mestra: 1.16m.peso: 44.45 kg.
Open-End Minitramp: Armação em tubo oval chato de aço galvanizado de 120x120cm. Tela de
70x60cm (com tiras de nylon de 6mm), com 32 molas de aço galvanizadas de 185mm de
comprimento e 32mm de diâmetro e proteção de molas. Extremidades abertas, tensionadas
com corda elástica.
Optimist (barco a vela): capa para casco em poliester.
Optimist (barco a vela): capa para deck em poliester.
O'Rings de borracha para cilindro de alumínio: Peça de vedação para evitar o escape de ar.
O'Rings de borracha para gargalo de garrafa: Peça de vedação para evitar o escape de ar.
Órtese - coxa. Revestimento (têxtil): 100% poliamida. Interna: 100% borracha (Neoprene, SBR,
NR). Formato ergonômico. Possui contorno anatômico e ajuste em velcro. Ajustável.
Órtese - joelho. Revestimento (têxtil): 100% poliamida. Interna: 100% borracha (Neoprene,
SBR, NR). Modelo com três cintas. Ajustável.
Órtese - lombar. Feminina. Contorno anatômico, com tiras para encaixe das mãos nos dois
lados. Composição: poliamida, poliéster e elastano. Tamanhos: I a V.
Órtese - lombar. Masculino. Contorno anatômico, com tiras para encaixe das mãos nos dois
lados. Composição: poliamida, poliéster e elastano. Tamanhos: I a V.
Órtese - ombro. Material: Neoprene. Tamanhos P, M, G, GG. Bilateral.
Órtese - panturrilha. Composição: 25% nylon elástico / 75% neoprene de malha fechada.
Tamanhos: P, M, G, GG. Bilateral.
Órtese - tornozelo. Revestimento (têxtil): 100% poliamida. Interna: 100% borracha (Neoprene,
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SBR, NR). Bilateral. Com fechos ajustáveis.
Osso de Couro para treinamento CD - Equipamento para o CD para treinamento de luta. Só há
um único fornecedor para esse produto no país.
Osso de Couro para treinamento CD - Equipamento para o CD para treinamento de luta. The
Bone (Large, 85 LBS, Leather)
Osso de Couro para treinamento CD - Equipamento para o CD para treinamento de luta. The
Bone (Medium, 65 LBS, Leather)
Osso de Couro para treinamento CD - Equipamento para o CD para treinamento de luta. The
Bone (Small, 55 LBS, Leather)
Otoscópio. Para exame direto do conduto auditivo e da membrana do tímpano; Iluminação
direta em xenon branca; Ampliação de 3 vezes; Lente de visualização giratória; Acabamento
cromado; Cabo com revestimento antiderrapante e resistente ao choque; Uso de bateria/pilha;
20 espéculos nos tamanhos 4.0mm e 2.5mm; Lâmpada de reposição. Comprimento: 20 cm;
Peso: 150 grs.
Overgrip - cartela com 3 unidades
Overgrip - Com o formato de toalha proprocionando uma ótima aderência, são utilizados por
muitos jogadores profissionais para ajudar a absorver o suor e para o conforto. Este grip tem
uma excelente aderência e por ser macio proporciona um toque suave de conforto, mantendo
a mão seca. O seu tratamento antibacteriano impede o odor. Embalagem com 2 grip's. Cores:
Azul, preto, branco e amarelo.
Overgrip Yonex Super Grap - Pacote com 30 overgrips de excelente qualidade e aderência.
Disponível na cor Branca.
Oxímetro de dedo; Equipamento utilizado para monitoração da saturação de Oxigênio (SpO2) e
frequencia cardíaca através de sensor não invasivo; Digital, portátil para pacientes adultos e
pediátricos; Possuir barra indicadora da qualidade do sinal captado e barra indicadora de carga;
Indicador de pulso; Alarme sonoro e visual; Saída para impressora, com relatório contínuo de
medidas e ocorrência; Faixa de medição aproximadamente: saturação 30 a 100%, pulso: 30 a
250 BPM; Uso de pilha ou bateria recarregável. Peso: 80 gramas. 220V/ 60 Hertz ou BIVOLT.
Pá para remo feita em carbono Kavlar. Sua empunhadura ergonômica aumenta o conforto em
sua remada; A sua pá tem oito polegadas, 6 graus de angulação com a lateral de força da pá
diedral.
Pacote MS Office 2013 Home and Business: inclui Word 2013, Excel 2013, PowerPoint 2013,
One Note 2013 e Outlook 2013.
Pad de Contato - 80x40x18. Contact PAD. Várias cores. Tamanho: Único. Para treino.
Painel andar elevadores (PAE) Especificações Técnicas: Placa em PETG com espessura de 2mm,
revestida com adesivo vinílico 3M, com impressão 4/0 e laminação de proteção fosca. A placa
deve ser fixada à parede com fita dupla face 3M VHB em toda a sua volta e mais 1 fita central
em toda a largura e outra central em toda a altura. Dimensões: 120 x 132 x 0,2cm
Painel de fachada em alumínio Single Skin QUADROLINES 15x10 compatível com brises
metálicos tipo tubo 5x10cm.
Painel de vidro - sistema modulado, painel em vidro cristal plano translúcido, espessura
nominal de 4 mm, padrão ABNT (NBA 11706, NBA 12067, NBA 7199, NBA NBR 293 E NBA NBR
298), Fornecido cortado; Dimensão: (H) 1,20 X (L) 1,00 m;
Painel de vidro - sistema modulado, painel em vidro cristal plano translúcido, espessura
nominal de 4 mm, padrão ABNT (NBA 11706, NBA 12067, NBA 7199, NBA NBR 293 E NBA NBR
298), Fornecido cortado; Dimensão: (H) 2,70 X (L) 1,00 M
Painel de vidro - sistema modulado, painel em vidro cristal plano translúcido, espessura
nominal de 4 mm, padrão ABNT (NBA 11706, NBA 12067, NBA 7199, NBA NBR 293 E NBA NBR
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298), Fornecido cortado; Dimensão: (H) 3,20 X (L) 1,00 M
PAINEL DIRECIONAL DE PAREDE (PDP) Especificações Técnicas:Placa em PETG com espessura de
2mm, revestida com adesivo vinílico 3M, com impressão 4/0 e laminação de proteção fosca. A
placa deve ser fixada à parede com fita dupla face 3M VHB em toda a sua volta e mais 1 fita
central em toda a largura e outra central em toda a altura. Dimensões: 60 x 132 x 0,2 cm.
Painel monitor para até 3 fontes de música e 4 amplificadores, para sistema de som
Pala para Capacete em ABS natural de alto impacto.
Palanque com largura de 1,25m, altura mínima em relação ao solo de 2 m, largura da escada de
1,20m, e 80 cm² de espaço por piloto.
Palmar (pares) para natação, em formato leque, confecionado em borracha EVA, com peso de
300g e medidas 27x20x3cm.
Palmar 1/2 Lua com base em polipropileno e tiras em silicone.
Palmar com extensor com base em polipropileno e cabo em silicone, medindo aprox. 3 a 6 m.
PALMAR MASTER. Para o Centro de Treinamento
Palmar medindo aprox. 20/25 cm X 13/15 cm; Base em polipropileno com tiras em silicone.
Palmar para treinamento de natação (PAR): Confeccionado em polietileno resistente, formato
anatômico com encaixe para as mãos em látex de 2cm de espessura. Medidas aproximadas:
20cm x 14cm x 2,5cm - (PAR).
Palmar para treino de natação de polietileno, forma hidrodinâmica para trabalhar linhas de
fluxo da água.
Palmar Power com base em polipropileno com tiras em silicone.
Palmar Tradicional (Retangular) P, com base em polipropileno com tiras em silicone.
Pandeiro adulto, instrumento de fórmica e pele acetinada.
Pandeiro adulto, instrumento de madeira e couro.
Pandeiro infantil, instrumento com material ABS e pele em nylon. Tamanho: 08 polegadas
Pandeiro infantil, instrumento de madeira e couro. Tamanho: 08 polegadas
Panturrilha sentado, equipamento projetado para musculatura dos membros inferiores,
construído com tubulação arredondada de 60mm, base de apoio solo em tubo oblongo de 40 x
115 mm, pés emborrachados, bateria de pesos com pino e fio de segurança, barras guia em aço
inox, estofamentos injetados com controle de densidade, carenagens de proteção de pesos,
carenagem em acrílico com instruções de uso e músculos exercitados, suporte para fichas,
especificações técnicas, 1,30 m de comprimento x 0,77 m de largura x 1,76 m de altura, carga
de 75 kg e peso total de 150 kg.
Paquímetro 15cm. Equipamento utilizado para medir pequenos diâmetros ósseos; Utilizado em
equações na composição corporal e para avaliar o crescimento; Faixa de Leitura: 0 - 15cm;
Resolução de leitura: 1mm; Comprimento das ponteiras: 15cm; Confeccionado em Alumínio
com gravações a laser.
Paquímetro digital com medidas em polegadas e milímetros
Par de antenas oficial de competição, desmontável em duas peças, confeccionada em fibra de
maciça vermelha e branca, com suporte de rosca em polietileno com encaixe para bordo
superior e inferior da rede. Medida total 1,80m de altura e 10mm de espessura.
Par de Caneleira Power para Piscina em EVA. Fecho ajustável em nylon e propiletileno;
Submerso na água o par pesa 6kg.
Par de Caneleiras para Piscina em EVA, com 4 Partes. Composta de 4 partes; Fecho ajustável
em nylon e propiletileno; Submerso na água o par pesa 1 kg.
Par de estruturas para basquete com pé direito de 3, 76 m, tubo galvanizado de 1 1/2 e 1
polegadas, projeção de 2,30m, tabelas de 1,10m x 0,80m laminado naval a prova d’água, aro e
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rede fio 2mm em nylon com requadro metálico.
Par de Lâmina para o arco de competição intermediário. Material: acabamento de carbono,
unidirecional carbono de alto módulo e núcleo de madeira. Disponível Comprimentos: 66 ",
68", 70 "
Pesos disponíveis: 24 lbs - 42 lbs (em incrementos de 2 lbs).
Par de Lâminas para o arco . Material: acabamento de carbono, fibra de carbono de alto
módulo unidirecional e núcleo de espuma. Disponível Comprimentos: 66 ", 68", 70 "
Pesos disponíveis: 32 lbs - 48 lbs (em incrementos de 2 lbs).
Par de Lâminas para o arco . Material: acabamento de carbono, unidirecional carbono de alto
módulo e núcleo de madeira. Disponível Comprimentos: 66 ", 68", 70 "
Pesos disponíveis: 32 lbs - 48 lbs (em incrementos de 2 lbs).
Par de Lâminas para o arco de competição intermediário. Material: Carbono unidirecional,
laminado de fibra de vidro e núcleo de madeira. Disponível Comprimentos: 66 ", 68", 70 "
Pesos disponíveis: 24 lbs - 48 lbs (em incrementos de 2 lbs).
Par de Maça para Ginástica Rítmica: Certificado pela FIG, com peso de 152g, comprimento
45cm. Feita em plástico flexível e inquebrável, haste alongada, corpo com dois sulcos
circulares. Versão de competição.
Par De Poste Para Salto Em Altura. Com estrutura de ferro e alumínio; Com base dotada de 02
rodízios de 3; Com botão de ajuste de altura; Com botão de nivelamento na base.
Par de postes (saltômetros) de salto em altura em ferro fundido, com catraca e polias de metal;
Altura mínima ajustável: 2 m 50 cm.
Par de Rede de Basquete Oficial, confeccionada em seda; Fio de 4,0 mm; Malha 7x7; 11 alças e
com tratamento Ultra Violeta. Tamanho oficial.
Par de Rede para Goalball. Confeccionadas em Nylon para Goalba. Largura: 9 metros; Altura:
1,2 metros.
Par de Redes de Futebol confeccionadas em seda; Tamanho oficial; Fio com espessura de 4mm.
Tamanho: 5m x 2,20m; Haste 0,60m x 1,50m; Fio com espessura de 4 mm.
Par de redes para handebol medida 3,20 x 2,10 m, ideal para trave com requadro tipo
monobloco, com fundo superior e inferior com 1,20m de profundidade, confeccionada em fio
de polietileno (nylon) alta densidade virgem (PEAD) de 4 mm, trançado, malha 10 x10 cm, com
aditivo de tratamento ultravioleta. Acompanha cortina interna de 3,00 x 2,00 confeccionada no
mesmo fio.
Par de taças para prática do apoio facial nas argolas com movimento independente das mãos
em poliuretano. Dimensão (AxD): 12cm x 22,5 cm.
Par de tornozeleiras de 1 kg, com revestimento em nylon, enchimento interno de esferas de
ferro e regulagem em velcro.
Par de tornozeleiras de 2 kg, com revestimento em nylon, enchimento interno de esferas de
ferro e regulagem em velcro.
Par de tornozeleiras de 3 kg, com revestimento em nylon, enchimento interno de esferas de
ferro e regulagem em velcro.
Par de tornozeleiras de 4 kg, com revestimento em nylon, enchimento interno de esferas de
ferro e regulagem em velcro.
Par de traves de futebol de goalball com dimensões oficiais; Confeccionada em tubo de aço
carbono chapa com 3"; Desmontável em 7 peças; Com tratamento anti-corrosivo; Pintura em
esmalte sintético; Fixação e encaixe (porca soldada no tubo, parafuso com borboleta). Medidas
de 9,0 m de comprimento x 1,30m altura; Haste: 0,80 cm x 1,30m.
Par de traves de futebol de goalball com dimensões oficiais; Confeccionada em tubo de aço
carbono chapa com 3"; Desmontável em 7 peças; Com tratamento anti-corrosivo; Pintura em
esmalte sintético; Fixação e encaixe (porca soldada no tubo, parafuso com borboleta). Medidas
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de 9,0 m de comprimento x 1,30m altura; Haste: 0,80 cm x 1,30m.
Par de traves de futebol de salão com dimensões oficiais; Confeccionada em tubo de aço
carbono chapa com 3"; Requadro inteiriço em tubo de 1"; Pintura em esmalte PU; Sem fixação,
trave com base de apoio para a superfície na parte inferior da trave. Dimensão: 3,00 x 2,00m.
Par de traves de futebol socity Confeccionada em tubo de aço carbono chapa 13 com 4";
Requadro inteiriço em tubo de 2"; Modelo monobloco; Pintura em esmalte PU; Fixação com
base de apoio para a superfície. Dimensão: 5 x 2,20m.
Par de traves para futebol de salão desmontáveis em perfil tubular (3”), requadro em tubo de
1'' polegada, Dimensões: 2m x 3m.
Paracetamol 750mg (20cp) em adultos, para o alívio temporário de dores leves a moderadas
associadas a gripes e resfriados comuns, dor de cabeça, dor de dente, dor nas costas, dores
leves relacionadas a artrites, dismenorreia e para a redução da febre
Parador/Luva de soco confeccionados com rede de poliéster, possui o enchimento de borracha
dupla face. Tamanho único.
Paraflanco com 1 jardineira com acabamento tipo cerca, em madeira tratada e pintada.
Paraflanco com 1 jardineira retangular 100x50x40cm, acabamento superior com 1 losango
vazado, 2 vigas horizontais, em madeira tratada e pintada.
Paraflanco com 1 jardineira simples 50x50cm, em madeira tratada e pintada.
Paraflanco com 2 jardineiras 60x30x30cm, em madeira tratada e pintada.
Paraflanco com 2 losangos grandes vazados, em madeira tratada e pintada.
Paraflanco com 2 X, em madeira tratada e pintada.
Paraflanco com círculo no centro do X, acabamento superior reto, em madeira tratada e
pintada.
Paraflanco com duas vigas verticais na parte superior e com grade cruzada na parte inferior, em
madeira tratada e pintada.
Paraflanco com grade cruzada formando pequenos losangos, acabamento superior formando
arco, em madeira tratada e pintada.
Paraflanco com losango vazado na parte inferior e 4 vigas verticais na parte superior, em
madeira tratada e pintada.
Paraflanco dividido por uma viga horizontal, na parte inferior 4 vigas finas horizontais, na
superior 4 vigas finas verticais, em madeira tratada e pintada.
Paraflanco Palito/Pirulito em compensado naval.
Paraflanco Palito/Pirulito em madeira de lei para treino.
Paraflanco Palito/Pirulito em metal para treino.
Paraflanco retangular com 3 vigas verticais, em madeira tratada e pintada.
Paraflanco retangular com vigas formando um Z na parte superior, losango vazado na parte
inferior, em madeira tratada e pintada.
Paraflanco Simples em alumínio.
Paraflanco tipo porta com cerca vertical, cerca cruzada e triangulo invertido vazado, em
madeira tratada e pintada.
Paraflanco tipo telhadinho com janela, grade na diagonal, cerca fechada inferior, em madeira
tratada e pintada.
Paraflanco treino em metal. Pintado em pintura epóxi/eletrostática branco e com trilho.
Parafuso para Patins. Tam :29 mm - Para Rodas Simples, 31 mm - Para Freio, 33 mm - Para
Roda do Freio.
Paralama Dianteiro em ABS 100% Virgem
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Paralama Dianteiro Universal em ABS 100% Injetado.
Paralama Traseiro em polipropileno gloss. duplo ( DGP) .Modelo Universal.
Paralela Assimétrica infantil, confeccionada em aço carbono e alumínio perfil quadrado, pintura
eletrostática, barrotes em fibra de vidro recobertos de laminado de madeira, barra baixa
ajustável de 90 a 140cm, barra alta ajustável de 140 a 190 cm, pés modelo trilho para ajuste de
largura de 110cm - 150cm. Pés com 230cm para não haver a necessidade de fixação com cabos
de aço. Sapatas de proteção emborrachadas e travas com sistema de engate rápido.
Paralela Assimétrica: Estrutura em aço estável com pintura eletrostática a pó. Suporte para os
barrotes em aço inoxidável e ponteira revestido em PVC reforçado. Barrote para paralelas
assimétricas com 40mm de diâmetro, confeccionada em fibra de vidro envolto em manta de
carbono e recoberto em laminado de madeira especial que não solte felpas, não maciço.
Cabeçote de encaixe na barra em aço inoxidável. Sistema de duplo tensionamento e ajuste
deslizante. Ajustes com regulagem no varal baixo entre 140 - 180 cm, e no alto entre 210 - 250
cm, distância entre os barrotes máx. 180 cm. Certificado pela FIG
Paralelas Assimétricas, com regulagem de altura.
Paralelas simétricas de Competição: Estrutura em aço estável com pintura eletrostática a pó.
Trava e suporte para as barras em aço inoxidável. Barrote para paralela simétrica ovalada,
medindo 350cm, com 3 núcleos de fibra de vidro recobertos por madeira maciça, com furação
oficial e pré tensionada. Altura ajustável em estágios de 5cm (140 a 200 cm). Largura ajustável
de 40 a 61cm. Certificado pela FIG
Parallettes para a prática do apoio facial invertido em madeira. Dimensões(AxLxC) : 10 x 20 x 90
cm
Paraquedas de Resistência - 14 Libras
Paraquedas de Resistência - 24 Libras
Paraquedas de treinamento para corrida; estofado e reforçado; em nylon; com cinto para
fixação à cintura acolchoado; tam.: grande; tamanho da vela: 1,40m.
Paraquedas de treinamento para corrida; estofado e reforçado; em nylon; com cinto para
fixação à cintura acolchoado; tam.: médio.
Paraquedas de treinamento para corrida; estofado e reforçado; em nylon; com cinto para
fixação à cintura acolchoado; tam.: pequeno.
Paraquedas de Velocidade com corda nylon de 1,30m. Diâmetro: 120 cm
Parca microfibra 100% poliéster, na cor azul marinho, com faixas laterais em verde bandeira.
Parka CT e Atletas, Feminino. Tecido: rib coated - Santa Ines. Fechamento com zíper e capuz
dobrável, termina abaixo do quadril. Cor azul marinho (peacoat). Tamanhos: P, M, G, GG. Logos
(largura): Frente 'Asics' 8 cm, 'CBHb' 8 cm, 'Correios' 8cm, 'Banco do Brasil' 1, 45x8, 6 cm,
Costas: 'Brasil' 22 cm, 'Correios' 22 cm, 'Banco do Brasil' 10x10cm. Deverá haver uma distância
de 4 cm do logo 'Asics' em relação a qualquer outro logo. Categorias: Adulto, Junior, Juvenil,
Cadete, Infantil. Handebol Indoor.
Parka CT e Atletas, Masculino. Tecido: rib coated - Santa Ines. Fechamento com zíper e capuz
dobrável. Cor azul marinho (peacoat). Tamanhos: P, M, G, GG. Logos (largura): Frente 'Asics' 8
cm, 'CBHb' 8 cm, 'Correios' 8cm, 'Banco do Brasil' 1, 45x8, 6 cm, Costas: 'Brasil' 22 cm, 'Correios'
22 cm, 'Banco do Brasil' 10x10cm. Deverá haver uma distância de 4 cm do logo 'Asics' em
relação a qualquer outro logo. Categorias: Adulto, Junior, Juvenil, Cadete, Infantil. Handebol
Indoor.
Parka para treino de natação, em tecido de microfibra deslizante 100% poliéster com zíper
central, forrada com tecido atoalhado 100% algodão, capuz em microfibra com forro e cordão
em nylon para ajuste externo, bolsos laterais e interno e punho elástico. Tamanho PP a EGG.
Parte central do arco + MK F-INPER e par de limbos ou lâminas curtas com potência de 32
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libras. Cor: preto. Lado direito.
Parte central do arco +MK F-INPER e par de limbos ou lâminas curtas com potência de 34 libras.
Cor: preto. Lado direito.
Passador de Língua de Borracha, indicado para animais que passam a língua sobre o bridão.
Pasta a frio 6 Kg, recomendada para massagem e como auxiliar no relaxamento de músculos e
tendões de equinos. Cada 100 g do produto contém: Mentol 0,15g; Cânfora 0,15g; Salicilato de
Metila 0,15g; Eucaliptol 0,15g; Glicerina 0,74g; Excipientes q.s.p.100,0g.
Pastilha de Freio Dianteiro para Moto Cross.
Pastilha de Freio Dianteiro para Moto Cross.
Patch Panel 24 portas, categoria 6A com conexão 110, confeccionado em aluminio, utiliza cabo
de conexão round flat tipo B.
Patins com encaixe anatômico; composto de nylon termoforma do tipo "X-RIB" ;revestimento
interior de microfibra hidrofóbica;língua com formato anatômico de 2 peças de 40 onças com
guarda metatarsal;sola em espuma tipo EVA;lâmina de aço inoxidavél. Tam: 39 a 46.
Patins com encaixe anatômico; composto de nylon termoformado ;revestimento interior de
microfibra hidrofóbica;língua com formato anatômico de 1 peças de 30 onças com guarda
metatarsal;sola em espuma tipo EVA;lâmina tipo feita de aço inoxidavél. Tam: 37 a 45.
Patins com encaixe anatômico; composto de polipropileno ;revestimento interior tipo malha
Hydra Max ;língua com formato anatômico de 2 peças de 30 onças com guarda metatarsal;sola
tipo TPR;lâmina tipo "TUUK Detentor Lightspeed Pro" feita de aço inoxidavél. Tam: 39 a 46.
Patins com forro de microfibra; almofadas de tornozelo em espuma anaform; proteção na
língua de 2 peças com espuma; palma em EVA; superior termoajustavél; sola tipo TPR injetado;
lâmina TUUK LIGHTSPEED; base aço inoxidável tipo super TUUK.Tam : 30 a 35.
Patins com proteção de tornozelo com preenchimento de espuma; palmilha tipo FIT; moldavél
a calor; suporte tipo "Speed Blade 4.0"; interior em microfibra tipo "Heavy Duty";sola em fibra
de nylon ventilada;lâmina em aço inoxidavél ; língua felt de 7mm e espuma em EVA. Tam: 30 a
35.
Patins com sistema de construção Thermolam; forro de nylon escovado; tornozelo em formato
anatômico tipo Padding; sola em PVC; lâmina em aço inoxidavél . Tam: 30a 35.
Patins com tecnologia de malha de nylon escovado com formação térmica X-Rib;revestimento
hidrofóbico;suporte de tornozelo e calcanhar integrado;almofadas de espuma anaform
leve;proteção de língua de 1 peças anatômico;sola do pé tipo TPR;superior
termoformavél;lâmina de aço inoxidavél. Tam : 30 a 35.
Patins com tecnologia de malha de nylon com formação térmica X-Rib;revestimento
hidrofóbico;suporte de tornozelo e calcanhar integrado;almofadas de espuma anaform
leve;proteção de língua de 3 peças e 48 onças com guarda de metatarso;estabilizador tipo
form-fit na sola do pé;superior termoformavél; lâmina de aço inoxidavél . Tam : 31 a 38.
Patins com tecnologia de malha de nylon com formação térmica X-Rib;revestimento
hidrofóbico;suporte de tornozelo e calcanhar integrado;almofadas de espuma anaform peso
leve;proteção de língua de 2 peças e 40 onças com guarda de metatarso;estabilizador tipo
form-fit na sola do pé;superior termoformavél; lâmina de aço inoxidavél tipo TUUK LS1. Tam :
30 a 35.
Patins em poliuretano com suporte para calcanhar em carbono reforçado; espuma anatômica
como preenchimento do tornozelo; proteção do tendão ; tecido hidrofóbico com microfibras;
língua com espuma de alta densidade com proteção de metatarsal injetado; sola e palmilha
em fibra de carbono; lâmina em aço inoxidável;Tam:36 a 44.
Patins moldado a calor com camadas de malha de metal; suporte para calcanhar composto de
monofilamentos de malha + bloqueio de skate; proteção de tendão ; forro de couro língua com
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espuma EPE e protetor de laço; palmilha tipo Griptonite; sola em carbono leve ventilado;
lâmina em aço inoxidavél . Tam: 38 a 40.
Patins moldado a calor com composto de carbono com tecido entrançado em carbono ;
suporte para calcanhar ; proteção para tornozelo com espuma leve com memória; forro em
durable clarino; língua em espuma EPE integrado+ feltro; sola em carbono rígida; lâmina em
aço inoxidavél. Tam: 36 a 44.
Patins moldado a calor com composto de carbono com composto speedcore e nucleo
reforçado; enchimento de tornozelo com espuma de memória de alta densidade ; língua em
espuma injetada e feltro ; sola em carbono rígido; lâmina em aço inoxidavél. Tam: 30 a 35.
Patins moldado a calor com composto de fibra reforçada; suporte de calcanhar em fibra
reforçada ; forro em duratex; língua em espuma Eva com 7mm de espessura; sola em
composto de fibra de nylon ventilada ; lâmina em aço inoxidavél . Tam: 36 a 44.
Patins moldado a calor com composto de nylon termoforma do; suporte para calcanhar ;
proteção para tornozelo com espuma leve com memória; forro de poliéster ; língua de espuma
eva com 7mm de espessura; palmilha termoformavél balançeados com tecnologia orthoresina;sola em carbono leve ventilado; lâmina em aço inoxidavél. Tam: 38 a 40.
Patins moldado a calor com composto de nylon termoforma; suporte para calcanhar ;
proteção para tornozelo com espuma leve com memória; forro de malha tipo HYDRA MAX;
língua composto de 3 peças de feltro branco ( 40 onças nos lados e 48 onças no centro) com
poli metatarso integrado; palmilha com grip;lâmina em aço inoxidavél tipo . Tam: 36 a 44.
Patins moldado a calor com nucleo de espuma EPP; suporte para calcanhar ; proteção de
tendão ; forro de couro ; língua com espuma EPE e protetor de laço; palmilha tipo Griptonite;
sola em carbono leve ventilado; lâmina em aço inoxidavél . Tam: 37 a 45.
Patins moldado a calor com nucleo de espuma EPP; suporte para calcanhar; proteção de
tendão; forro de couro; língua com espuma EPE e protetor de laço; sola em carbono leve
ventilado; lâmina em aço inoxidavél . Tam: 37 a 45.
Patins adulto Classe A com cano alto, banda do peito do pé em velcro, veludo
respiravél,rolamentos ABEC 3 ou similar , eixos e espaçadores de metal. Rodas : 72 mm/82A ou
similar .Tam: 40 ao 44
Patins adulto Classe A com cano alto, banda do peito do pé em velcro, veludo
respiravél,rolamentos ABEC 3 ou similar , eixos e espaçadores de metal. Rodas: 72 mm/82A ou
similar .Tam: 27 ao 30
Patins adulto Classe A com cano alto, banda do peito do pé em velcro, veludo
respiravél,rolamentos ABEC 3 ou similar , eixos e espaçadores de metal. Rodas: 72 mm/82A ou
similar .Tam: 30 ao 33
Patins adulto Classe A com cano alto, banda do peito do pé em velcro, veludo
respiravél,rolamentos ABEC 3 ou similar , eixos e espaçadores de metal. Rodas: 72 mm/82A ou
similar .Tam: 33 ao 36
Patins adulto Classe A com cano alto, banda do peito do pé em velcro, veludo
respiravél,rolamentos ABEC 3 ou similar , eixos e espaçadores de metal. Rodas: 72 mm/82A ou
similar .Tam: 36 ao 40
Patins adulto Classe A com cano alto, banda do peito do pé em velcro, veludo
respiravél,rolamentos ABEC 3 ou similar , eixos e espaçadores de metal. Rodas: 74 mm/82A ou
similar .Tam: 33 ao 36
Patins adulto Classe A com cano alto, banda do peito do pé em velcro, veludo
respiravél,rolamentos ABEC 3 ou similar , eixos e espaçadores de metal. Rodas: 74 mm/82A ou
similar .Tam: 36 ao 40
Patins adulto Classe A com cano alto, banda do peito do pé em velcro, veludo
respiravél,rolamentos ABEC 3 ou similar , eixos e espaçadores de metal. Rodas: 74 mm/82A ou
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similar .Tam: 40 ao 44
Patins adulto Classe A com cano alto, banda do peito do pé em velcro, veludo
respiravél,rolamentos ABEC 3 ou similar , eixos e espaçadores de metal. Rodas: 74mm/82A ou
similar .Tam: 27 ao 30
Patins adulto Classe A com cano alto, banda do peito do pé em velcro, veludo
respiravél,rolamentos ABEC 3 ou similar , eixos e espaçadores de metal. Rodas: 74mm/82A ou
similar .Tam: 30 ao 33
Patins adulto Classe A com cano alto, banda do peito do pé em velcro, veludo
respiravél,rolamentos ABEC 3 ou similar , eixos e espaçadores de metal. Rodas: 76 mm/82A ou
similar .Tam: 36 ao 40
Patins adulto Classe A com cano alto, banda do peito do pé em velcro, veludo
respiravél,rolamentos ABEC 3 ou similar , eixos e espaçadores de metal. Rodas: 76 mm/82A ou
similar .Tam: 40 ao 44
Patins adulto Classe A com cano alto, banda do peito do pé em velcro, veludo
respiravél,rolamentos ABEC 3 ou similar , eixos e espaçadores de metal. Rodas: 76mm/82A ou
similar .Tam: 27 ao 30
Patins adulto Classe A com cano alto, banda do peito do pé em velcro, veludo
respiravél,rolamentos ABEC 3 ou similar , eixos e espaçadores de metal. Rodas: 76mm/82A ou
similar .Tam: 30 ao 33
Patins adulto Classe A com cano alto, banda do peito do pé em velcro, veludo
respiravél,rolamentos ABEC 3 ou similar , eixos e espaçadores de metal. Rodas: 76mm/82A ou
similar .Tam: 33 ao 36
Patins de Slalom - BASE: De Alumínio Extruded série 6000 com 2 arcos - 4 rodas - 243mm super leve - ajuste lateral, CUFF: Alto, 6 posições, FECHAMENTO: Micro Ajustável e cadarço,
BOTA: de fibra de Basalto, RODAS: 80mm/84A, ROLAMENTOS: ABEC 7, CORES: Preto/Branco,
TAMANHOS: Brasil 36-45, Freio Removível, Suporta até 100Kg de peso, Peso Líquido:
Aproximadamente 3,260kg
Patins Fitness Classe A com base em Alumínio- 4 rodas, cuff: Alto, fechamento em fivela,
cadarço e velcro, RODAS: 84mm/83A,ROLAMENTOS: ABEC 7 ,
CORES:Pretoto/Branco/Vermelho, TAMANHOS MASCULINOS: Brasil 37-46, Freio Removível,
Suporta até 100Kg de peso, Peso Líquido: Aproximadamente 3,400Kg.
Patins Fitness Classe A com base em Alumínio- 4 rodas, cuff: Alto, fechamento em fivela,
cadarço e velcro, RODAS: 84mm/83A,ROLAMENTOS: ABEC 7, CORES:Pretoto/Branco/Vermelho,
TAMANHOS Feminino: Brasil 35-40,Freio Removível, Suporta até 100Kg de peso, Peso Líquido:
Aproximadamente 3,400Kg.
Patins Fitness Classe A com base: Composite , cuff: Alto, fechamento em Fivela, cadarço e
velcro, rodas: 80mm/82A, rolamentos: ABEC 5, cores: Preto/Laranja. Tam: Brasil 37-46,Freio
Removível, Suporta até 100Kg de peso, Peso Líquido: Aproximadamente 3,400 kg
Patins Fitness com base de Alumínio Extruded série 6005 - 4 rodas, cuff: Alto, fechamento em
Fivela e cadarço, RODAS: Fila 84mm/83A, ROLAMENTOS: ABEC 7, CORES: Preto/Azul TAMANHOS: Brasil 37-46,Freio Removível, Suporta até 100Kg de peso, Peso Líquido:
Aproximadamente 3,140 kg.
Patins Fitness com base de magnésio - 4 rodas, cuff: Alto , FECHAMENTO: Sistema Q-Fit (sem
cadarço), rodas: 84mm/83A, ROLAMENTOS: ABEC 7,CORES: Preto/Laranja, TAMANHOS: Brasil
37-46, Freio Removível, Suporta até 100Kg de peso, Peso Líquido: Aproximadamente 3,140 kg.
Patins infantil Classe B com cano alto, banda do peito do pé em velcro, veludo
respiravél,rolamentos ABEC 3 ou similar , eixos e espaçadores de metal. Rodas : 72 mm/82A ou
similar .Tam: 27 ao 30 ,Freio Removível , Suporta até 60kg, Peso Líquido: 2,400 kg
Patins infantil Classe B com cano alto, banda do peito do pé em velcro, veludo
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respiravél,rolamentos ABEC 3 ou similar , eixos e espaçadores de metal. Rodas : 72 mm/82A ou
similar .Tam: 30 ao 33 ,Freio Removível , Suporta até 60kg, Peso Líquido: 2,400 kg
Patins infantil Classe B com cano alto, banda do peito do pé em velcro, veludo
respiravél,rolamentos ABEC 3 ou similar , eixos e espaçadores de metal. Rodas : 74mm/82A ou
similar .Tam: 27 ao 30 ,Freio Removível , Suporta até 60kg, Peso Líquido: 2,400 kg
Patins infantil Classe B com cano alto, banda do peito do pé em velcro, veludo
respiravél,rolamentos ABEC 3 ou similar , eixos e espaçadores de metal. Rodas: 74mm/82A ou
similar .Tam: 30 ao 33 ,Freio Removível , Suporta até 60kg, Peso Líquido: 2,400 kg
Patins infantil Classe B com cano alto, banda do peito do pé em velcro, veludo
respiravél,rolamentos ABEC 3 ou similar , eixos e espaçadores de metal. Rodas: 76mm/82A ou
similar .Tam: 27 ao 30 ,Freio Removível , Suporta até 60kg, Peso Líquido: 2,400 kg
Patins infantil Classe B com cano alto, banda do peito do pé em velcro, veludo
respiravél,rolamentos ABEC 3 ou similar , eixos e espaçadores de metal. Rodas: 76mm/82A ou
similar .Tam: 30 ao 33 ,Freio Removível , Suporta até 60kg, Peso Líquido: 2,400 kg
Patins Infantil: Algodão forrado com espuma, Travas: 2 cintas plásticas em formato de catraca,
Rodas: Poliuretano, Base: Plástico PU. Numeração Brasileira: G: 36 a 39, Suporta até 100Kg de
peso , Peso líquido: Aproximadamente 1,87 g.
Patins Infantil: Algodão forrado com espuma, Travas: 2 cintas plásticas em formato de catraca.,
Rodas: Poliuretano, Base: Plástico PU. Numeração Brasileira: M: 32 a 35, Suporta até 100Kg de
peso, Peso líquido: Aproximadamente 1,87 g.
Patins Infantil: Algodão forrado com espuma, Travas: 2 cintas plásticas em formato de catraca.,
Rodas: Poliuretano, Base: Plástico PU. Numeração Brasileira: P: 28 a 31, Suporta até 100Kg de
peso , Peso líquido: Aproximadamente 1,87 g.
Pau de Simples, confeccionado com madeira de alta resistência à umidade; Pintura sintética
para maior durabilidade; Com encaixe na parte superior para o cabo de aço de suporte da rede
de tênis.
Pé de Pato G 35-37. Material: Borracha. Para o Centro de Treinamento. Modalidade Natação.
Peanut Ball é uma bola em formato de amendoim composta de borracha de alta resistência,
peso aproximado de 1,7 kg. Dimensões são de 50 cm de largura, 50cm de altura e 100 cm de
comprimento.
Peças de xadrez - devem ser feitas de madeira. A altura do rei deve ser de 8,5 a 10,5 cm. O
diâmetro da base do rei deve medir de 40 a 50% da sua altura. O tamanho das outras peças
deve ser proporcional para sua altura e forma. As peças escuras devem ser marrons ou pretas.
As peças claras devem ser brancas ou cremes. A cor natural da madeira (nogueira, maple etc.)
pode também ser usada para este propósito.
Peças de xadrez - devem ser feitas de plástico. A altura do rei deve ser de 8,5 a 10,5 cm. O
diâmetro da base do rei deve medir de 40 a 50% da sua altura. O tamanho das outras peças
deve ser proporcional para sua altura e forma. As peças escuras devem ser marrons ou pretas.
As peças claras devem ser brancas ou cremes.
Peck Fly-Rear Delt com carga máxima de 117,5 kg /147,5 kg , fração de carga 2,5 kg, peso total
260 kg , 3 mm de espoessura de chasi, 4,25 mm de espessura da torre, cabo de aço com 5 mm
de diâmetro. Dimensões (C x L x A) : 1450 mm x 1300 mm x 2000 mm . Marca ou similar :
Movement - Edge Peck Fly - Rear Delt
Pedal de Apoio Central Estribo para Moto Cross.
Pedal de Apoio Lateral para Moto Cross.
Pedal de Apoio Lateral para Moto Cross.
Pedal de Cambio para Moto Cross.
Pedal de Cambio para Moto Cross.
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Pedal de Freio para Moto Cross.
Pedal de Freio para Moto Cross.
Pedestal de mesa para microfone fixo com ajuste de altura.
Pedestal para microfone braço telescópico.
Pedestal tubular metálico com fita retrátil, base com borrachas protetoras do piso, pedestal
com 4 canaletas para encaixe da fita sem dispositivos adicionais, com mecanismo para retração
lenta da fita, 1,80 m de fita retrátil; tubo fabricado em latão; base fabricada em ferro fundido;
pintura antioxidante; dimensões aproximadas (mm): altura: 1.060 / tubo: 960 / base: 350 /
peso: 11,42 kg
Pedestal tubular plástico para demarcação e organização de fila com corrente; fabricação da
base, tubo e corrente em plástico
Pedra de Curling de granito Azul. Peso 17, 24 kg
Pedra de Curling de granito Azul. Peso 19, 96 kg
Pedra de limpeza - Antiferrugem
Pegada com corda trançada de 16 mm, com manopla de tubo de 1'' 1/4 x 1,5 e argola de 6 mm,
dimensões de 11 cm de altura x 8 cm de largura x 23 cm de profundidade e peso aproximado
de 600 G.
Peitoral 5 pontas feito de material sintético Quick-clean. Acompanha martingal. Em cores.
Peitoral com estrutura tubular de 3 a 6 mm, chopas de aço com espessura de 3 a 8 mm,
tratamento de superficie com 8 banhos (desengraxante,decapante, ativador/refinador,fosfato
de zinco e passivador), pintura eletrostática a pó com espessura de 110 un. Cura feita em forno
de 2 estágios a 250 ° C, solda TIG/MIG robotizada, assentos com espuma injetada de
poliuretano expandido com densidade controlada, revestimento em couro ecológico (1 mm de
espessura) e costura reforçada, torre de carga composta por placas de pesos com 10 Kg e
sistema de carga adicional de 2.5 Kg , 5 Kg, 7.5 Kg , barra em aço com revestimento antioxidante, guias de pesos em aço inox, cabos de aço com 6 mm de espessura que suporta até
1500 Kg , acabamento com proteção termoplástica em nylon 6,6 preto, carenagem traseira em
polietileno rotomoldado, base de apoio para pés em aço com textura anti-derrapante, porta
anilhas em cromo duro. Dimensões (C x L x A) : 187 x 108 x 234 cm , Peso: 245 Kg, Carga 127,5
Kg. Marca ou similar: Movement - RT Peitoral
Peitoral com Martingal de couro com elásticos. Vem com argolas no peito para ajuste de
equipamentos auxiliares. O martingal acompanha a peça. Em cores.
Peitoral Couro Forrado Vaqueta. Em cores.
Peitoral de Cavalo especial para Volteio.
Peitoral Inglês Simples de couro. Em cores.
Pelota de couro de 250 gramas
Pelota de PVC de 400g confeccionado em PVC macio, cores variadas, formato esférico com
aproximadamente 9,0 cm e saliência adicional de 3,0 de altura para encaixe dos dedos.
Pelota de PVC de 600g confeccionado em PVC macio, cores variadas, formato esférico com
aproximadamente 9,0 cm e saliência adicional de 3,0 de altura para encaixe dos dedos.
Pelota para lançamentos; em couro; costurada a mão; para atletas inciantes; Peso: 250 gr.;
diâmetro: 6,5 cm.
Pelota para lançamentos; em plástico rugoso; com apoio para os dedos; Peso: 400 gr.
Pelota para lançamentos; em plástico rugoso; com apoio para os dedos; Peso: 600 gr.
Pelota para lançamentos; em plástico rugoso; com apoio para os dedos; Peso: 800 gr.
Pelota para lançamentos; em plástico rugoso; Peso: 200 gr.
Pelota para lançamentos; em plástico rugoso; Peso: 300 gr.
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Pelota para lançamentos; em plástico rugoso; Peso: 400 gr.
Pena para flecha confeccionada em ''Plastifletch'', com superfície texturizada e base côncava,
peso igual a 2, 9 gr e comprimento igual a 1 3/4''. Cores: amarela, branca, cinza, laranja e preta.
Pena para flecha de competição. Material: plástico. Tam: 1 3/4". Cores: branco, preto, amarelo,
azul, vermelho.
Pena para flecha. Material: plástico. Tam: 1,6", 2,3", 3", 4",5". Cores: branco, verde, amarelo,
preto, azul, laranja, roxo, rosa, vermelho.
Pena para Flecha. Material: plástico. Tam: 2". Cores: branco, verde e amarelo.
Pena para Flecha. Material: plástico. Tam: 2,25". tilizadas para arco composto. Cores: branco,
verde, amarelo, laranja.
Pena para Flecha. Material: Plastiflech. Tam: 4 3/4". Peso 9,4 gr. Utilizadas para arco composto.
Cores: branco, verde, amarelo, laranja. (pc com 100)
Penciclovir pomada (1tb) indicado para tratamento: herpes zoster agudo; infeccoes por herpes
simplex: tratamento ou supressao do herpes genital recorrente em pacientes
imunocompetentes; infeccoes por herpes simplex: tratamento de infeccoes mucocutaneas
recorrentes em pacientes imunocompetentes.
Pente para trançar a crina e rabo de equinos, em plástico. Cores variadas.
Pera; Altura 58 cm; Circunferência 88 cm; Peso 7 kg; Composição couro; Função velocidade de
golpes retos e cruzados.
Perfil L em alumínio com as dimensões 3/4'' x 3/4 '' 1/8''
Perfis de inserção metálicos para fixação em concreto e posterior fixação dos assentos com
acoplamento de 2 a 5 cadeiras longitudinalmente conforme indicado em projeto. Fixação
através de ancoragens no concreto premoldado. Material com resistência ao fogo, conforme
normas mínimas de segurança. Proteção contra a corrosão através de galvanização a quente.
Suporte de cargas dinâmicas de até 12KN.
Pernas para mesa de salto em aço inoxidável equipado com pernas-tipo ajustável em faixa de
altura de 1,35 m a 1,65 m; sistema de fixação ao chão (cadeia + tensor ajustável).
Perneira para gelo, de nylon, para relaxamento dos músculos do cavalo.
Perneira para goleiro - Anatomicamente moldada, revestida de espuma de alta densidade na
camada externa e espuma baixa densidade na camada interna. Com fivelas ajustáveis. Protetor
para a coxa integrado. Tam G (altura +170 cm, canela 58,5 cm). Uso Profissional. PAR
Perneira para goleiro - Anatomicamente moldada, revestida de espuma de alta densidade na
camada externa e espuma baixa densidade na camada interna. Com fivelas ajustáveis. Protetor
para a coxa integrado. Tam M (altura 157-173 cm, canela 52 cm). PAR
Perneira para goleiro - Anatomicamente moldada, revestida de espuma de alta densidade na
camada externa e espuma baixa densidade na camada interna. Com fivelas ajustáveis. Protetor
para a coxa integrado. Tam S (altura 150-165 cm, canela 49cm). PAR
Pescoceira com proteção de clavícula em kevlar; proteção do pescoço em polietileno; forro
composto por 49% de poliester e 51 % de poliester tipo cocona 37.5;certificação CE e BNQ
Tam: M,G,GG.
Pescoceira composta por fibras alamode super com tecnologia de fibra oca,nivél de proteção 5.
Segue as normas da ISU. TAM: P, M,G,GG.
Pescoceira de kevlar com termoregulação tipo "Bio-DRI";certificação BNQ. Tam: PP,P,M,G.
Pescoceira de kevlar com certificação BNQ. Tam: Junior , Senior
Pescoceira de kevlar e espuma eva. Tam: P,M,G.
Pescoceira de nylon balístico. Tam: PP,P,M,GA&R.
Pescoceira em polietileno termoplástico (UHMWPE) tipo Dyneema. Tam: P,M,G, GG.
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Peso adulto masculino em aço. Deve ter forma esférica e sua superfície não deve ter nenhuma
aspereza sendo totalmente lisa. Peso Mínimo: 7,260kg; Diâmetro: aproximadamente 120mm.
Peso adulto masculino em ferro. Deve ter forma esférica e sua superfície não deve ter
nenhuma aspereza sendo totalmente lisa. Peso Mínimo: 7,260kg; Diâmetro: 120mm.
Peso combinado para Florete e Espada (500g + 250 g)
Peso combinado para florete e espada 500gr+250gr; Confeccionado em inox.
Peso de arremesso de inox, 5kg, certificado IAAF(Unid.)
Peso de arremesso de inox, 6kg, certificado IAAF(Unid.)
Peso de atletismo de bronze 5 kg 100 mm para arremesso. Modelo indicado para atletas de
alto rendimento. Pode ser usado em competições e treinamento. Acabamento rígido de
bronze. Núcleo de chumbo. Peso e diâmetro precisos, formato esférico e equilíbrio perfeitos.
Superfície totalmente lisa. Peso: 5 kg. Diâmetro: 100 mm. Produto oficial, conforme regras da
IAAF.
Peso de atletismo de bronze 6 kg 106 mm para arremesso. Modelo indicado para atletas de
alto rendimento. Pode ser usado em competições e treinamento. Acabamento rígido de
bronze. Núcleo de chumbo. Peso e diâmetro precisos, formato esférico e equilíbrio perfeitos.
Superfície totalmente lisa. Peso: 6 kg. Diâmetro: 106 mm. Produto oficial, conforme regras da
IAAF.
Peso de atletismo de bronze 7,26 kg 110 mm para arremesso. Modelo indicado para atletas de
alto rendimento. Pode ser usado em competições e treinamento. Acabamento rígido de
bronze. Núcleo de chumbo. Peso e diâmetro precisos, formato esférico e equilíbrio perfeitos.
Superfície totalmente lisa. Peso: 7,26 kg. Diâmetro: 110 mm. Produto oficial, conforme regras
da IAAF.
Peso de atletismo indoor 2,00 kg para arremesso. Pode ser usado em competições e
treinamento. Revestimento de PVC macio de alta resistência com recheio de microesferas de
aço. Pode ser usado em ginásios/pisos rígidos. Diâmetro de 105 mm. Peso: 2,00 kg. Produto
oficial para competições indoor, conforme regras da IAAF.
Peso de atletismo indoor 3,00 kg para arremesso. Pode ser usado em competições e
treinamento. Revestimento de PVC macio de alta resistência com recheio de microesferas de
aço. Pode ser usado em ginásios/pisos rígidos. Diâmetro de 120 mm. Peso: 3,00 kg. Produto
oficial para competições indoor, conforme regras da IAAF.
Peso de atletismo indoor 4,00 kg para arremesso. Pode ser usado em competições e
treinamento. Revestimento de PVC macio de alta resistência com recheio de microesferas de
aço. Pode ser usado em ginásios/pisos rígidos. Diâmetro de 135 mm. Peso: 4,00 kg. Produto
oficial para competições indoor, conforme regras da IAAF.
Peso de atletismo indoor 5,00 kg para arremesso. Pode ser usado em competições e
treinamento. Revestimento de PVC macio de alta resistência com recheio de microesferas de
aço. Pode ser usado em ginásios/pisos rígidos. Diâmetro de 135 mm. Peso: 5,00 kg. Produto
oficial para competições indoor, conforme regras da IAAF.
Peso de atletismo indoor 6,00 kg para arremesso. Pode ser usado em competições e
treinamento. Revestimento de PVC macio de alta resistência com recheio de microesferas de
aço. Pode ser usado em ginásios/pisos rígidos. Diâmetro de 140 mm. Peso: 6,00 kg. Produto
oficial para competições indoor, conforme regras da IAAF.
Peso de atletismo indoor 7,26 kg para arremesso. Pode ser usado em competições e
treinamento. Revestimento de PVC macio de alta resistência com recheio de microesferas de
aço. Pode ser usado em ginásios/pisos rígidos. Diâmetro de 150 mm. Peso: 7,26 kg. Produto
oficial para competições indoor, conforme regras da IAAF.
Peso de mão ajustável, sendo 10kg, no incremento 1kg e 50kg no incremento 2,5kg
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Peso em aço Inoxidável 110mm - (4,0 Kg feminino), peso feminino menor, juvenil e adulto aço,
de forma esférica e superfície sem nenhuma aspereza, peso mínimo de 4,0 kg, diâmetro
mínimo de 95mm.
Peso em Aço Inoxidável para Arremesso Oficial; competições e/ou treinamentos; em aço
inoxidável e seu interior em chumbo; Registrado pela IAAF (International Association of
Athletics Federations); Formato esférico; superfície lisa; Peso: 4,00 Kg; Diâmetro: 95 mm.
Peso em Aço Inoxidável para Arremesso Oficial; competições e/ou treinamentos; em aço
inoxidável e seu interior em chumbo; Registrado pela IAAF (International Association of
Athletics Federations); Formato esférico; superfície lisa; Peso: 7,26 Kg; Diâmetro: 129 mm.
Peso em Aço oficial; competições e/ou treinamentos; Em aço galvanizado e interior em
chumbo; Registrado pela IAAF (International Association of Athletics Federations); Formato
esférico; superfície lisa; Peso: 2 Kg; Diâmetro: De 80 a 110 mm.
Peso em Aço oficial; competições e/ou treinamentos; Em aço galvanizado e interior em
chumbo; Registrado pela IAAF (International Association of Athletics Federations); Formato
esférico; superfície lisa; Peso: 9 Kg.
Peso em Aço para Arremesso Oficial; competições e/ou treinamentos; Em aço galvanizado com
pintura a pó e seu interior em chumbo; Registrado pela IAAF (International Association of
Athletics Federations); Formato esférico superfície lisa; Peso: 5,00 Kg; Diâmetro: 110 mm.
Peso em Aço para Arremesso Oficial; competições e/ou treinamentos; Em aço galvanizado com
pintura a pó e seu interior em chumbo; Registrado pela IAAF (International Association of
Athletics Federations); Formato esférico; superfície lisa; Peso: 3,00 Kg; Diâmetro: 85 mm.
Peso em Aço para Arremesso Oficial; competições e/ou treinamentos; Em aço galvanizado com
pintura a pó e seu interior em chumbo; Registrado pela IAAF (International Association of
Athletics Federations); Formato esférico; superfície lisa; Peso: 4,00 Kg; Diâmetro: 100 mm.
Peso em Aço para Arremesso Oficial; competições e/ou treinamentos; Em aço galvanizado com
pintura a pó e seu interior em chumbo; Registrado pela IAAF (International Association of
Athletics Federations); Formato esférico; superfície lisa; Peso: 4,00 Kg; Diâmetro: 108 mm.
Peso em Aço para Arremesso Oficial; competições e/ou treinamentos; Em aço galvanizado com
pintura a pó e seu interior em chumbo; Registrado pela IAAF (International Association of
Athletics Federations); Formato esférico; superfície lisa; Peso: 5 Kg; Diâmetro: 115 mm.
Peso em Aço para Arremesso Oficial; competições e/ou treinamentos; Em aço galvanizado com
pintura a pó e seu interior em chumbo; Registrado pela IAAF (International Association of
Athletics Federations); Formato esférico; superfície lisa; Peso: 7,260 Kg; Diâmetro: 125 mm.
Peso em Borracha de Arremesso; uso indoor; competições e/ou treinamentos; Em PVC e seu
interior com microesferas de aço; Registrado pela IAAF (International Association of Athletics
Federations); peso: 1,00 Kg.
Peso em Borracha de Arremesso; uso indoor; competições e/ou treinamentos; Em PVC e seu
interior com microesferas de aço; Registrado pela IAAF (International Association of Athletics
Federations); peso: 2,00 Kg.
Peso em Borracha de Arremesso; uso indoor; competições e/ou treinamentos; Em PVC e seu
interior com microesferas de aço; Registrado pela IAAF (International Association of Athletics
Federations); peso: 3,00 Kg.
Peso em Borracha de Arremesso; uso indoor; competições e/ou treinamentos; Em PVC e seu
interior com microesferas de aço; Registrado pela IAAF (International Association of Athletics
Federations); peso: 4,00 Kg.
Peso em Borracha de Arremesso; uso indoor; competições e/ou treinamentos; Em PVC e seu
interior com microesferas de aço; Registrado pela IAAF (International Association of Athletics
Federations); peso: 5,00 Kg.
Peso em Borracha de Arremesso; uso indoor; competições e/ou treinamentos; Em PVC e seu
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interior com microesferas de aço; Registrado pela IAAF (International Association of Athletics
Federations); peso: 6,00 Kg.
Peso em Borracha de Arremesso; uso indoor; competições e/ou treinamentos; Em PVC e seu
interior com microesferas de aço; Registrado pela IAAF (International Association of Athletics
Federations); peso: 7.26 Kg.
Peso em Bronze para arremesso oficial; competições e/ou treinamentos; Em bronze e interior
em chumbo; Registrado pela IAAF (International Association of Athletics Federations); Formato
esférico; superfície lisa; Peso: 4,00 Kg; Diâmetro: 95 mm.
Peso em Bronze para arremesso oficial; competições e/ou treinamentos; Em bronze e interior
em chumbo; Registrado pela IAAF (International Association of Athletics Federations); Formato
esférico; superfície lisa; Peso: 5,00 Kg; Diâmetro: 110 mm.
Peso em Bronze para arremesso oficial; competições e/ou treinamentos; Em bronze e interior
em chumbo; Registrado pela IAAF (International Association of Athletics Federations); Formato
esférico; superfície lisa; Peso: 6,00 Kg; Diâmetro: 110 mm.
Peso em Bronze para arremesso oficial; competições e/ou treinamentos; Em bronze e interior
em chumbo; Registrado pela IAAF (International Association of Athletics Federations); Formato
esférico; superfície lisa; Peso: 7,26 Kg; Diâmetro: 110 mm.
Peso feminino menor, juvenil e adulto em aço. Deve ter forma esférica e sua superfície não
deve ter nenhuma aspereza sendo totalmente lisa. Peso Mínimo: 4,000kg; Diâmetro mínimo de
95mm.
Peso feminino menor, juvenil e adulto em ferro. Deve ter forma esférica e sua superfície não
deve ter nenhuma aspereza sendo totalmente lisa. Peso Mínimo: 4,000kg; Diâmetro mínimo de
95mm.
Peso juvenil masculino em aço. Deve ter forma esférica e sua superfície não deve ter nenhuma
aspereza sendo totalmente lisa. Peso Mínimo: 6,000kg; Diâmetro: aproximadamente 115mm.
Peso juvenil masculino em ferro. Deve ter forma esférica e sua superfície não deve ter
nenhuma aspereza sendo totalmente lisa. Peso Mínimo: 6,000kg; Diâmetro aproximadamente
115mm.
Peso masculino menor em aço. Deve ter forma esférica e sua superfície não deve ter nenhuma
aspereza sendo totalmente lisa. Peso Mínimo: 5,000kg; Diâmetro: aproximadamente 110mm.
Peso masculino menor em ferro. Deve ter forma esférica e sua superfície não deve ter
nenhuma aspereza sendo totalmente lisa. Peso Mínimo: 5,000kg; Diâmetro: aproximadamente
100mm.
Peso no formato de sino com alça metálica. Confeccionado em ferro fundido com revestimento
de PVC; Peso: 10 kg; Com alça.
Peso no formato de sino com alça metálica. Confeccionado em ferro fundido com revestimento
de PVC; Peso: 12 kg; Com alça.
Peso no formato de sino com alça metálica. Confeccionado em ferro fundido com revestimento
de PVC; Peso: 16 kg; Com alça.
Peso no formato de sino com alça metálica. Confeccionado em ferro fundido com revestimento
de PVC; Peso: 20 kg; Com alça.
Peso no formato de sino com alça metálica. Confeccionado em ferro fundido com revestimento
de PVC; Peso: 4 kg; Com alça.
Peso no formato de sino com alça metálica. Confeccionado em ferro fundido com revestimento
de PVC; Peso: 6 kg; Com alça.
Peso no formato de sino com alça metálica. Confeccionado em ferro fundido com revestimento
de PVC; Peso: 8 kg; Com alça.
Peso Oficial Feminino de 4 kg em bronze, diâmetro de 95 a 110mm.
Peso oficial feminino de aproximadamente 3,0kg, feito em aço, diâmetro de 85 a 110mm,
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segundo regras da IAAF
Peso para Educativos - 1 Kg
Peso para Educativos - 2 Kg
Peso para Educativos - 3 Kg
Peso para espada (750g) - Para controlar o peso da espada.
Peso para florete (500g) - Para controlar o peso da ponta
Peso para Taco de Golfe - Power Sleeve - SKLZ: Altura: 36.00 cm. Largura: 2.00 cm.
Profundidade: 3.00 cm. Peso: 320.00 g
Peso para Treinamento de 2 kg em ferro, com no mínimo 80 mm de diâmetro.
Peso para Treinamento de 2.5 kg em ferro, com no mínimo 80 mm de diâmetro.
Peso para Treinamento de 3 kg em ferro, com no mínimo 80 mm de diâmetro.
Peso para Treinamento de 8 kg em ferro, com no mínimo 110 mm de diâmetro.
Peso para Treinamento de 9 kg em ferro, com no mínimo 110 mm de diâmetro.
Peso para treinamento de 9.0 kg fabricado em aço, com diâmetro de 110 a 140mm.
Pesos para braço (1 e 2kg.) pares, produzido em EVA de alta perfomance, usada na piscina para
hidroterapia, fisioterapia e hidroginástica, simula o peso de 1 a 2 K dentro d’água.
Peteca de Treino para Badminton com pena e base sintética de poliuretano.
Peteca em material sintético de nylon com um diâmetro de base entre 25 e 28 mm, com as
pontas das penas formando um círculo com um diâmetro entre 58mm e 68mm e um peso
aproximado entre 4,74 e 5,50 gramas (iniciação).
Peteca em penas e fundo de borracha. Peso aproximado: 44 gramas
Peteca para badminton - Material: nylon, com cortiça na base para controle e jogabilidade.
Peso aproximado: 10 gramas.
Peteca, peso entre 4,74 e 5,5 g, com 16 penas de ganso.
Pictograma de sinalização de "Banheiro Feminino"; Adesivo, PVC. Medidas aproximadas:
100X150mm.
Pictograma de sinalização de "Banheiro Masculino"; Adesivo, PVC. Medidas aproximadas:
100X150mm.
Pictograma de sinalização de "Deficientes"; Adesivo, PVC; Medidas aproximadas: 100X150mm.
Pictograma de sinalização de "Posto Médico"; Adesivo, PVC; Medidas aproximadas:
100X150mm.
Pictograma de sinalização de "Proibido Fumar"; Adesivo, PVC; Medidas aproximadas:
100X150mm.
Pinhão para Moto Cross.
Pinhão para Moto Cross.
Pino de aço de alta resistência 34 CrNiMo 6+QT
Pintura do nome oficial para competicoes (para costurar) (name) conforme regras da fie.
Pirógrafo - Bivolt, potência 30w, Cabo emborrachado, formato anatômico, c/ dissipadores de
calor na haste
Piroxicam 20mg comp (4cx) indicado para uma variedade de condições que requeiram
atividade antiinflamatória e/ou analgésica, tais como: artrite reumatóide, osteoartrite (artrose,
doença articular degenerativa), espondilite anquilosante, distúrbios músculo-esqueléticos
agudos, gota aguda, dor pós-operatória e pós-traumática. é também indicado para o
tratamento da dismenorréia primária em pacientes maiores de 12 anos
Piso (Locação) com mecanismo de remissão lateral e frontal para absorção de impactos;
Desenvolvido em polipropileno; possui manta de amortecimento (piso interno); Rampas de
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amortecimento; Largura da placa 250 mm x 250 mm; Espessura da placa 12,4mm.
Piso da quadra descoberta com fechamento perimetral com blocos; colocação de camada de
bica graduada em toda a superfície; caimento superficial; camada de pedra 1 em toda a
superfície; emulsão asfáltica em toda a superfície; pedrisco limpo em toda a superfície;
emulsão asfáltica em toda a superfície; selagem de toda a superfície com pó de pedra; buchas
para fixação dos equipamentos; emulsão asfáltica em toda a superfície; duas camadas de lama
asfáltica em toda a superfície. dimensões: (22,00m x 44,00m)
Piso da quadra descoberta feita a base asfáltica (pó de pedra, pedra 01 com asfalto, pedrisco
com asfalto, pó de pedra emulsionado com asfalto e camada selante de lama asfáltica; com
resina acrílica regularizadora; pintura de linha de demarcação a base de resina; dimensões de
(22,00 x 44,00)m.
Piso de ar em pvc com linha de orientação e linhas divergentes no verso para salto; velcro para
união; saco de armazenagem; kit de reparos; tiras de fixação. Dimensão (CxLxA):
200x100x10cm, PESO 6Kg.
Piso de ar em pvc com linha de orientação e linhas divergentes no verso para salto; velcro para
união; saco de armazenagem; kit de reparos; tiras de fixação. Dimensão (CxLxA): 400cm x
200cm x 10cm, peso: 22kg.
Piso de competição certificado pela FIG com segmentos providos de molas helicoidais;
superfície de competição 12x12 m; borda de segurança; sub-construção com chapas de
Multiplex coladas com espessura de 9mm; 55 segmentos de 244x122 cm; 11 segmentos de
122x122 cm; borda 58 cm; superfície total 14x14 m; pista de camada dupla e 7 segmentos de
solo Triflex; altura total ca. 15 cm. Peso: 2658kg
Piso de competição de GR medindo 14 x 14 metros. 144 segmentos de molas ativos, unidos por
tiras de velcro; Borda de segurança de espuma; Fita marcadora, 50 mm de largura; 30% de
redução de cargas máximas em relação a pisos de esporte comuns; Certificado pela FIG; Para
competições de solo ou de grupos; Com tapete de GR suave e agradável à pele.
Piso de competição de GR medindo 16 x 16 metros. 144 segmentos de molas ativos, unidos por
tiras de velcro; Borda de segurança de espuma; Fita marcadora, 50 mm de largura; 30% de
redução de cargas máximas em relação a pisos de esporte comuns; Certificado pela FIG; Para
competições de solo ou de grupos; Com tapete de GR suave e agradável à pele.
Piso de competição de GR medindo 16 x 16 metros. 144 segmentos de molas ativos, unidos por
tiras de velcro; Borda de segurança de espuma; Fita marcadora, 50 mm de largura; 30% de
redução de cargas máximas em relação a pisos de esporte comuns; Certificado pela FIG; Para
competições de solo ou de grupos; Com tapete de GR suave e agradável à pele.
Piso de E.V.A. de 8 x 20 cm é um material, polímero ou plástico, com aspecto emborrachado
que permite diversas aplicações, entre elas, pisos para academias, é altamente resistente e
macio, o que permite a absorção de impacto até 3m. É produzido sob medida.
Piso de tatame (Placas Desmontáveis); Material: emborrachado EVA e polietileno. Forma:
Encaixe Dentado. Medidas diversas: 30 X 30 X 1 cm. Cores diversas.
Piso desportivo aprovado ITTF e a ETTU. Comprimento de 16 m e largura de 1,5 m, com
espessura (EN 428): 7,0mm. superfícies portáteis (3. 7- grão canvas) prontas para colocar, de
fácil instalação e em formatos fixos (7. 0 - grãos indoor). Relevo estruturado para apoio
perfeito.
Piso Elástico para Ginástica Rítmica: Certificado pela FIG. Área de 14x14m, Piso constituído por
121 chapas de madeira compensada de 124x124cm, espessura 8mm, em duas camadas
sobrepostas unidas por velcro, sendo as chapas da cama superior reforçadas com uma tela de
fibra de vidro. Os elementos elásticos especiais são de polietileno para elevada absorção de
impactos. O Tapete especial para GR, extremamente suave, antiestático e antiabrasivo, de alta
resistência, com fios de poliamida e base de polipropileno, espessura 6mm, ideal para
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condições de treinamentos e competições. O Tapete é em 4 tiras, (3 de 4m de largura e uma de
2m de largura) unidas por fita adesiva dupla face. A demarcação da área de competição de
13x13m é feita através de uma fita adesiva vermelha.
Piso elevado tipo Tate Giroflex ou similar, com conteúdo reciclado pré e pós consumo
comprovados, baixo conteúdo de compostos orgânicos voláteis (COV) nos adesivos e selantes.
Piso emborrachado de alta resistência- Pastilhado. Dimensões: 501mm x 501 mm. Espessura:
3,2mm. Resistência ao fogo: EM 13 501-1 Bfl=s1. Toxicidade: de acordo com a DIN 53 436, sem
perigo.
Piso emborrachado monocromático, fabricante de referência: Nora ou similar. Sistema de
referência: Noraplan ou similar. Modelo de referência: Uni ou similar. Cor: RAL 1003 ou
conforme caderno de cores da GMP. Dimensões: rolos de 1,22m x 12,0m. Espessura: 2mm.
Resistência ao fogo: EM 13 501-1 Bfl=s1. Toxicidade: de acordo com a DIN 53 436, sem perigo.
Piso emborrachado oficial de jogo, aprovado pela IHF. Emborrachado, tipo Taraflex. 40x50m.
com duas áreas para goleiro que se localizam a seis metros do gol. Equipamento para jogo e
treinamento.
Piso esportivo vinílico flexível de 3.7 mm, em mantas pré-fabricadas , constituído por uma
camada de superfície espessa em vinil plastificada, calandrada e estruturada associada a uma
subcamada de espuma PVC , reforçada por um complexo de fibra de vidro, com tratamento
anti-sujidade, anti-queimadura, fungistático, bacteriostático, deslizamento controlado, próprio
para ser colado sobre base nivelada de cimento liso sem qualquer aspereza ou rugosidade e
homologado pela ITTF.
Piso Flexível plástico PVC Altamente Resistente a abrasão e ao rasgamento. Placas com
50X50X1 cm, fixadas ao solo com argamassa.
Piso flutuante em madeira para basquete com acabamento lateral e rampa de acessibilidade
para cadeirantes, quadra de jogo deve ser movel com 4m de área de escape em todos os lados,
superfice anti reflexo, absorção de choque de minimo de 50%, deformação vertical de minimo
de 2,3mm e maxima de 5,0mm, retorno de bola de minimo de 93%, deslizamento de minimo
de 0,4 e maximo de 0,7, pintura do piso com acabamento em madeira clara, área de segurança
pintada na cor azul clara.
Piso flutuante, superfície composta de painéis em madeira de pau marfim, com engate e
ajustes metálicos modulados e sequenciados para minimizar o impacto nas articulações.
Dimensões 33 x 18,70 m.
Piso monoflex - piso sintético em duas camadas de borracha natural vulcanizadas, pré
fabricado em rolos, com uma estrutura compacta e espessura uniforme, com um acabamento
anti derrapante, anti reflexivo, com uma camada extra inferior elástica para absorção de
impacto.
Piso móvel de Placas modulares. Placas modulares de: 30,5 X 30,5 com espessura: 15,8 mm;
Área para uso de 46x28 m; Cor: azul; Composição: Piso importado portátil, liso e sem furos
drenastes, em placas modulares de PP (polipropileno) de alto impacto. Sistema de encaixes e
formação de tapetes destinado ao uso INDOOR (ginásios cobertos).
Piso para quadra de tênis oficial segundo um sistema ITF, construída com agente de ligação
látex acrílico com areia de sílica (malha 60-80) e água potável a 0,06 galões/jarda quadrada por
aplicação (não diluído),1 demão de primário de acrílico 0,020 - 0,025 galões/jarda quadrada
para superficies muito desgastadas, revestimento látex acrílico 100% flexível contendo
Grânulos grandes de borracha misturados com água potável a 0,16 galões/jarda quadrada por
aplicação (não diluído), revestimento látex acrílico 100% flexível contendo Grânulos finos de
borracha misturados com água potável a 0,12 galões/jarda quadrada por aplicação (não
diluído), revestimento látex acrílico preenchido 100% com areia, tingido com a cor exigida para
a superfície da quadra e misturado com água potável a 0,06 galões/jarda quadrada por
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aplicação (não diluído), revestimento superiro final de látex acrílico de lato desempenho com a
cor exigida para a superfície da quadra e misturado com areia de sílica (malha 60-90) e água
potável a 0,04 galões/jarda quadrada por aplicação (não diluído).
Piso plástico PVC altamente resistente a abrasão e ao rasgamento, medindo 25X25 cm,
assentado sobre base existente, com uso de cola especial.
Piso porcelanato cristal branco 42x42cm.
Piso rolavél para ginástica de espuma de triflex, agradável à pele em tapete de veludo macio,
uma área de competição é composta por 6-7 esteiras cada uma com 200 centímetros de
largura, espessura de 35mm . Dimensões: 6 x 2 m
Piso rolavél para ginástica de espuma triflex, agradável à pele em tapete de veludo macio, uma
área de competição é composta por 6-7 esteiras cada uma com 200 centímetros de largura,
espessura de 35mm . Dimensões: 12 x 2 m
Piso rolavél para ginástica de espuma triflex, agradável à pele em tapete de veludo macio, uma
área de competição é composta por 6-7 esteiras cada uma com 200 centímetros de largura,
espessura de 35mm. Dimensões: 12 x 12 m
Piso rolavél para ginástica de espuma triflex, agradável à pele em tapete de veludo macio, uma
área de competição é composta por 6-7 esteiras cada uma com 200 centímetros de largura,
espessura de 35mm. Dimensões: 14 x 14 m
Piso rolavél para ginástica de espuma triflex, agradável à pele em tapete de veludo macio, uma
área de competição é composta por 6-7 esteiras cada uma com 200 centímetros de largura,
espessura de 35mm. Dimensões: 14 x 2 m
Piso sintético conforme fabricante certificado pela IAFF com 13 mm de espessura manta préfabricada de borracha reciclada, coberta por uma camada de p. u. (poliuretano) especial bi
componente e grânulos de borracha EPDM de alta resistência, nos tamanhos 1-3, 5 mm ou com
características técnicas similares aprovadas pela IAAF, a pista deverá receber demarcação e
escalonamento de acordo com as normas da IAAF, com tinta poliuretana, superfície: granulada
resistente a UV, nas classes I e II da IAAF.
Piso sintético conforme fabricante certificado pela IAFF com 15. 5 mm de espessura, manta
pré-fabricada de borracha reciclada, coberta por uma camada de p. u. (poliuretano) especial bi
componente e grânulos de borracha EPDM de alta resistência, nos tamanhos 1-3, 5 mm ou com
características técnicas similares aprovadas pela IAAF, a pista deverá receber demarcação e
escalonamento de acordo com as normas da IAAF, com tinta poliuretana, superfície: granulada
resistente a UV, nas classes I e II da IAAF.
Piso sintético conforme fabricante certificado pela IAFF com 23 mm de espessura, manta préfabricada de borracha reciclada, coberta por uma camada de p. u. (poliuretano) especial bi
componente e grânulos de borracha EPDM de alta resistência, nos tamanhos 1-3, 5 mm ou com
características técnicas similares aprovadas pela IAAF, a pista deverá receber demarcação e
escalonamento de acordo com as normas da IAAF, com tinta poliuretana, superfície: granulada
resistente a UV, nas classes I e II da IAAF.
Piso sintético flexivel com camada de resina de poliuretano auto nivelante, tinta pu
bicomponente anti-reflexiva, base em piso de concreto fck 25mpa, lastro de brita de 5cm.
Piso Taraflex revestido de piso plástico constituído por uma camada de superfície espessa em
vinilo plastificada, calandrada e granulada associada a uma subcamada em espuma PVC de
células fechadas, forçada por um complexo não unido em malha de fibra de vidro do tipo
Taraflex Sport M plus, com uma espessura de cerca de 6,7mm de alto poder insonorizante.
Piso tatame, material em EVA, placa de 1 x 1m, espessura de 14 mm.
Piso Tátil de alerta com dimensões de: 40 x 40 cm
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Piso/tatame para ringue de boxe com 4,90 m², piso feito em E.V.A., espessura de 10 mm, altura
de 91 cm.
Piso/tatame para ringue de boxe, confeccionado em E.V.A., espessura de 15 mm, área de 4,90
m², altura de 91 cm.
Piso/tatame para ringue de boxe, confeccionado em E.V.A., espessura de 22 mm, área de 4,90
m², altura de 91 cm.
Piso/tatame para ringue de boxe, confeccionado em E.V.A., espessura de 28 mm, área de 4,90
m², altura de 91 cm.
Pista / Mantas pré-fabricadas com material antiderrapante, resistente a agentes atmosféricos e
raios UV (ultravioleta) feito de partículas selecionadas de borracha, aglutinadas com
poliuretano especial MDI, submetidas a 40 toneladas de compressão e laminadas com
espessura constante e densidade controlada de 760 Kg/m3 , além de aplicação de duas demãos
de camada superior em "spray" de líquido autonivelante de poliuretano bi componente
especial na cor vermelha, misturado com grânulos finos (aprox. 0,5-1,5 mm) de borracha
especial EPDM também vermelha, de alta resistência ao uso, na proporção de 1,5 kg/m2.
Pista acrobática para Tumbling desenvolvida com base no novo solo swing de exercícios livres
certificado pela FIG com sistema de molas helicoidais, revestimento de espuma especial com
elementos em formato quebra-cabeça abas laterais, fita de demarcação branca e comprimento
14m, largua de 2 m e altura de 20 cm.
Pista acrobática para Tumbling desenvolvida com base no novo solo swing de exercícios livres
certificado pela FIG com sistema de molas helicoidais, revestimento de espuma especial com
elementos em formato quebra-cabeça abas laterais, fita de demarcação branca e comprimento
12m, largua de 2 m e altura de 20 cm.
Pista Acrobática para Trampolim: Certificada pela FIG, constituída de 20 elementos de
128x200cm, armação de aço, sendo os elementos elásticos barras de fibra de vidro e entre
estas barras lâminas de plástico para melhor distribuição da pressão. Na parte superior, duas
esteiras de polietileno recobertas com carpete, espessura total 80cm. Altura total 30cm,
comprimento 25, 60m.
Pista Acrobática para Trampolim: Pista de Tumblig, Certificada pela FIG, constituída de 11
elementos de 128x200cm, armação de aço, sendo os elementos elásticos barras de fibra de
vidro. Na parte superior, duas esteiras de polietileno recobertas com carpete, espessura total
80cm. Altura total 30cm, comprimento 14m.
Pista acrobática para Tumbling desenvolvida com base no novo solo swing de exercícios livres
certificado pela FIG com sistema de molas helicoidais, revestimento de espuma especial com
elementos em formato quebra-cabeça abas laterais, fita de demarcação branca e comprimento
14m, largura de 2 m e altura de 20 cm.
Pista acrobática para Tumbling desenvolvida com base no novo solo swing de exercícios livres
certificado pela FIG com sistema de molas helicoidais, revestimento de espuma especial com
elementos em formato quebra-cabeça abas laterais, fita de demarcação branca e comprimento
12m, largura de 2 m e altura de 20 cm.
Pista de Alumínio - Delimita o campo de jogo com conexão entre as placas, sem necessidade de
parafusos, 18 x 1,5m, altura igual a 2m, Full Alumínio antiderrapante.
Pista de corrida, com 100 cm de largura e 25 mm de espessura confeccionada em espuma
especial dobrável com carpete antiderrapante colado diretamente na espuma, comprimento
total de 25m.
Pista de rolo em alcatifa metálica - delimita o campo de jogo com conexão entre as placas, sem
necessidade de parafusos, 18 x 1,5m, altura igual a 2m.
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Pista de Tumbling com encaixes perfilados, certificado pela FIG, barras de 45x45x2,5 mm de
espessura na estrutura dos pés, com encaixes de 50x50 mm, formando módulos de 2 metros
cada por 20 cm de altura, totalmente pintado com pintura eletrostática, área de saltos e
acrobacias em lona plastificada de nylon de alta resistência e malha trançada com fio 2000 de
nylon, com costura com linha número 20 branca, para a fixação dos ganchos à lona, para
encaixe das molas, molas cônicas, galvanizadas de 120 mm de comprimento, feitas com arame
de aço de 0,3 mm, para maior impulsão a cada salto, proteção sobre as molas em E. V. A. de
alta resistência, forrado com vinilona 800 na cor amarela e velcro em toda a sua extensão
externa para a fixação na parte superior da ferragem do aparelho, sapatas de borracha na
parte inferior dos pés para maior aderência ao salto e conservação do piso. Comprimento: 12
m
Pista em Trampolim para ginástica com armação em metal com revestimento em espuma eva e
redes em pvc com altura da cama = 53 cm; altura total (com guardas) = 60 cm; largura = 2,10
m. Comprimento: 12 m.
Pista em Trampolim para ginástica com armação em metal com revestimento em espuma eva e
redes em pvc com altura da cama = 53 cm; altura total (com guardas) = 60 cm; largura = 2,10
m. Comprimento: 18 m.
Pista em Trampolim para ginástica com armação em metal com revestimento em espuma eva e
redes em pvc com altura da cama = 53 cm; altura total (com guardas) = 60 cm; largura = 2,10
m. Comprimento: 6 m.
Pista metálica de 14 metros de comprimento, e mais 2,00 de recuo de cada lado final, por 1,5 a
2 metros de largura.
Pista nova de enrolar - Em borracha (apenas 24kg)
Pista peso leve de borracha com superfície de condução de 17m x 1,5m. Modalidade Esgrima.
Para o Centro de Treinamento
Pista tumbling dupla com 200 cm de largura e 25 mm de espessura, feita em espuma especial,
comprimento total de 25m.
Pistão com Pino e Trava para Moto Cross.
Pistas de Alumínio para Esgrima pistas 18 x 1, 5m, em segmentos 'full alu'
Pistola semiautomática de chumbo tipo diabolô tiro rápido propulsor, ar comprimido calibre:
4,5 (.177) L / H / W: 398 / 148 / 50 milímetros peso: 1,050 g comprimento de vista: 307-350
milímetros vista frontal: lâmina móvel 4,5 mm mira: mira 2 - 6 mm variável. Profundidade 1 - 3
mm gatilho: 450-1,050 g parâmetros de disparo: comprimento da primeira fase, pare de
gatilho, gatilho desencadear, lâmina ajustável: em todas as direções.
Pistola Simples Steyr LP 2
Pito Aço Cromado possui corda de nylon. Utilizada para imobilização do animal.
Pito Cachimbo de Alumínio, utilizado para imobilização do animal, com proteção emborrachada
no cabo. Possui corda de nylon e mosquetão de metal.
Placa bumeranguel para vassoura de Curling
Placa circular para vassoura de Curling
Placa de aferição de dimensão para bola de bocha paralímpica em acrílico, medindo: 25 x 12
cm
Placa de emergência saída (PES) Especificações Técnicas: Placa dupla face em chapa de PETG
cristal 3mm com impressão em adesivo vinílico 3M com laminação de proteção fosca dos 2
lados. As laterais devem ser pintados de cinza. Caixa para iluminação em chapa de aço
galvanizada nº 16, dobrada, soldada com MIG e pintado com tinta automotiva na cor cinza.
Braço de fixação da placa em tubo de aço quadrado de 1” x 1” x 2,25mm, soldado à estrutura
da placa. O conjunto com tratamento antidesengordurante, wash primer e sulface. Iluminação
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com 2 lâmpadas fluorescentes 30 watts de partida rápida GE. Fixada ao teto através de sistema
regulável devido à variação da altura do pé direito. O metalon de 20 x 20 mm, soldado no
esqueleto da placa, corre por dentro do metalon 30 x 30 mm (travado por parafuso na altura
desejada), de 300 mm de comprimento, soldados em uma sapata, fixa à laje. Dimensões: 180 x
22 x 20 cm
Placa de números para Motocross feita de ABS 100% injetado
Placa de orientação e sinalização, de indicação para WCs (PLAC-WC-C2-xx-T) em Aludibond,
3mm: 520 x 1500 impressão em filme de alta resistência com revestimento de proteção UV.
Placa elevador (PE) Especificações Técnicas: Placa em PETG com espessura de 2mm, revestida
com adesivo vinílico 3M, com impressão 4/0 e laminação de proteção fosca. A placa deve ser
fixada à parede com fita dupla face 3M VHB em toda a sua volta. Dimensões: 15 x 22 x 0,2cm
Placa em chapa de alumínio com pintura eletrotástica. Dimensões: 0,15 x 0,55 cm
Placa em chapa de alumínio com pintura eletrotástica. Dimensões: 0,15 x 0,57 cm
Placa em chapa de alumínio com pintura eletrotástica. Dimensões: 0,15 x 0,72 cm
Placa em chapa de alumínio com pintura eletrotástica. Dimensões: 0,45 x 0,45 cm
Placa em chapa de alumínio com pintura eletrotástica. Dimensões: 0,45 x 0,85 cm
Placa em chapa de alumínio com pintura eletrotástica. Dimensões: 0,45 x 1,70 cm
Placa em chapa de alumínio com pintura eletrotástica. Dimensões: 0,45 x 2,15 cm
PLACA EMERGÊNCIA extintor (PEe)Especificações Técnicas: Placa em PETG com espessura de
2mm, revestida com adesivo vinílico 3M, com impressão 4/0 e laminação de proteção fôsca. A
placa deve ser fixada à parede com fita dupla face 3M VHB em toda a sua volta .Dimensões: 30
x 30 x 0,2cm
PLACA EMERGÊNCIA hidrante (PEh)Especificações Técnicas: Placa em PETG com espessura de
2mm, revestida com adesivo vinílico 3M, com impressão 4/0 e laminação de proteção fôsca. A
placa deve ser fixada à parede com fita dupla face 3M VHB em toda a sua volta. Dimensões: 30
x 30 x 0,2cm
PLACA EXTERNA (PEX)Especificações Técnicas: Placa em PETG com espessura de 2mm,
revestida com adesivo vinílico 3M, com impressão 4/0 e laminação de proteção fôsca. A placa
deve ser fixada à parede com fita dupla face 3M VHB em toda a sua volta.Dimensões: 400 x 50
x 0,2 cm
Placa modular para tatame tradicional de lona de algodão (utilizado para a prática de Wu-Shu).
Cobertura: Lona de algodão parafinada. Composição: Palha de arroz, selecionada e prensada
em máquina japonesa. Dimensão: Padrão 200 x 100 cm. Peso: Aproximadamente 20 Kg.
Espessura: 5, 5 cm.
Placa oval para vassoura de Curling
Placa pré-moldada armada para uso em rampa de deficiente com relevo com fck= 30 Mpa,
Dimensão: (b=60 / h=120 / e=4cm)
Placa proibido fumar (PPF) Especificações Técnicas: Placa em PETG com espessura de 2mm,
revestida com adesivo vinílico 3M, com impressão 4/0 e laminação de proteção fosca. A placa
deve ser fixada à parede com fita dupla face 3M VHB em toda a sua volta. Dimensões: 30 x 30 x
0,2cm
Placa retangular para vassoura de Curling
Placa setor pilar (PSP) Especificações Técnicas: Placa em PETG, dobrada em 90º, com espessura
de 2mm, revestida com adesivo vinílico 3M, com impressão 4/0 e laminação de proteção fosca.
A placa deve ser fixada à parede com fita dupla face 3M VHB em toda a sua volta. Serão 2
placas por pilar. Dimensões (placa aberta sem dobra): 120 x 132 x 0,2cm
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PLACA VOMITÓRIO (PV) Especificações Técnicas: Placa em PETG com espessura de 2mm,
revestida com adesivo vinílico 3M, com impressão 4/0 e laminação de proteção fosca. A placa
deve ser fixada à parede com fita dupla face 3M VHB em toda a sua volta e mais 1 fita central
em toda a largura e outra central em toda a altura.Dimensões: 180 x 214 x 0,2 cm
Placar com jornais eletrônicos a serem fixados na quadra. estrutura em mdf; dimensões de
6,00m x 2,40m x 0,15m; 1 (um) display score numérico com dígito com altura 37 cm, contagem
de 0 a 199, informação de 1, 2 ou 3 pontos; 1 (um) display cronômetro com dígitos com altura
37 cm, informação de minutos, segundos e décimo de segundos, funções de contagem
progressivo e regressivo, tempo ajustável; 2 (dois) display de faltas com dígitos com altura 24
cm, informação de contagem de 0 a 19; 1 (um) display de período do jogo com dígitos com
altura de 24 cm, informação de contagem de 0 a 9; 2 (dois) display de pedido de tempo de jogo
com informação de seta para identificar o solicitante, digito numérico com altura de 13 cm; 2
(dois) display informa até 9 tempos de jogo por equipe, digito numérico com altura de 13 cm; 2
(dois) módulos informação da escalação dos jogadores com 15 (quinze) displays numéricos
informando numero jogadores escalados por equipe, com 2 (dois) dígitos numéricos com altura
de 13 cm, com sinalização de um ponto verde para os jogadores que estiverem em quadra; 2
(dois) módulos informação pontuação por jogador com 15 (quinze) displays numéricos
informando numero de pontos por jogador de cada equipe, com 2 (dois) dígitos numéricos com
altura de 13 cm; 2 (dois) display numérico de faltas individuais por jogador com 15 (quinze)
displays numéricos informando o numero de falta por jogador, com 1 (um) digito numérico
com altura de 13 cm; 1 (um) display numérico de quartos de jogo, com 5 displays 00x00 para
informar o resultado de 4 (quatro) quartos de jogo e o 5º (quinto) mostra o resultado do
período extra;1 (uma) campainha acionamento manual e automático; comunicação rádio
frequência; 1 (um) display alfanumérico jornal eletrônico: dimensão de 360cm x 22,5 cm,
veiculação de informação de nome das equipes, escalação dos nomes dos jogadores de cada
equipe, informações dos jogos, anúncios publicitários, entre outros avisos; sistema integra o
placar eletrônico com o caminhão de transmissão de tv; 1 (um) comando universal para o
placar e um cd com software e uma antena remota para instalação no computador do ginásio,
para poder comandar o placar.
Placar com jornais eletrônicos, de dimensões de 285 x 135 cm, com display de LED de alto
brilho, dígitos de 14 cm de altura, escore de pontuação de 0 a 199 (com tecla de correção),
cronometro progressivo e regressivo, indicação de faltas, set e períodos de jogo, espaço
publicitário com dimensões de 185 x 35 cm, jornal eletrônico com 1 led por ponto, informação
de relação nominal das equipes, dados do atleta e sua numeração, placares parciais dos
períodos de jogo, voltagem: 110/220 Volts.
Placar de Pontos de Tênis de Mesa. O placar com marcações oficiais de tênis de mesa; Produto
feito de Plástico; Impermeável. Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP): 39x20x16cm;
Peso liq aproximado do produto - Kg: 820g. Bivolt
Placar de raia confeccionado em fibra de vidro, com base triangular de 40 cm e altura
chanfrada de 45 a 50 cm com numeração de 01 a 08.
Placar de resultados para provas de Lançamentos e Saltos com 5 displays removíveis.
Equipamento em alumínio; Sistema com rodízios para transporte; 5 números com sistema de
registro de sobreposição vertical; Nas cores vermelha ou preta; Boxes numéricos substituíveis;
6 Jogos de números reserva 3 na cor vermelha e 3 na cor preta.
Placar de Tênis com contagem de até 3 set's por jogo; Contagem de game corrente: 0, 15, 30,
40 e 40 piscando vantagem; Sinalização de serviço com ponto luminoso ao lado do nome do
competidor; Nome de jogadores; Painel de controle microcontrolado com conectividade
wireless. Bivolt
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Placar eletrônic, Amador, Basquetebol, Voleibol, Handebol, Futsal, com Teclado V/C.
CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS: Cronómetro em sentido crescente e decrescente. Buzina com
sinal acústico até 120 dB. Paragem manual e automática Pontuação de 0 a 199. Cronómetro até
99 minutos e 59 segundos Set, Bónus ou Faltas de 0 a 9. Ponto Luminoso indicador de vez ou
prioridade. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Dimensões exteriores: 75 x 59 x 10 cm. Teclado: 15.5 x
16 x 1.5 cm. Altura dos dígitos Pontuação: 17.4 cm. Altura dos dígitos Crono: 15 cm. Altura dos
dígitos Set, Bónus ou Faltas: 9.4 cm. Visibilidade: 60 mts. Alimentação: 230 V. Peso: 13 kg.
Dígitos formados por segmentos de Leds Comunicação Via Cabo e Via Rádio. Caixa exterior em
metal Acrílico frontal anti-reflexo (1) Consola via cabo c/ Display: 28.3 x 10 x 6.8 cm (2)
Comando via infra-vermelhos (25mts), pilha 9V alcalina.
2.330,60
Placar eletrônico com 02 (dois) totalizadores de pontos (Score) progressivos. Contagem mínima
de 00 e contagem máxima de 199 pontos por equipe, sendo composto de 03 (três) algarismos e
comandos de zerar e piscar; 02 (dois) totalizadores de faltas coletivas / sets progressivos e
regressivos. Contagem mínima de 00 e máxima de 19, com algarismos de 02 (dois) dígitos e
função de zerar e piscar; 01 (um) contador acumulativo de período progressivo. Contagem
mínima de 00 e máxima de 09; 04 (quatro) indicadores tipo flag de pedidos de tempo, sendo 02
(dois) por equipe. Função de parada automática da cronometragem; 01 (um) cronômetro de
jogo progressivo e regressivo de 04 (quatro) algarismos. Contagem mínima de 00 min e 00 seg
e contagem máxima de 99 min e 59 seg. Contagem de décimos de segundos quando abaixo de
01 min. Funções de contagem progressiva, regressiva, contar, parar, piscar, apagar e zerar.
Habilitação para relógio digital; 01 (um) alarme de sirene intermitente de >100 <120 decibéis
com acionamento manual e automático; 01 (um) Jornal Eletrônico de para veiculação de
mensagens e nome das equipes. Dimensão: 2,00 X 1,00 X 0,09 m. Bivolt
15.800,00
Placar Eletrônico Com 10 Linhas E 08 Dígitos. Placar em LED, 150 LEDs ou superior; Placar com
10 linhas e 08 dígitos; Conectividade via Wi-fi ou Bluetooth; Com caracteres alfanuméricos;
Equipamento em alumínio e acabamento em acrílico; Com interface e sistema de distribuição
de energia. Bivolt
251,45
Placar eletrônico judô com cronômetro; Alarme para quando o cronômetro zerar; Controla
pontuação dos golpes, penalidades e os atendimentos médicos; Display de cristal líquido com
todas as informações para a orientação do operador; Conectividade com o placar wireless;
Alimentação como back-up em bateria. Dimensões: 80 x 50 x 9 cm; Altura dos dígitos: 10 cm;
Visibilidade: até 40 cm. Bivolt
3.800,00
Placar eletrônico para bocha com 13 dígitos numéricos de 54mm de altura em face dupla; Com
dois cronômetros no formato MM:SS, ambos programáveis, sendo que um anda enquanto o
outro para, e vice versa; Dois campos de pontos até 99; Um campo de marcador de parciais
até 9. Dimensões aproximadas: 47 X 24X 9 cm. Bivolt
2.500,00
Placar eletrônico para estádio de futebol, medindo 1350x400x10, construído com LED de alto
brilho, em caixa de alumínio resistente ao calor e umidade. Microprocessadores de última
geração. Sistema de comando por rádio wireless com programação de tempo de jogo
progressivo e regressivo e sinal sonoro para término de partida. Jornal eletrônico com
comando micro controlado com display LCD, alimentação bi volt 110/220v, gabinete construído
em alumínio com pintura eletrostática e o frontal dos dígitos em acrílico translúcido vermelho. 1.171.750,00
Placar eletrônico para estádio de futebol, medindo 1450x220x10, construído com LED de alto
brilho, em caixa de alumínio resistente ao calor e umidade. Microprocessadores de última
geração. Sistema de comando por rádio wireless com programação de tempo de jogo
progressivo e regressivo e sinal sonoro para término de partida. Jornal eletrônico com
comando micro controlado com display LCD, alimentação bi volt 110/220v, gabinete construído
em alumínio com pintura eletrostática e o frontal dos dígitos em acrílico translúcido vermelho.
749.650,00
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Placar eletrônico para estádio de futebol, medindo 1550x1000x10, construído com LED de alto
brilho, em caixa de alumínio resistente ao calor e umidade. Microprocessadores de última
geração. Sistema de comando por rádio wireless com programação de tempo de jogo
progressivo e regressivo e sinal sonoro para término de partida. Jornal eletrônico com
comando micro controlado com display LCD, alimentação bi volt 110/220v, gabinete construído
em alumínio com pintura eletrostática e o frontal dos dígitos em acrílico translúcido vermelho. 2.480.000,00
Placar eletrônico para estádio de futebol, medindo 1550x250x10, construído com LED de alto
brilho, em caixa de alumínio resistente ao calor e umidade. Microprocessadores de última
geração. Sistema de comando por rádio wireless com programação de tempo de jogo
progressivo e regressivo e sinal sonoro para término de partida. Jornal eletrônico com
comando micro controlado com display LCD , alimentação bi volt 110/220v, gabinete
construído em alumínio com pintura eletrostática e o frontal dos dígitos em acrílico translúcido
vermelho.
620.000,00
Placar eletrônico para estádio de futebol, medindo 750x160x10, construído com LED de alto
brilho, em caixa de alumínio resistente ao calor e umidade. Microprocessadores de última
geração. Sistema de comando por rádio wireless com programação de tempo de jogo
progressivo e regressivo e sinal sonoro para término de partida. Jornal eletrônico com
comando micro controlado com display LCD, alimentação bi volt 110/220v, gabinete construído
em alumínio com pintura eletrostática e o frontal dos dígitos em acrílico translúcido vermelho.
258.000,00
Placar eletrônico para estádio de futebol, medindo 850x160x10, construído com LED de alto
brilho, em caixa de alumínio resistente ao calor e umidade. Microprocessadores de última
geração. Sistema de comando por rádio wireless com programação de tempo de jogo
progressivo e regressivo e sinal sonoro para término de partida. Jornal eletrônico com
comando micro controlado com display LCD, alimentação bi volt 110/220v, gabinete construído
em alumínio com pintura eletrostática e o frontal dos dígitos em acrílico translúcido vermelho.
217.600,00
Placar eletrônico para estádio de futebol, medindo 850x220x10, construído com LED de alto
brilho, em caixa de alumínio resistente ao calor e umidade. Microprocessadores de última
geração. Sistema de comando por rádio wireless com programação de tempo de jogo
progressivo e regressivo e sinal sonoro para término de partida. Jornal eletrônico com
comando micro controlado com display LCD, alimentação bi volt 110/220v, gabinete construído
em alumínio com pintura eletrostática e o frontal dos dígitos em acrílico translúcido vermelho.
299.200,00
Placar eletrônico para estádio de futebol, medindo 900x600x10, construído com LED de alto
brilho, em caixa de alumínio resistente ao calor e umidade. Microprocessadores de última
geração. Sistema de comando por rádio wireless com programação de tempo de jogo
progressivo e regressivo e sinal sonoro para término de partida. Jornal eletrônico com
comando micro controlado com display LCD, alimentação bi volt 110/220v, gabinete construído
em alumínio com pintura eletrostática e o frontal dos dígitos em acrílico translúcido vermelho.
923.400,00
Placar eletrônico para estádio de futebol, medindo 950x160x10, construído com LED de alto
brilho, em caixa de alumínio resistente ao calor e umidade. Microprocessadores de última
geração. Sistema de comando por rádio wireless com programação de tempo de jogo
progressivo e regressivo e sinal sonoro para término de partida. Jornal eletrônico com
comando micro controlado com display LCD, alimentação bi volt 110/220v, gabinete construído
em alumínio com pintura eletrostática e o frontal dos dígitos em acrílico translúcido vermelho.
893.000,00
Placar eletrônico para tênis com dimensões de 220 x 50 x 9 cm, com seis mostradores de
contagem de sets, 2 mostradores de contagem do game corrente, indicação de sinalização de
vantagem, placas para nome dos jogadores intercambiáveis, painel de comandos micro
controlado, com comunicação wireless
10.933,72
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Placar eletrônico poliesportivo transportável, dimensões: 100 x 70 x 9 cm, dígitos com altura de
14 cm, 2 mostradores de pontos, 2 mostradores de set/faltas, 1 mostrador de período de jogo,
cronometro marcando até 59:59 progressivo e regressivo, com décimos de segundo quando
contagem abaixo de 1:00,sirene intermitente de 120 dc, alarme com acionamento manual e
automático, indicador de sinalização VDE vantagem, painel de comando com display de cristal
líquido, alimentação bivolt 110/220 VAC, estrutura do placar em alumínio com pintura
eletrostática e o frontal dos marcadores em policarbonato.
Placar eletrônico poliesportivo transportável, dimensões: 120 x 120 x 9 cm, dígitos com altura
de 14 cm, 2 mostradores de pontos, 2 mostradores de set/faltas, 1 mostrador de período de
jogo, cronometro marcando até 59:59 progressivo e regressivo, com décimos de segundo
quando contagem abaixo de 1:00,sirene intermitente de 120 dc, alarme com acionamento
manual e automático, indicador de sinalização VDE vantagem, painel de comando com display
de cristal líquido, alimentação bivolt 110/220 VAC, estrutura do placar em alumínio com
pintura eletrostática e o frontal dos marcadores em policarbonato.
Placar eletrônico poliesportivo transportável, dimensões: 120 x 90 x 9 cm, dígitos com altura de
14 cm, 2 mostradores de pontos, 2 mostradores de set/faltas, 1 mostrador de período de jogo,
cronometro marcando até 59:59 progressivo e regressivo, com décimos de segundo quando
contagem abaixo de 1:00,sirene intermitente de 120 dc, alarme com acionamento manual e
automático, indicador de sinalização VDE vantagem, painel de comando com display de cristal
líquido, alimentação bivolt 110/220 VAC, estrutura do placar em alumínio com pintura
eletrostática e o frontal dos marcadores em policarbonato.
Placar eletrônico poliesportivo transportável, dimensões: 150 x 300 x 9 cm, dígitos com altura
de 14 cm, 2 contadores de pontos, mostradores a base de LEDs ultrabrigth uso indoor e semi
outdoor, indicação de pedidos de tempo, mostrador de período de jogo, de pontos e de
set/faltas , cronometro marcando até 59:59 progressivo e regressivo, com décimos de segundo
quando contagem abaixo de 1:00, operação de cronometro com start/pausa, preset e prog, 2
sirenes intermitente de 120 dc com acionamento manual e automático, indicador de
sinalização VDE vantagem, painel de comando com display de cristal líquido, com pintura
eletrostática e o frontal dos dígitos em acrílico translúcido vermelho..
Placar eletrônico poliesportivo transportável, dimensões: 150 x 300 x 9 cm, dígitos com altura
de 14 cm, 2 contadores de pontos, mostradores a base de LEDs ultrabrigth uso indoor e semi
outdoor, indicação de pedidos de tempo, mostrador de período de jogo, de pontos e de
set/faltas , cronometro marcando até 59:59 progressivo e regressivo, com décimos de segundo
quando contagem abaixo de 1:00, operação de cronometro com start/pausa, preset e prog, 2
sirenes intermitente de 120 dc com acionamento manual e automático, indicador de
sinalização VDE vantagem, painel de comando com display de cristal líquido, jornal eletrônico
com 18 caracteres alfanuméricos, controle do jornal eletrônico com comando micro controlado
com display LCD, alimentação bivolt 110/220 VAC, gabinete construído em alumínio com
pintura eletrostática e o frontal dos dígitos em acrílico translúcido vermelho..
Placar eletrônico poliesportivo transportável, dimensões: 170 x 140 x 9 cm, dígitos com altura
de 14 cm, 2 contadores de pontos, mostradores a base de LEDs ultrabrigth uso indoor e semi
outdoor, indicação de pedidos de tempo, mostrador de período de jogo, de pontos e de
set/faltas , cronometro marcando até 59:59 progressivo e regressivo, com décimos de segundo
quando contagem abaixo de 1:00, operação de cronometro com start/pausa, preset e prog, 2
sirenes intermitente de 120 dc com acionamento manual e automático, indicador de
sinalização VDE vantagem, painel de comando com display de cristal líquido, jornal eletrônico
com 18 caracteres alfanuméricos, controle do jornal eletrônico com comando micro controlado
com display LCD, alimentação bivolt 110/220 VAC, gabinete construído em alumínio com
pintura eletrostática e o frontal dos dígitos em acrílico translúcido vermelho..
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Placar eletrônico poliesportivo transportável, dimensões: 170 x 460 x 9 cm, dígitos com altura
de 14 cm, 2 contadores de pontos, mostradores a base de LEDs ultrabrigth uso indoor e semi
outdoor, indicação de pedidos de tempo, mostrador de período de jogo, de pontos e de
set/faltas , cronometro marcando até 59:59 progressivo e regressivo, com décimos de segundo
quando contagem abaixo de 1:00, operação de cronometro com start/pausa, preset e prog, 2
sirenes intermitente de 120 dc com acionamento manual e automático, indicador de
sinalização VDE vantagem, painel de comando com display de cristal líquido, jornal eletrônico
com 18 caracteres alfanuméricos, controle do jornal eletrônico com comando micro controlado
com display LCD, alimentação bivolt 110/220 VAC, gabinete construído em alumínio com
pintura eletrostática e o frontal dos dígitos em acrílico translúcido vermelho..
Placar eletrônico poliesportivo transportável, dimensões: 200 x 100 x 9 cm, dígitos com altura
de 14 cm, 2 contadores de pontos, mostradores a base de LEDs ultrabrigth uso indoor e semi
outdoor, indicação de pedidos de tempo, mostrador de período de jogo, de pontos e de
set/faltas , cronometro marcando até 59:59 progressivo e regressivo, com décimos de segundo
quando contagem abaixo de 1:00, operação de cronometro com start/pausa, preset e prog, 2
sirenes intermitente de 120 dc com acionamento manual e automático, indicador de
sinalização VDE vantagem, painel de comando com display de cristal líquido, jornal eletrônico
com 18 caracteres alfanuméricos, controle do jornal eletrônico com comando micro controlado
com display LCD, alimentação bivolt 110/220 VAC, gabinete construído em alumínio com
pintura eletrostática e o frontal dos dígitos em acrílico translúcido vermelho..
Placar eletrônico poliesportivo transportável, dimensões: 200 x 70 x 9 cm, dígitos com altura de
14 cm, 2 contadores de pontos, 2 mostradores de set/faltas, 1 mostrador de período de jogo,
cronometro marcando até 59:59 progressivo e regressivo, com décimos de segundo quando
contagem abaixo de 1:00, 2 sirenes intermitente de 120 dc, alarme com acionamento manual e
automático, indicador de sinalização de vantagem, painel de comando com display de cristal
líquido, alimentação bivolt 110/220 VAC, estrutura do placar em alumínio com pintura
eletrostática e o frontal dos dígitos em policarbonato.
Placar eletrônico poliesportivo transportável, dimensões: 220 x 460 x 20 cm, dígitos com altura
de 14 cm, 2 contadores de pontos, mostradores a base de LEDs ultrabrigth uso indoor e semi
outdoor, indicação de pedidos de tempo, mostrador de período de jogo, de pontos e de
set/faltas, cronometro marcando até 59:59 progressivo e regressivo, com décimos de segundo
quando contagem abaixo de 1:00, operação de cronometro com start/pausa, preset e prog, 2
sirenes intermitente de 120 dc com acionamento manual e automático, indicador de
sinalização VDE vantagem, painel de comando com display de cristal líquido, jornal eletrônico
com 18 caracteres alfanuméricos, controle do jornal eletrônico com comando micro controlado
com display LCD, alimentação bivolt 110/220 VAC, gabinete construído em alumínio com
pintura eletrostática e o frontal dos dígitos em acrílico translúcido vermelho.
Placar eletrônico poliesportivo transportável, dimensões: 220 x 460 x 9 cm, dígitos com altura
de 14 cm, 2 contadores de pontos, mostradores a base de LEDs ultrabrigth uso indoor e semi
outdoor, indicação de pedidos de tempo, mostrador de período de jogo, de pontos e de
set/faltas , cronometro marcando até 59:59 progressivo e regressivo, com décimos de segundo
quando contagem abaixo de 1:00, operação de cronometro com start/pausa, preset e prog, 2
sirenes intermitente de 120 dc com acionamento manual e automático, indicador de
sinalização VDE vantagem, painel de comando com display de cristal líquido, jornal eletrônico
com 18 caracteres alfanuméricos, controle do jornal eletrônico com comando micro controlado
com display LCD, alimentação bivolt 110/220 VAC, gabinete construído em alumínio com
pintura eletrostática e o frontal dos dígitos em acrílico translúcido vermelho..
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Placar eletrônico, Amador, Basquetebol, Voleibol, Handebol, Futsal com Consola.
CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS: Cronómetro em sentido crescente e decrescente. Buzina com
sinal acústico programável (3 sons e 3 níveis). Paragem manual e automática. Pontuação de 0 a
199. Cronômetro até 99 minutos e 59 segundos. Faltas e Períodos de 0 a 9. Tempo de Jogo e
tempo de Pausa programável. 4 Pontos Luminosos indicadores de Time Out. CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS: Dimensões exteriores: 55 x 35 x 9.5 cm. Altura dos dígitos: 9 cm. Visibilidade: 30
mts. Alimentação: 100-240 V. Peso: 3.6 kg. Dígitos formados por segmentos de Leds
Comunicação por consola local. Caixa exterior em metal Acrilico frontal anti-reflexo (1) Consola
via cabo c/ Display: 28.3 x 10 x 6.8 cm.
Placar eletrônico, Amador, Basquetebol, Voleibol, Handebol, Futsal, com Consola.
CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS: Cronómetro em sentido crescente e decrescente. Buzina com
sinal acústico até 120 dB. Paragem manual e automática Pontuação de 0 a 199. Cronômetro até
99 minutos e 59 segundos Set, Bónus ou Faltas de 0 a 9. Ponto Luminoso indicador de vez ou
prioridade. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Dimensões exteriores: 75 x 59 x 10 cm. Teclado: 15.5 x
16 x 1.5 cm. Altura dos dígitos Pontuação: 17.4 cm. Altura dos dígitos Crono: 15 cm. Altura dos
dígitos Set, Bónus ou Faltas: 9.4 cm. Visibilidade: 60 mts. Alimentação: 230 V. Peso: 13 kg.
Dígitos formados por segmentos de Leds Comunicação Via Cabo e Via Rádio. Caixa exterior em
metal Acrílico frontal anti-reflexo (1) Consola via cabo c/ Display: 28.3 x 10 x 6.8 cm (2)
Comando via infra-vermelhos (25mts), pilha 9V alcalina.
Placar eletrônico, Amador, Basquetebol, Voleibol, Handebol, Futsal, com Consola.
CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS: Cronómetro em sentido crescente e decrescente. Buzina com
sinal acústico até 120 dB. Paragem manual e automática Pontuação de 0 a 199. Cronômetro até
99 minutos e 59 segundos Set, Bónus, Faltas e Períodos de 0 a 9. Ponto Luminoso indicador de
vez ou prioridade. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Dimensões exteriores: 150 x 98 x 7 cm. Teclado:
14 x 15.5 x 3.5 cm. Altura dos dígitos (Crono e Pontuação): 30 cm. Altura dos Dígitos (Set, Bónus
ou Faltas e Períodos): 20cm. Visibilidade: 90 mts. Alimentação: 230 V - 50/60Hz. Peso: 34.5 kg.
Dígitos formados por segmentos de Leds Comunicação Via Cabo e Via Rádio (1) Consola via
cabo c/ Display: 28.3 x 10 x 6.8 cm (2) Comando via infra-vermelhos (25mts), pilha 9V alcalina
Caixa exterior em metal Acrilico frontal anti-reflexo.
Placar eletrônico, Amador, Basquetebol, Voleibol, Handebol, Futsal, com Teclado e comando
IV. CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS: Cronômetro em sentido crescente e decrescente. Buzina
com sinal acústico até 120 dB. Paragem manual e automática Pontuação de 0 a 199.
Cronómetro até 99 minutos e 59 segundos Set, Bónus, Faltas e Períodos de 0 a 9. Ponto
Luminoso indicador de vez ou prioridade. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Dimensões exteriores:
150 x 98 x 7 cm. Teclado: 14 x 15.5 x 3.5 cm. Altura dos dígitos (Crono e Pontuação): 30 cm.
Altura dos Dígitos (Set, Bónus ou Faltas e Períodos): 20cm. Visibilidade: 90 mts. Alimentação:
230 V - 50/60Hz. Peso: 34.5 kg. Dígitos formados por segmentos de Leds Comunicação Via Cabo
e Via Rádio (1) Consola via cabo c/ Display: 28.3 x 10 x 6.8 cm (2) Comando via infra-vermelhos
(25mts), pilha 9V alcalina Caixa exterior em metal Acrilico frontal anti-reflexo.
Placar eletrônico, Amador, Basquetebol, Voleibol, Handebol, Futsal, com Teclado e VI.
CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS: Cronómetro em sentido crescente e decrescente. Buzina com
sinal acústico até 120 dB. Paragem manual e automática Pontuação de 0 a 199. Cronômetro até
99 minutos e 59 segundos Set, Bónus ou Faltas de 0 a 9. Ponto Luminoso indicador de vez ou
prioridade. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Dimensões exteriores: 75 x 59 x 10 cm. Teclado: 15.5 x
16 x 1.5 cm. Altura dos dígitos Pontuação: 17.4 cm. Altura dos dígitos Crono: 15 cm. Altura dos
dígitos Set, Bónus ou Faltas: 9.4 cm. Visibilidade: 60 mts. Alimentação: 230 V. Peso: 13 kg.
Dígitos formados por segmentos de Leds Comunicação Via Cabo e Via Rádio. Caixa exterior em
metal Acrílico frontal anti-reflexo (1) Consola via cabo c/ Display: 28.3 x 10 x 6.8 cm (2)
Comando via infra-vermelhos (25mts), pilha 9V alcalina.
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Placar eletrônico, Amador, Basquetebol, Voleibol, Handebol, Futsal, com Teclado V/C.
CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS: Cronômetro em sentido crescente e decrescente. Buzina com
sinal acústico até 120 dB. Paragem manual e automática Pontuação de 0 a 199. Cronômetro até
99 minutos e 59 segundos Set, Bônus, Faltas e Períodos de 0 a 9. Ponto Luminoso indicador de
vez ou prioridade. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Dimensões exteriores: 150 x 98 x 7 cm. Teclado:
14 x 15.5 x 3.5 cm. Altura dos dígitos (Crono e Pontuação): 30 cm. Altura dos Dígitos (Set, Bónus
ou Faltas e Períodos): 20cm. Visibilidade: 90 mts. Alimentação: 230 V - 50/60Hz. Peso: 34.5 kg.
Dígitos formados por segmentos de Leds Comunicação Via Cabo e Via Rádio (1) Consola via
cabo c/ Display: 28.3 x 10 x 6.8 cm (2) Comando via infra-vermelhos (25mts), pilha 9V alcalina
Caixa exterior em metal Acrilico frontal anti-reflexo.
Placar eletrônico, Amador, Basquetebol, Voleibol, Handebol, Futsal. CARACTERÍSTICAS
FUNCIONAIS: Cronómetro em sentido crescente e decrescente. Buzina com sinal acústico
programável (3 sons e 3 níveis). Paragem manual e automática. Pontuação de 0 a 199.
Cronómetro até 99 minutos e 59 segundos. Faltas e Períodos de 0 a 9. Tempo de Jogo e tempo
de Pausa programável. 4 Pontos Luminosos indicadores de Time Out. CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS: Dimensões exteriores: 55 x 35 x 9.5 cm. Altura dos dígitos: 9 cm. Visibilidade: 30
mts. Alimentação: 100-240 V. Peso: 3.6 kg. Dígitos formados por segmentos de Leds
Comunicação por consola local. Caixa exterior em metal Acrílico frontal anti-reflexo (1) Consola
via cabo c/ Display: 28.3 x 10 x 6.8 cm.
Placar Eletrônico, Amador, Judo. CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS: Cronómetro em sentido
crescente e decrescente programável até 99:59. Buzina com sinal acústico programável (3 sons
e 3 níveis). Paragem manual e automática. Tempo “Osaekomi” para obter pontuações
especiais. Pontuação de 0 a 199 YUKO, WAZA-ARI e IPPON - Ponto luminoso indicador de
pontuações especiais ou Penalties Shido - Ponto luminoso indicador de penalty Modo de
Treino. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Dimensões exteriores: 55 x 35 x 9.5 cm. Altura dos dígitos:
9 cm. Visibilidade: 30 mts. Alimentação: 100-240 V. Peso: 3.7 kg. Dígitos formados por
segmentos de Leds Comunicação por consola local. Caixa exterior em metal Acrílico frontal
anti-reflexo (1) Consola via cabo c/ Display: 28.3 x 10 x 6.8 cm.
Placar eletrônico, par faltas dorsal e pontos - 12 jogadores. CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS Número de Jogador programável de 0 a 99 - 4 Luzes indicadoras amarelas e 1 luz vermelha
(3.2cm de diâmetro) -Indicação de jogador em campo - Pontuação de 0 a 99 -Alternativa para
14 jogadores CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS -Dimensões exteriores: 120 x 260 x 11.5cm (unid.) Altura dos Dígitos: 14 cm -Visibilidade: 70 mts - Ângulo de Visão: 150º - Alimentação: 100-240 V
- 50/60 Hz -Peso: 69.5 kg (unid.) -Dígitos formados por segmentos de Leds - Comunicação Via
Cabo e Via Rádio - Caixa exterior em metal -Acrílico frontal anti-reflexoProfissional.
Placar eletrônico, par faltas dorsal e pontos - 14 jogadores. CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS Número de Jogador programável de 0 a 99 - 4 Luzes indicadoras amarelas e 1 luz vermelha
(3.2cm de diâmetro) - Indicação de jogador em campo -Pontuação de 0 a 99 - Alternativa para
14 jogadores CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS -Dimensões exteriores: 120 x 260 x 11.5cm (unid.) Altura dos Dígitos: 14 cm -Visibilidade: 70 mts - Ângulo de Visão: 150º -Alimentação: 100-240 V
- 50/60 Hz -Peso: 69.5 kg (unid.) -Dígitos formados por segmentos de Leds -Comunicação Via
Cabo e Via Rádio -Caixa exterior em metal -Acrílico frontal anti-reflexoProfissional.
Placar eletrônico, Profissional, Basquetebol, Hoquei, Tenis de Campo, Voleibol de Praia,
Voleibol, Handebol, Futsal, V/C + consola profissional V/C.. CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS Cronômetro em sentido crescente e decrescente - Buzina programável com sinal acústico até
120 dB - Paragem manual e automática - Cronómetro até 99h59m - Pontuação de 0 a 199 Período e Set de 0 a 9 - Luz de 8 cm de diâmetro indicadora de Bónus - Seta indicadora de vez
ou prioridade - 3 Luzes de 8 cm de diâmetro indicadoras de Time Out - Jogador de 0 a 99 Faltas de 0 a 9 - Alternativa com nomes de equipa programáveis, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS -
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Dimensões exteriores: 200 x 180 x 9 cm - Altura dos dígitos: 30 cm - Visibilidade: 130 mts Ângulo de Visão: 150º - Alimentação: 100-240 V - 50/60Hz Peso: 60 kg - Dígitos formados por
segmentos de Leds - Comunicação Via Cabo e Via Rádio - Caixa exterior em metal - Acrílico
frontal anti-reflexo.
Placar eletrônico, Profissional, Basquetebol, Hoquei, Tenis de Campo, Voleibol de Praia,
Voleibol, Handebol, Futsal, V/R + consola profissional V/R. CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS Cronómetro em sentido crescente e decrescente - Buzina programável com sinal acústico até
120 dB - Paragem manual e automática - Cronómetro até 99h59m - Pontuação de 0 a 199 Período e Set de 0 a 9 - Luz de 8 cm de diâmetro indicadora de Bónus - Seta indicadora de vez
ou prioridade - 3 Luzes de 8 cm de diâmetro indicadoras de Time Out - Jogador de 0 a 99 Faltas de 0 a 9 - Alternativa com nomes de equipa programáveis, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Dimensões exteriores: 200 x 180 x 9 cm - Altura dos dígitos: 30 cm - Visibilidade: 130 mts Ângulo de Visão: 150º - Alimentação: 100-240 V - 50/60Hz Peso: 60 kg - Dígitos formados por
segmentos de Leds - Comunicação Via Cabo e Via Rádio - Caixa exterior em metal - Acrílico
frontal anti-reflexo.
Placar em led, que indica informações correspondentes a diversas modalidades esportivas, tais
como o basquete, o futsal e o vôlei. possui espaço físico destinado à publicidade fixa. está de
acordo com as normas estabelecidas pela confederação brasileira de basketball. dimensão
(cxaxl): 2,00 m x 1,00 m x 50 cm
Placar Manual - Comprimento: 99cm x Altura: 62cm x Profundidade: 2cm; Estrutura de
madeira laminada com quadro externo em alumínio; Com ganhos de suporte para pendurar no
alambrado da quadra; Com alça para transporte; Com 6 dígitos, sendo 3 superiores e 3
inferiores; Dígitos com dimensões aproximadas de 11,5 x 22 cm (L x A) em material plástico
coloridos, bem visíveis e fáceis de alterar; Com duas áreas laterais brancas com proteção
transparente para registrar o nome do jogadores, sendo feita através de caneta apagável ou
folha impressa; Fornecer a caneta. Bivolt
Placar Manual de Mesa - Estojo de PVC. Números: 0 a 31. Dimensões: 38 x 22 cm.
Placar móvel digital de dimensões de 100 cm x 80 cm x 5,5 cm, peso de 16kg, com display em
LED de alto brilho, dígitos de 14,5 cm de altura, escore de pontuação de 0 a 199 (com tecla de
correção), cronômetro progressivo e regressivo, com tempo ajustável, indicação de número de
faltas e pontuação por equipes, período de jogo, campaninha com acionamento manual ou
automático e comunicação através de comando universal via frequência de até 100 m,
voltagem 110/220 V e consumo de 80 W.
Placar oficial emborrachado, dobrável, em cor escura com dimensões de 14 x 27,5 cm.
Placar Poliesportivo para Polo Aquático, modelo compacto, transportável, placa de dígito de
LED com proteção frontal contra-bolada, comando de controle do placar com bateria interna
recarregável, comunicação WIRELESS, cronômetro progressivo e regressivo, com programação
de final ou início do tempo de jogo, campos de pontos, set/faltas, período e cronômetro,
comando dedicado com bateria recarregável, comunicação WIRELESS, dígitos de 14 cm e
visíveis até 60 metros, tensão de Entradade 100-250 Vac (bivolt automático), dimensões de 100
x 80 x 9 cm.
Placar Poliesportivo, com comunicação WIRELESS e bateria recarregável, placar 30\35
segundos polo, regressivo, placar indica F1 à F5, para indicar ao árbitro quantas faltas do
jogador, pelo comando, placa dígito de LED, comando dedicado com bateria recarregável,
comunicação WIRELESS, os dígitos de 20 cm e visíveis até 60 metros, tensão de entrada de 100250 Vac (bivolt automático), dimensões: 40 x 50 x 9 cm.
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Placar/Painel eco-full PH 10 Led outdoor 92.16 m2, display em full color, tamanho do display
L(m) 11.52 e H(m) 8, pitch (mm) 10, pixel (dots) 1152 horizontal e 800 vertical, composição de
pixel: 1R1G1B, peso total de 2000 Kg, consumo total de 27,53 KW, dispositivos elétricos e
eletrônicos para processamento, transmissão e comando matriz de LEDs, unidade operacional
centralizada em cabine remota para captura, edição e controle de placar, software operacional
para edição de textos, nomes de equipes, ícones, clips e vídeos, além de comandos específicos
para o score, relógio e termômetro.
Placares e sistema de cronometragem tipo 1 para competições aquáticas: Geral: Cada linha
com 7 unidades de dígitos em letra de forma tamanho 8, uma estrutura única e acabamento
em acrílico transparente, disponíveis em 8 ou 10 dígitos. Potência: 110/125 ou 220/240 VAC;
50/60 Hz. O equipamento é "sensível" a ruídos na linha de alimentação AC. Dígitos - LED
formato sete segmentos de dígitos - 10.1" (25.7cm) altura, vermelho, verde, âmbar ou azul.
Reflexível - 9" (22.9cm) altura, Amarelo Fluorescente, ou reflexivo. Módulos/ Dimensões- LED Altura 14" (35,6cm); Comprimento: 97.625" (2.48cm); Profundidade: 4" (10,2cm); Peso: 45Ibs.
(20, 4Kg). Módulos/ Dimensões- Reflexível - Comprimento 14" (35,6cm); Largura: 102"
(259.1cm); Profundidade: 5,25" (13,3 cm); Peso: 72 Ibs (32,7 Kg).
Placas brancas confeccionadas em madeira, com escritas em preto ou em cores constrastantes.
Em tamanhos de fácil visualização, de acordo com o tipo de prova. Placas não fixas, mostradas
por pessoas com devida responsabilidade na prova. Fazer a cotação por cm².
Placas brancas confeccionadas em PVC, com escritas em preto ou em cores constrastantes. Em
tamanhos de fácil visualização, de acordo com o tipo de prova. Placas não fixas, mostradas por
pessoas com devida responsabilidade na prova. Fazer a cotação por cm².
Placas de toque para natacao, utilizada como sensor do sistema de cronometragem. Placa
localizada na parede interna das raias da piscina.
Placas de toque, Modelo TP-60 FINA dimensões de 1,60 x 0,60 m sem dobra lateral e sem
estruturas, de aço INOX para fixação, formadas de estrutura rígida, revestida de PVC e
internamente com trama de metal ligada por um fio, de uso em sistema de placares eletrônicos
para captura do toque do nadador. Ref.: TP-60F.
Placas de toques para sistemas eletrônicos, 1,95 x 0,90m sem dobra lateral e sem estruturas,
de aço INOX para fixação, formadas de estrutura rígida, revestida de PVC e internamente com
trama de metal ligada por um fio, de uso em sistema de placares eletrônicos para captura do
toque do nadador.
Plaquetas para jogo de basquete, confeccionadas em MDF de 6 mm. Pintadas com tintas
acrílicas branca, com cabo em polietileno rígido, medindo 15 x 28 cm. Numeradas de 1 a 5 com
tinta acrílica vermelha, setas vermelhas para indicação de posse de bola.
Plastificação dos mapas conforme as especificações internacionais para mapas.
Plastron branco em tecido liso 100% algodão, com o nó pronto, em cetim e tecido 100%
algodão com listras brancas.
Plastron branco em tecido piquet 100% algodão, com o nó pronto.
Plastron fie 800 n superleve 3/4
Plastron . Tam P, M, G, GG. Feminino. Para o Centro de Treinamento. Modalidade Esgrima.
Plastron FIE4/4 800N - Super leve, colete interno com 2 mangas Plastron protetor interno meia
manga.
Plataforma com 2 motores (1 para vibração e 1 para oscilação) , potência de 1,5 HP,
Amperagem de 5A, 50 níveis de velocidade, frequência vibratória de 10 Hz a 30 HZ, oscilação
horizontal de 1 a 13 mm, painel HL - controle duplo de vibração e oscilação , HS - controle
simpless de oscilação, HS- Controle simples de vibração, 4 programas automáticos, 2 painéis de
comando (superior e inferior), botões speed up e speed down, botão de tempo. Dimensões (C x
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L x A): 67 x 65 x 127 cm, Peso: 33,8 kg, Carga: 100 Kg. Marca ou similar: Embreex- Plataforma
620.
Plataforma de Borracha de Alta Densidade 10 x 15 m. Rolos de largura: 1,25 m; Comprimentos
variados até 50,0 metros; Espessura 6,0 mm. Cor preta com cinza ou azul; Utilização indoor ou
outdoor; Peso: 6 Kg; Dureza: 55 (D22); Utilização de -40ºC a +90ºC.
Plataforma de Competição de supino paraolímpico sancionado pelo IPC. Estrutura com base em
aço; Rampa de Acesso integrada a plataforma em 4 lados; Borracha de Alta densidade na parte
superior que não deforma com a utilização do banco de supino oficial. Comprimento: 4000
mm; Largura: 4000 mm.
Plataforma De Treino. Total de 08 bandas de conexão ao corpo; Com posicionamento em seis
trilhos laterais, para trás e para frente em todo o perímetro do tapete; Com resistências
ajustáveis de carga; Com cinto para a cintura.
Plataforma De Treino. Total de 08 bandas de conexão ao corpo; Com posicionamento em seis
trilhos laterais, para trás e para frente em todo o perímetro do tapete; Com resistências
ajustáveis de carga; Com cinto para a cintura. Largura: 1.22 M; Comprimento: 1.82 M. Bivolt
Plataforma elevação branca com corrimão, 100% plástico PVC altamente resistente a
intempéries (100X50X45 cm)
Plataforma Elevação Branca Com Corrimão-100% Plástico PVC Altamente Resistente A
Intempéries (200X50X45 cm)
Plataforma elevação branca com, corrimão, 100% plástico PVC altamente resistente a
intempéries (100X85X45 cm)
Plataforma elevação branca sem corrimão, 100% plástico PVC altamente resistente a
intempéries (100X50X45 cm)
Plataforma elevação branca sem corrimão, 100% plástico PVC altamente resistente a
intempéries (100X85X45 cm)
Plataforma elevação branca sem corrimão, 100% plástico PVC altamente resistente a
intempéries (200X100X50 cm)
Plataforma Elevação Branca Sem Corrimão-100% Plástico PVC Altamente Resistente A
Intempéries - (200X50X45 cm)
Plataforma elevatória para portador de necessidades especiais. Percurso linear máximo: 20 m;
Capacidade: 225 kg; Velocidade: 4,0 m/min; Para escadas retas de um único lance;
Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico; Operação: dentro e fora do equipamento;
Alimentação: 220 V (monofásico ou bifásico); Controles: botões de baixa tensão e pressão
constante; Cores variadas; Dimensões: 140x161 cm.
Plataforma elevatória PPNE com percurso até 2. 000 mm, velocidade: 6,0 m/min. Capacidade:
250 kg, acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, operação: dentro e fora do equipamento,
alimentação: 220 V (monofásico ou bifásico), controles: botões de baixa tensão e pressão
constante, cor: variadas, Dimensões: 140x161 cm.
Plataforma elevatória PPNE com percurso até 4. 000 mm, velocidade: 6,0 m/min. Capacidade:
250 kg, acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, operação: dentro e fora do equipamento,
alimentação: 220 V (monofásico ou bifásico), controles: botões de baixa tensão e pressão
constante, cor: variadas, Dimensões: 140x161 cm.
Plataforma elevatória PPNE com percurso linear máximo de até 13 m, capacidade 225 kg,
velocidade de 4,0 m/min, aplicável somente em escadas retas de um único lance, acionamento:
Hidráulico Oleodinâmico, operação: dentro e fora do equipamento, alimentação: 220 V
(monofásico ou bifásico), controles: botões de baixa tensão e pressão constante, cor: variadas,
Dimensões: 140x161 cm.
Plataforma modular 2x3 painéis c/corrimão em l, 100% plástico PVC altamente resistente a
intempéries (125x85x45 cm)
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Plataforma modular 2x3 painéis, 100% plástico PVC altamente resistente a intempéries
(125x85x45 cm)
Plataforma Olímpica de Levantamento de Peso
Plataforma para colchões de salto com vara 8,5 x 6m, acompanhado de carrinho de transporte.
Plataforma para colchões de salto em altura 6 x 4m acompanhado de carrinho de transporte.
Plataforma para fundo de piscina, 100% plástico PVC altamente resistente a intempéries
(medindo aprox. 82x42x41 cm), na cor preta.
Plataforma Para Posicionamento Elevado De Árbitros. Estrutura em aço com tratamento
anticorrosivo; Acabamento em pintura eletrostática em pó; Possuir dois degraus, com altura da
plataforma superior de aprox. 50 cm do piso; Capacidade de peso superior à 150 kg; Possuir 2
rodízios de aprox. 4 para transporte; Plataforma em aço; Possuir apoios para as mãos; Largura:
70 Cm; Comprimento: 100 Cm; Altura: 190 Cm.
Plataforma para Punching Ball: Disco de madeira (mdf) com estrutura de ferro para fixação
direta na parede, tamanho padrão.
Plataforma Para Punching com girador simples; Altura aprox.56 cm; Comprimento aprox. 80
cm; Largura aprox. 60 cm; Peso aprox. 11 kg; Composição madeira, ferro; Característica
regulagem de altura; (não acompanha o punching ball).
Plataforma para salto em madeira, recoberta apor borracha tamanho de 0,50 x 0,50m, com
altura de 60cm
Plataforma para salto em madeira, recoberta apor borracha tamanho de 0,50 x 0,50m, com
altura de 70cm
Plataforma para salto. Em madeira; Recoberta por borracha; Tamanho: 0,50 x 0,50m, com
altura de 30 cm.
Plataforma para salto. Em madeira; Recoberta por borracha; Tamanho: 0,50 x 0,50m, com
altura de 40 cm.
Plataforma para salto. Em madeira; Recoberta por borracha; Tamanho: 0,50 x 0,50m, com
altura de 50 cm.
Plataforma para saltos coberta por material antiderrapante com dimensões de 6 x 2,6 m
situada a 10 m da superfície da piscina com profundidade mínima de 5m.
Plataforma vibratória profissional, vibração horizontal, potência de 300w, frequência de 2045Hz, voltagem de somente 110V, velocidade de 1-16 com consoler superior e inferior.
Dimensões: C x L x A (79x70x116) cm.
Plataformas de segurança. Duas estruturas nas extremidades do trampolim para colchões;
Montado sob lados curtos do trampolim (Grand) Master; Com estofamento elástico; Cama de
polipropileno, fixação à cama elástica: Cabo de borracha; Certificado FIG; Largura 185cm;
Altura 115cm.
Plataformas de segurança. Duas estruturas nas extremidades do trampolim para colchões;
Montado sob lados curtos do trampolim (Grand) Master; Com estofamento elástico; Cama de
polipropileno, fixação à cama elástica: Cabo de borracha; Certificado FIG; Largura 185cm;
Altura 115cm.
Plicômetro Lange. Terminais móveis que se adaptam à Dobra Cutânea, aumentando a precisão
da medida; Leitura rápida e direta da Dobra Cutânea, sem a necessidade de interpolação;
Escala de 0 a 60 mm, resolução de 1 mm; Mola com pressão constante de 10 g/mm² em
qualquer abertura do Compasso; Feito em alumínio injetado. As pinças se ajustam
automaticamente para uma avaliação paralela da prega cutânea, enquanto as faces externas
com bordas arredondadas, proporcionam conforto para o paciente.
Plinto de 6 caixas: em madeira de alta qualidade com rodas, formato prisma rectangular, parte
superior forrada, altura 120cm, largura 50cm, omprimento 150cm.
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Plinto piramidal em madeira com 6 elevações, Construção muito sólida, Cabeça forrada a pele
natural, Carro interior acionado com o pé para uma deslocação fácil, Cumpre com a norma
EN916.
Plinto piramidal em madeira com 8 elevações, Construção muito sólida, Cabeça forrada a pele
natural, Carro interior accionado com o pé para uma deslocação fácil, Cumpre com a norma
EN916.
PLS Pistola Laser, mecanismo de gatilho ajustável, tipo seco e normal - Dimensão: 415mm x
140mm x49mm, Peso: 996g, Classe Laser: II, Comprimento do cano: 650nm, Diametro do feixe
laser: 5.0mm de diametro/ 10m, Tipos de disparo: com/ sem UIPM code, Capacidade de tiro
laser: 20.000 shots / 1 set of batteries, Voltagem: 4.5 DC, Temperatura: 10°C a 40°C
Pneu Dianteiro Aro 10 para Moto Cross.
Pneu Dianteiro Aro 10 para Moto Cross.
Pneu Dianteiro Aro 12 para Moto Cross.
Pneu Dianteiro Aro 12 para Moto Cross.
Pneu Dianteiro Aro 14 para Moto Cross.
Pneu Dianteiro Aro 14 para Moto Cross.
Pneu Traseiro Aro 10 para Moto Cross.
Pneu Traseiro Aro 10 para Moto Cross.
Pneu Traseiro Aro 12 para Moto Cross.
Pneu Traseiro Aro 12 para Moto Cross.
Pneu Traseiro Aro 14 para Moto Cross.
Pneu Traseiro Aro 14 para Moto Cross.
Pó de amolar composto de grãos de silicone de carboneto , qualidade CG60. Peso : 250 gramas
Pó de carbonato de magnésio. Pote ou pacote com 500g; Antialérgico e antitóxico.
Pódio em fibra para premiação, 1º/2º e 3º lugares, 3 peças; Polipropileno e malha de lã de
vidro
Pódio para premiação feito em madeira, com 3 lugares em peça única.
Polaina em 77% Poliamida e 23% Elastano, Acabamento Compressão.
POLIAMIDA (NYLON) MALHA 10X10 EM 02MM NA COR BRANCA FIXADA EM ESTRUTURA
METÁLICA
Polibóia de isopor (em forma de 8); Poliestireno expandido / plástico celular e rígido.
Polibóia isopor com nylon ou látex; poliestireno expandido / plástico celular e rígido.
Polibóia para natação (em forma de 8) em EVA no tamanho G, lavável, aderente, resistente,
macio.
Polibóia para natação (em forma de 8) em EVA no tamanho P, lavável, aderente, resistente,
macio.
Polibóia para natação (em forma de 8) em Eva; Tamanho M, lavável, aderente, resistente,
macio.
Polidor de Bolas. Dá polimento todas as coberturas e bolas de resina, não altera as partículas
de cobertura resultando em maior comprimento sem perda de reação. Produtos homologados
e aprovados pela WTBA (federação internacional de boliche) com uso exclusivo para polimento
e limpeza de bolas de boliche. Marca Ultimate Bowling Products - Black Magic Bowling Ball
Polish - 32 oz ou similar. Frasco com 950ml.
Polidor de Bolas. Mantém boliche bola em jogo mais tempo em condições mais secas.
Previsível movimento bola de boliche. Ótimo para bolas de boliche de plástico. Produz
acabamento espelhado. Produtos homologados e aprovados pela WTBA (federação
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internacional de boliche) com uso exclusivo para polimento e limpeza de bolas de boliche.
Marca Ultimate Bowling Products - XXX Rated Bowling Ball Polish - 32 oz ou similar. Frasco com
950ml.
Politriz - Voltagem: 110/127V, Potência: 1.200, Velocidade: 600 A 3.000 Rpm.
Poltrona com assento, encosto e braços estruturados em madeira maciça, almofadas em
espuma de poliuretano, revestimento em couro têxtil com costuras laterais, pés cromados,
dimensão aproximada (mm): (H) 830 x (L) 860 x (P) 950
Poltrona tipo diretor, base giratória com regulagem de altura a gás e relex, estofada em
espuma injetada com 50 mm de espessura, relevos laterais, revestimento em couríssimo,
conforme NR n° 17 do Ministério do Trabalho e a NBR n° 13.962 da ABNT.
Poltrona tipo diretor, base giratória com regulagem de altura a gás e relex, estofada em
espuma injetada com 50 mm de espessura, relevos laterais, revestimento em tecido, conforme
NR n° 17 do Ministério do Trabalho e a NBR n° 13.962 da ABNT.
Poltrona tipo presidente, base giratória com regulagem de altura a gás e relex, estofada em
espuma injetada com 50 mm de espessura, relevos laterais, revestimento em couríssimo,
conforme NR n° 17 do Ministério do Trabalho e a NBR n° 13.962 da ABNT.
Poltrona tipo presidente, base giratória com regulagem de altura a gás e relex, estofada em
espuma injetada com 50 mm de espessura, relevos laterais, revestimento em tecido, conforme
NR n° 17 do Ministério do Trabalho e a NBR n° 13.962 da ABNT.
Poltrona tubular de 1 lugar, chapa # 14 MSG (ABNT 1010/1020), espuma injetada de 100 mm
com revestimento em courino.
Poltrona tubular de 1 lugar, chapa metálica # 14 MSG (ABNT 1010/1020), espuma injetada de
100 mm com revestimento em tecido.
Pólvora 219
Pólvora CBC 216 - Fossa Olímpica
Pomada anti-infecciosa, cicatrizante, 20 g. Cada 100 g contém: Gentamicina (Sulfato) 0,5 g,
Sulfanilamida 5,0 g, Sulfadiazina 5,0 g, Ureia 5,0 g, Vitamina A 120.000 UI Excipiente q.s.p.100,0
g.
Pomo hexagonal - Para fixar punhos anatômicos
Pomo para punho francês - Para fixar punho francês no florete
Ponta falsa - Para treinamento mudo de espada
Ponta para flecha. Material: aço inoxinadel. Para todos os eixos ACE e flechas compativeis.
Tamanhos: 60/70/80g, 80/90/100g, 100/110/120g.
Ponta para flecha. Material: aço inoxinadel. Pontos são projetados especificamente para a ACG
(540, 480, 430) e eixos Navigator. Tamanhos: 100/110/120g.Pontas para flechas.
Ponta para flecha. Material: aço inoxinadel. Tamanhos: 140-160-180g.
Ponta para flecha. Material: alumínio de alta precisão. Tamanhos: 150-170-190g.
Ponta para lâmina muda de florete em plástico
Pontas de aço para flecha de haste com diâmetro de 8 mm.
Pontas para flecha - confeccionadas em aço inoxidável com máquinas CNC garantindo a
máxima precisão.
Ponteira completa - Para florete - Sem fio de lâmina
Ponteira completa alstar
Ponteira completa de espada - Testa, cápsula, mola de curso, mola de peso e os dois parafusos
Ponteira confeccionada em camurça (suede), flexível e resistente. Solado em forro atoalhado.
Modelagem em formato anatômico. Tamanho: 25 ao 40 Cores: Creme, bege e preto.
Ponteira de Motocross em alumínio cromado com perfil circular e fino, e saída oval, revestida
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com Lã de vidro .
Ponteira em plástico para varas
Ponteira em vinil para varas
Ponteira para Moto Cross.
Ponteira para Moto Cross.
Ponteira para vara (salto com vara). Para reposição de ponteiras danificadas; Feita de borracha
macia de alta resistência.
Ponteira plástica para varas
Ponteiras (Sapatilhas) para Ginástica Rítmica confeccionada em couro nos tamanhos P, M e G.
Cor Creme
Porca Eixo Roda para Moto Cross.
Porca Eixo Roda para Moto Cross.
Porta Anilhas de 10 pinos, capacidade de 700kgs, para anilhas de 1/2 a 25kg, pinos com
proteção plástica, medidas: 0,98 x 0,45 x 1,00 m. Em estrutura em aço carbono, estrutura
elevada por niveladores em borracha de alta resistência, em contato direto com solo e pintura
eletrostática.
Porta Anilhas de 7 pinos, capacidade de 300kgs, para anilhas de 1/2 a 15kg, medidas: 0,54 x
0,42 x 1,10 m. Em estrutura em aço carbono, estrutura elevada por niveladores em borracha de
alta resistência, em contato direto com solo e pintura eletrostática.
Porta bolas. capacidade para até 20 bolas; tratamento e proteção uv; fio 2mm; feita em
polietileno e polipropileno; peso líq aprox: 300g.
Porta cartão de descrição dos controles em tecido impermeável e visor transparente para ser
vestido no braço do atleta.
Porta cartão de descrição dos controles em tecido resistente, constituído de um painel de
tecido de 2m de comprimento por 1 m de altura, com bolsos de 15 cm de largura por 15 cm de
altura para acondicionar os cartões de descrição dos controles, separado por 10cm, com
Envelope para balão transparente para a categoria, com bainha em cima e em baixo para
inserir a corda de sustentação, específicas para montagem no ambiente natural na partidas
das provas de orientação, conforme as normas da Federação Internacional de Orientação e
Confederação Brasileira de Orientação.
Porta de abrir composta - elemento metálico estruturado (C) 1,00 x (H) 2,20 m
Porta de abrir composta - elemento metálico estruturado (C) 1,00 x (H) 2,70 m
Porta de abrir composta - elemento metálico estruturado (C) 1,00 x (H) 3,20 m
Porta de abrir simples - elemento metálico estruturado (C) 1,00 x (H) 2,70 m
Porta de abrir simples - elemento metálico estruturado (C) 1,00 x (H) 3,20 m
Porta Manta ou Sobremanta fabricado em tubos de ferro de 13mm de diâmetro e 58cm de
comprimento. Com banho de cromo, correntes e argolas também com banho de cromo.
Composto em Inox.
Porta mapas em tecido resistente, constituído de uma faixa de tecido de 5m de comprimento
por 50 cm de altura, com bolsos de 40 cm de largura por 40cm de altura para acondicionar os
mapas, separado por 10cm, com Envelope para balão transparente para a categoria, com
bainha em cima e em baixo para inserir a corda de sustentação, de específicas para montagem
no ambiente natural nas partidas e chegadas das provas de orientação, conforme as normas da
Federação Internacional de Orientação e Confederação Brasileira de Orientação.
Porta raquetes feito de lona ou similar, próprio para guardar raquetes e bolas dos atletas.
Porta sela dobrável.
Porta toalha de papelão revestido de laminado ou madeira, na cor preta ou azul, normalmente
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fosca, medindo no máximo de 1.00 m de altura e circunferência 60 cm quadrados, com o
tamanho do cesto em torno de 392x329 mm.
Porta-escova para vaso sanitário, apoiada no piso, acabamento aço inox escovado, linha York
InterDesign ou similar nas dimensões: altura 460mm, diâmetro 100mm ou equivalente
aproximado.
Portão pivotante para veículos; Complemento para cerca móvel modular, em folha dupla;
dimensão mínima (mm): (L) 4000 x (H) variável
Pórtico de argolas infantil confeccionado em aço carbono e alumínio, perfil quadrado, podendo
ajustar as alturas de 120 a 170cm, pés com 250cm para não haver a necessidade de fixação
através de cabos de aço. Argolas confeccionadas em fibra de vidro recobertas em resina
sintética alto impacto para proteção e segurança, suspensas por fita de carga que suporte 5
toneladas, com costuras triplas para maior segurança, 50cm de distância entre as argolas.
Sapatas de proteção emborrachadas e travas com sistema de engate rápido.
Pórtico de Argolas: Estrutura em aço estável com pintura eletrostática a pó. Sistema interno de
absorção de impactos e sistema de molas especiais reduzem os solavancos nas articulações e
também os picos de força. Moldura de segurança feitas em aço quadrado em módulos
individuais com um comprimento de no máximo 2m para fácil transporte. Altura ajustável em
espaços de 5cm de 540 a 570cm. Os cabos das argolas são encapados e possui um sistema de
fixação que permite ajustes finos de altura. Argolas em fibra de vidro revestidas em resina
sintética para maior segurança do ginasta. O sistema de duplo tensionamento dos cabos aliado
ao sistema de ajuste de tensão proporciona um dispositivo com grande estabilidade.
Certificado pela FIG
Pórtico de Chegada - São confeccionados em PVC de 1. 1 Dtex ou superior (material similar ao
utilizado para a confecção de embarcações infláveis). O sistema de Ancoragem é constituído
por 04 argolas no formato em D confeccionada em aço inox e fixadas também através de solda
eletrônica, sendo uma em cada extremidade. Cada pórtico é composto de 03 peças, sendo que
02 peças formam uma base para uma terceira peça superior, posicionada transversalmente. As
três peças possuem válvulas de enchimento rápido individualizadas (cada peça é inflada
separada da outra) e soldadas eletronicamente entre si, formando uma estrutura única. Cada
pórtico é confeccionado na cor laranja. Os componentes de cada pórtico possuem as seguintes
medidas: componentes que formam a base: 0, 60m x 2m componentes superior (terceira
peça): 0, 40x6m. Cada um dos pórticos possui 01 sacola de armazenamento que tem as
seguintes medidas: 90cm de altura x 70 cm de largura x 45 cm de diâmetro e 01 kit de reparos,
para eventuas danos futuros.
Pórtico de chegada em estrutura metálica, personalizáveis, com dimensões básicas de 5,60m
de largura x 3,00m de altura. O vão central pode ser de 4 ou 6 metros de acordo com a
necessidade do evento, nele são fixados os relógios de chegada e é o ponto onde os atletas
gostam de ser fotografados
Pórtico de pódio com dimensões em cm 322x275, relação altura/comprimento (H/L) iguais a
0,83, composto de palco fabricado de estrutura metálica e tablado em madeira de 20mm.
Pórtico de pódio com dimensões em cm 522x275, relação altura/comprimento (H/L) iguais a 0,
52, composto de palco fabricado de estrutura metálica e tablado em madeira de 20mm.
POS 1- Inscrição bilateral (interna e externa): CAT-xx-T Material Cassetes metálicos:
Subestrutura: Quadro de tubo de alumínio (40 x 40 x 2 mm), soldado. Revestimento: chapa de
alumínio múltiplas vezes dobrada, 2 mm. Soldada e esmerilhada. Cor: Revestimento por
processo eletrostático RAL 2009 / NCS: S0580-Y70R. Inscrição: Material: Filme autoadesivo para
a área externa. Cor: Oracal 751-010 branco (RAL 9003), Durabilidade: longo prazo.
Revestimento: pintura de proteção
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POS 10Pilar pequeno rota de fuga (PPF-T). Dimensão: 2000x300 (mm) Material: U-perfil de aço:
260 x 100 x 10 mm, comprimento: 2000 mm. Revestimento por processo eletrostático RAL
7030 / NCS: S 4502-Y. Paneil de aço 1700 x 300 x 3 mm. Parafusamento na subestrutura através
de furos roscados.Placa de sinalização de rota de fuga: Acrílico: 300 x 300 x 5 mmImpressão
traseira em filme translúcido. Parafusamento na subestrutura através de furos
roscados.Cantoneiras de encosto embutidas. Fixação do conjunto no solo.
POS 10Pilar pequeno rota de fuga (PPF-T). Dimensão: 2000x300 (mm) Material: U-perfil de aço:
300 x 100 x 10 mm, comprimento: 2000 mmRevestimento por processo eletrostático RAL 7030
/ NCS: S 4502-Y. Painel de aço 1700 x 300 x 3 mm, Parafusamento na subestrutura através de
furos roscados.Placa de sinalização de rota de fuga: Acrílico: 300 x 300 x 5 mmImpressão
traseira em filme translúcido. Parafusamento na subestrutura através de furos
roscados.Lâmpada: dever ser definida pelo fabricante.Cantoneiras de encosto embutidas.
Fixação do conjunto no solo.
POS 13.1 - POS 13.2 Placas de sinalização de blocos (PLAC-B-xx-T) Placas de Indicação para WCs
(PLAC-WC-C2-xx-T) Material Aludibond, 3mm: 520 x 1500 Usinagem: Impressão em filme de
alta resistência com revestimento de proteção UV. Aplicada em toda a área em placas
Aludibond (3 mm). Montagem: A colocação depende da execução final do revestimento de
fachadas. Alternativa 1: Colagem em toda a área com fita adesiva bilateral ou outro adesivo
apropriado. Alternativa 2: Parafusamento na subconstrução (no caso de um parafusamento os
furos devem ser pré-furados para parafusos de cabeça escareada, e as cabeças dos parafusos
devem ser cobertas com pontos de colagem do mesmo material de filme na cor de fundo).
POS 14 -Placas de identificação dos blocos nos acessos, C1 e C2 (PLAC-BA-xx-T) Material
Aludibond, superfície de alumínio escovado, 950 x 1400 x 3 mm Usinagem
Números/pictogramas aplicados com filme plotter de alta qualidade para exterior (lavável,
proteção UV). Montagem: a fixação depende da execução final dos guarda-corpos.
POS 15Placas de indicação dos assentos (PLAC-A-xx-T) Material: Círculo de Aludibond: diâmetro
380 mmUsinagem: Impressão em filme de alta resistência com revestimento de proteção
UV.Aplicada em toda a área em placas Aludibond (3 mm).Montagem: A colocação depende da
execução final do revestimento de fachadas.Colagem em toda a área com fita adesiva bilateral
ou outro adesivo apropriado.
POS 16.1Placas de indicação dos assentos (PLAC-FA-xx-T) Círculo: diâmetro 90
mmMaterialPlaca em chapa de aluminium com filme plásticos.Fixação com parafusos.
POS 17- Placas de sinalização Court 3-9 (PLAC-C-xx-T) Material: Chapa de alumínio, 3mm:
diâmetro 570 mm Usinagem: Revestimento por processo eletrostático em RAL 2009 / NCS:
S0580-Y70R.Números/letras aplicados com filme plotter de alta qualidade para exterior
(lavável, proteção UV). Tipografia: Cortpoate S Demi. Altura de versal: 285 mm | 47,5 mm
POS 2 - Inscrição bilateral (frente e traseira). Material: Subestrutura: Quadro de tubo de
alumínio (100 x 200 x 4 mm), soldado. Cassetes metálicos (6 unidades/pilar): Estrutura do
quadro: tubo de alumínio 40 x 25 x 2 mm, soldado. Revestimento: chapa de alumínio múltiplas
vezes dobrada, 2 mm. Soldada e esmerilhada. Parafusamento na subestrutura/quadro. Chapas
laterais em alumínio escovado. Parafusamento na subestrutura. Cor: Revestimento por
processo eletrostático RAL 5015 / degrade de cores: RAL 5015 - RAL xxx, NCS: S 2065-R90B /
degradê de cores: S 2065-R90B - S 1020-B. Material: Filme autoadesivo para a área externa.
Cantoneiras de encosto embutidas.
POS. 20INDICAÇÃO DE RE ROTAS DE FUGAIndicação rotas de fuga (RF-xx-)Todas as placas de
sinalização de rotas de fuga são executadas de acordo com a norma brasileira. Dimensão:
160x300 mm
Poste de aprox. 2 m para bandeirola (Par), 100% Alumínio
Poste de Rugby. Ferro, altura total de 6,4 m, com uma barra horizontal de 5,6m de
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comprimento à 3 m de altura do chão . Cor: Branca. Para Jogo Profissional e treino.
Poste em tudo de aço galvanizado com h=4,00 m, 1 pétala em aço galvanizado, pintura
eletrostática poliester, refletor em aluminio anodizado, difusor em vidro temperado
trasnparante. Cotar para lâmpadas de 250W. O poste é curvo fixado por quatro parafusos
engastados no piso.
Poste flexível em poliuretano para slalom, resistente ao impacto com diâmetro de 30mm e
altura de 225 cm.
Poste para quadra de tênis Galvanizado com catraca de regulagem e pintura especial. Tubo de
aço carbono galvanizado à fogo. Espessura: 3 mm diâmetro externo: 76, 20 mm. Buchas de PVC
preto para melhor fixação e para facilitar o manuseio.
Poste para salto com vara de 6,40m de altura e 3,05m de comprimento, aproximadamente, nos
trilhos de deslocamento, com estrutura totalmente em alumínio quadrangular, rígido, de no
mínimo 4 x 4cm, aproximadamente, e suportes para o sarrafo (barra) cilíndricos com cerca de
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.
Poste para Salto com Vara. Sistema aprovado pela IAAF; ALTURA DE 3.05 A 6.4 METROS; Dois
Postes telescópicos rígidos de alumínio e base em aço inoxidável; Sistema regulado e com
precisao de mm; Construído com tubo telescópico fabricado de 1 5/8X 1 5/8X 5/8 Polegadas
DE ALUMINIO GALVONIZADO COM CAPA DE URETANO ; A seção principal é fabricado a partir
de 5 x 2 x 3/8 Polegadas de extrusão de alumínio anodizado semi-oca; Proteção Básica incluído
de espuma; Borracha exclusivo Teflon interior sistema de deslizamento; Possíveis tamanhos: 8
'(2.43m) - 17 "(5.18m) ou 10 pés (3,05 m) - 21' (6,4 m); INCLUIDO EXTENSÕES DE SUPORTE
PARA A BARRA.
Poste para sustentar a rede através de corda ou cabo metálico, com 1,07 de altura e 15cm de
diâmetro, com no máximo 2,5 cm acima do topo da rede.
Poste para vôlei sentado em perfil tubular com solda mig, com pintura eletrostática a pó com
sistema de roda pra transporte e sistema de tensão do cabo com roldana em silicone medindo
7,5cm de largura X 124cm de altura. Base para sustentação em perfil tubular com solda mig,
com pintura eletrostática a pó medindo 82cm de comprimento X 60cm de largura X 44cm de
altura, com 6 containers com tampa medindo 24cm de comprimento X 33cm de altura, com
capacidade de 10 litros cada.
Poste PO1000C - Postes Cilíndricos Metálicos Cônicos Contínuos em Aço Carbono, reto fixado
ao solo por base flangeada e chumbadores. Fabricado em chapa de aço carbono SAE
1010/1020 em uma única peça com solda longitudinal e conicidade constante, sem qualquer
solda transversal no corpo. Fornecido com uma janela de inspeção. A construção deverá
obedecerá a Norma NBR 14744. Fixação: na estrutura do edifício, flanqueada. Dimensões
(mm): 60x170
Poste PO1000C - Postes Cilíndricos Metálicos Cônicos Contínuos em Aço Carbono, reto fixado
ao solo por base flangeada e chumbadores. Fabricado em chapa de aço carbono SAE
1010/1020 em uma única peça com solda longitudinal e conicidade constante, sem qualquer
solda transversal no corpo. Fornecido com uma janela de inspeção. A construção deverá
obedecerá a Norma NBR 14744. Fixação: na estrutura do edifício, flanqueada. Dimensões
(mm): 60x192
Poste reto em aço zincado de 4m com base de concreto.
Poste telecônico, reto, com base e chumbadores, 3,0 metros de altura, galvanizado a fogo.
Postes de Voleibol oficiais
Postes móveis para rede de vôlei de aço com seção de 40 x 40 mm, base T, altura de 2m Peso
por poste: 70-110 Kg.

627,67
53,87

1.500,00

5.606,50

5.213,00
545,74

2.800,00

1.559,60

2.674,98
513,00
587,00
793,50
950,00
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Postes para vôlei com seção tubular de 90 mm, feita de alumínio. Dimensões: 120 mm x 100
mm
Postes para vôlei com seção tubular de 90 mm, feita de alumínio. Dimensões: 80 mm x 80 mm
Postes para vôlei com seção tubular de 90 mm, feita de alumínio. Dimensões: 91 mm x 91 mm
Postes telecônicos curvo engastado de 4"x3"x2" com 9m de altura livre, projetores
retangulares em chapa de alumínio e vidro temperado, lâmpadas de 400 watts em vapor
metálico, reatores para uso externo em alto fator de potência.
Postes telecônicos de 4”x3”x2” com 9m de altura livre, projetores retangulares em chapa de
alumínio e vidro temperado, lâmpadas de 400 watts em vapor metálico, reatores para uso
externo em alto fator de potência.
Postes telecônicos reto engastado de 4"x3"x2" com 9m de altura livre, projetores retangulares
em chapa de alumínio e vidro temperado, lâmpadas de 400 watts em vapor metálico, reatores
para uso externo em alto fator de potência.
Pote para Magnésio: com recipiente de PVC, base metálica e com compartimento para lixa.
Potência de transmissão 1,5w. Alcance: 8km em áreas abertas.
Potenciômetro duplo para controle de volume do som, para sistema de som
Potenciômetro para controle de volume do som, para sistema de som
Potrinho para treinamento de volteios, medindo 110 x 80 x 80cm, pés em alumínio
indeformável com sistema de altura ajustável de 80-110cm, corpo revestido profissionalmente
com couro natural.
Prancha Circular Utilizada Para Exercícios De Equilíbrio, Transferência De Peso, Fortalecimento
De Membros Inferiores E Exercícios Proprioceptivos. Circular; Construída em madeira
envernizada; Plataforma revestida com material antiderrapante. Diâmetro: 30 Cm; Altura: 6
Cm.
Prancha corretiva em EVA para natação em borracha de EVA atóxico lavável, aderente,
resistente e macio.
Prancha de imobilização confeccionada em compensado naval, revestida em material
impermeabilizante, retangular e formato “silhueta do corpo”, medida 1,85 X 45 cm.
Prancha de imobilização de madeira (MDF) com jogo de cintos. Bordas externas e orifícios
arredondados; Impermeabilizada; Orifícios para sustentação e passagem de cintas; Apoio para
contato com o solo no lado inferior; Sem materiais presos à madeira (pregos e parafusos); Três
cintos de nylon de 1,90 x 5 cm. Dimensões (CxL): 1,85x45 cm.
Prancha de Imobilização de Madeira com jogo de cintos - Prancha de madeira, para primeiros
socorros, longa, medindo 1, 85 x 45cm, confeccionada em compensado naval rígido de 18 mm
com acabamento em verniz, podendo ser usado em condições adversas. Com corrimões para
facilitar o transporte, devidamente calçada com duas hastes paralelas, para evitar o total
contato da prancha com o solo. Sem materiais presos à madeira (pregos e parafusos) que
inibam a transparência via Raio X.
Prancha de isopor para natação, grande, em poliestireno estendido, plástico celular e rígido.
Prancha de isopor para natação, pequeno, em poliestireno estendido, plástico celular e rígido.
Prancha de resgate completa com capa e Materiais para Imobilização: Material de primeiros
socorros obrigatório acrescido de itens necessários adaptados a prática de nossas modalidades
esportivas.
Prancha de Surf feito de Bloco de EPS com 3 quilhas, bordas box. Dimensões (H x L x C): 161 cm
x 51 cm x 15 cm, Tam: 10,0'. Peso 4, 00 kg
Prancha de Surf feito de Bloco de EPS com 3 quilhas, bordas box. Dimensões (H x L x C): 305 cm
x 76 cm x 22 cm, Tam: 10,0'. Peso 8, 00 kg.
Prancha de Surf feito de Bloco de poliuretano com 3 quilhas, bordas box. Dimensões (H x L x

885,69
903,22
928,23

1.476,34

2.097,00

1.514,57
1.449,00
302,62
10,93
2,59

3.890,00

95,60
28,41
380,60

334,38

334,38
45,00
10,00

999,36
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3.170,00
1.100,00
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C):5, 2 ' a 6, 4 ' (variando de .2'x19 3/4', 19 7/8', 20', 20 1/4', 20 1/2', 21', 21 1/2', 21 3/4' x 2
3/4', 2 7/8', 3' cm, Volume (L): 33,6, 34,7, 36,1, 37,4, 40,4, 45,1, 46,8, 48,6
Prancha de Surf feito de EVA com 1 quilha, bordas box. Dimensões (H x L x C): 305 cm x 76 cm x
22 cm, Tam: 10,0', 10,2', 10,4', 10,6'. Peso: 8, 00 kg
Prancha de Surf feito de poliuretano com 3 quilha, bordas box. Dimensões (H x L x C): 305 cm x
76 cm x 22 cm, Tam: 10,0', 10,2', 10,4',10,6'. Peso: 8, 00 kg
Prancha de wakeboard com nucleo de poliuretano revestido de plástico ABS, flat spot no
centro, tecnologia tri-tech, 3 stage rocker, 0.6'' de nylon com fibra de vidro nas extremidades.
Tam 134
Prancha de wakeboard com núcleo de poliuretano revestido de plástico ABS, flat spot no
centro, tecnologia tri-tech, 3 stage rocker, 0.6'' de nylon com fibra de vidro nas extremidades.
Tam 135
Prancha de wakeboard com núcleo de poliuretano revestido de plástico ABS, flat spot no
centro, tecnologia tri-tech, 3 stage rocker, 0.6'' de nylon com fibra de vidro nas extremidades.
Tam 139
Prancha de wakeboard com núcleo de poliuretano revestido de plástico ABS, flat spot no
centro, tecnologia tri-tech, 3 stage rocker, 0.6'' de nylon com fibra de vidro nas extremidades.
Tam 140
Prancha de wakeboard com núcleo de poliuretano revestido de plástico ABS, flat spot no
centro, tecnologia tri-tech, 3 stage rocker, 1'' de policarbonato/plástico nas extremidades. Tam
138
Prancha de wakeboard com núcleo de poliuretano revestido de plástico ABS, flat spot no
centro, tecnologia tri-tech, 3 stage rocker, 1'' de policarbonato/plástico nas extremidades. Tam
139
Prancha de wakeboard com núcleo de poliuretano revestido de plástico ABS, flat spot no
centro, tecnologia tri-tech, 3 stage rocker, 1'' de policarbonato/plástico nas extremidades. Tam
142
Prancha de wakeboard com núcleo de poliuretano revestido de plástico ABS, flat spot no
centro, tecnologia tri-tech, 3 stage rocker, 1'' de policarbonato/plástico nas extremidades. Tam
143
Prancha de wakeboard com núcleo de poliuretano revestido de plástico ABS, flat spot no
centro, tecnologia tri-tech, continuos rocker, 1'' de policarbonato/plástico nas extremidades.
Tam 131
Prancha de wakeboard com núcleo de poliuretano revestido de plástico ABS, flat spot no
centro, tecnologia tri-tech, continuos rocker, 1'' de policarbonato/plástico nas extremidades.
Tam 136
Prancha de wakeboard com núcleo de poliuretano revestido de plástico ABS, flat spot no
centro, tecnologia tri-tech, continuos rocker, 1'' de policarbonato/plástico nas extremidades.
Tam 141
Prancha em EVA para natação com 2 furos, retangular; Tamanho único; Feito em borracha de
EVA, lavável, aderente, resistente e macio.
Prancha em EVA para natação em borracha de EVA lavável, aderente, resistente e macio;
Tamanho grande.
Prancha em EVA para natação em borracha de EVA lavável, aderente, resistente e macio;
Tamanho pequeno.
Prancha Long de Surf feito de placas de polietileno com 1 quilha, bordas box. Dimensões (H x L
x C): 274 cm x 56 cm x 18 cm, Tam: 9,0', 9,1', 9,2', 9,3', 9,4', 9,5', 9,6', 9,7'. Peso: 2, 40 kg
Prancha Long de Surf feito de placas de polietileno com 4 quilhas, fundo ''flat'', concavidade
dupla, 3 ''wings”. Dimensões (H x L x C): 274 cm x 56 cm x 18 cm, Tam: 9,0', 9,1' e 9,2'. Peso: 7,

6.082,50
3.250,00

1.672,36

2.060,00

2.060,00

1.066,00

1.057,00

2.306,62

1.918,27

1.914,87

2.170,00

1.445,08

2.060,00
24,40
26,33
21,80
1.600,00
1.218,94
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00 kg
Prancha Long de Surf feito de placas de polietileno com 4 quilhas, fundo ''flat'', concavidade
dupla, 3 ''wings”. Dimensões (H x L x C): 281 cm x 56 cm x 18 cm, Tam: 9,3', 9,4 ' e 9,5'. Peso:
7,00 kg
Prancha Long de Surf feito de placas de polietileno com 5 quilhas, bordas box. Dimensões (H x L
x C): 274 cm x 56 cm x 18 cm, Tam: 9,0', 9,1', 9,2', 9,3', 9,4', 9,5', 9,6', 9,7', 9,8'. Peso: 2, 40 kg
Prancha Long de Surf feito de poliuretano (90%), fibra de vidro (10 %) com 3 quilha, bordas box.
Dimensões (H x L x C): 274 cm x 56 cm x 18 cm, Tam: 9,0', 9,1', 9,2', 9,3', 9,4', 9,5', 9,6', 9,7'.
Peso: 2, 40 kg
PRANCHA M 38 X 23 cm. Para o Centro de Treinamento
Prancha Mini Model,Tamanho: 5'4'', Largura: 21'', Flutuação: 2.1\2'',Litragem: 38.4 Lt, Biquilha,
Sistema Futures Fins, Material: Bloco PU, Resina EPOXY, Peso indicado: 80 a 85 Kg
Prancha Mini Model,Tamanho: 5'6'', Largura: 22'', Flutuação: 2.60'', Litragem: 40.8 Lt, Biquilha,
Sistema Futures Fins, Material: Bloco PU, Resina EPOXY, Peso indicado: 80 Kg
Prancha Mini Model,Tamanho: 5'6'', Largura: 22'',Flutuação: 2.60'', Litragem: 40.8 Lt, Biquilha,
Sistema Futures Fins, Material: Bloco PU, Resina EPOXY, Peso indicado: 85 Kg
Prancha retangular utilizada para exercícios de equilíbrio. Retangular; Construída em madeira
envernizada; Plataforma revestida com material antiderrapante. Comprimento: 60 Cm;
Largura: 40 Cm; Altura: 15 Cm.
Prancha Retangular. Em plástico moldado preto com uma superfície táctil; Plataforma revestida
com material antiderrapante. Comprimento: 35 Cm; Largura: 33 Cm.
Pranchão de Natação P/ Iniciantes - Borracha de EVA Lavável / Aderente / Resistente / Macio.
Prancheta de Professor para Esportes no formato para folhas A-4 com saco de armazenamento
para imãs, 33 imãs. Dimensões: 27 x 37 x 3 cm
Prancheta Magnética tática com pasta, incluindo caneta de tinta especial que permita fácil
limpeza e bloco para anotações. Com funções para demonstração em peças magnéticas ou em
lousa tipo quadro branco.
Prancheta Tática Dupla Face - Prancheta Dupla Face de Campo, feita em PVC. Acompanha
caneta. Dimensões: 60x100cm.
Prancheta tática, em dupla face de plástico cristal, com quadra inteira e meia quadra, clip em
aço inox para fixar papéis inclui caneta com tinta preta tipo marcador para quadro branco com
apagador de veludo dimensões: 25 x 40 cm e peso igual a 0,55 Kg.
Prato para halterofilismo com peso do disco de 0,250 kg
Prato para halterofilismo com peso do disco de 0,5 kg
Prato para halterofilismo com peso do disco de 1,25 kg
Prato para halterofilismo com peso do disco de 10 kg
Prato para halterofilismo com peso do disco de 15 kg
Prato para halterofilismo com peso do disco de 2,5 kg
Prato para halterofilismo com peso do disco de 20 kg
Prato para halterofilismo com peso do disco de 25 kg
Prato para halterofilismo com peso do disco de 5 kg
Prato para halterofilismo com peso do disco de 50 kg
Prato/base do lançador (pitcher plate): Deverá ser um pedaço de borracha branca achatada, de
61cm x 15,3cm.
prego de aço no formato agulha tamanho 3,2 mm para sapatilhas de atletismo. Para
competições em pistas sintéticas, baixa tração.
prego de aço no formato agulha tamanho 4,8 mm para sapatilhas de atletismo. Para
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competições em pistas sintéticas.
prego de aço no formato agulha tamanho 4,8 mm para sapatilhas de atletismo. Para
competições em pistas sintéticas.
prego de aço no formato agulha tamanho 6,4 mm para sapatilhas de atletismo. Para
competições em pistas sintéticas, alta tração.
prego de aço no formato agulha tamanho 6,4 mm para sapatilhas de atletismo. Para
competições em pistas sintéticos, alta tração.
prego de aço no formato pirâmide tamanho 12,7 mm para sapatilhas de atletismo. Para uso em
treinamento e competição em pistas de carvão/areia/terra muito macias ou molhadas (com
chuva/lama), alta tração.
prego de aço no formato pirâmide tamanho 3,2 mm para sapatilhas de atletismo. Para
treinamento em pistas sintéticas, baixa tração.
prego de aço no formato pirâmide tamanho 4,8 mm para sapatilhas de atletismo. Para
treinamento em pistas sintéticas.
prego de aço no formato pirâmide tamanho 6,4 mm para sapatilhas de atletismo. Para
treinamento e competição em pistas de carvão/areia/terra duras, baixa tração.
prego de aço no formato pirâmide tamanho 9,5 mm para sapatilhas de atletismo. Para
treinamento e competição em pistas de carvão/areia/terra.
Pregos de aço no formato agulha tamanho 9,5 mm, 4mm de diâmetro para sapatilhas de
atletismo.
Prensa cabo 3/4'' para cabo multipolar 3x1,5mm²
Preparador Físico de Cross Country e Biathlon, responsável pelo planejamento, coordenação e
execução de todas as atividades físicas dos atletas das duas equipes, deverá aplicar bateria de
testes para avaliar as condições físicas dos atletas e estabelecer metas individuais a serem
alcançadas, elaborar relatórios de evolução das condições físicas dos atletas apresentando
resultados comparativos, apresentar palestras informativas sobre o esporte, treinamento e
outros temas relacionados, desenvolver projetos de avaliação em laboratórios especializados
para atletas de alto nível.
Preparador Físico dos Backs, perfil: formação em educação física e registro no CREF.
Atribuições: auxiliar durante a fase de preparação física dos backs, trabalhando em conjunto
com o treinador e os atletas, realizar trabalhos de avaliação e correções posturais, acompanhar
as práticas desportivas dos atletas desse perfil.
Preparador Físico dos Forwards, perfil: formação em educação física e registro no CREF.
Atribuições: auxiliar durante a fase de preparação física dos forwards, trabalhando em conjunto
com o treinador e os atletas, realizar trabalhos de avaliação e correções posturais, acompanhar
as práticas desportivas dos atletas desse perfil.
Preparador Físico, atribuições: atuar no desenvolvimento das qualidades motoras: a
velocidade, força, resitência, flexibilidade e coordenação. Contratação por evento.
Preparador Físico, Profissional que fornece orientações para melhorar o desempenho físico
dos atletas, trabalha planejando e avaliando individualmente certas atividades físicas, como
atingir e manter o peso ideal, também faz montagem de programas de exercícios físicos
adequados. O preparador precisa de coerência, controle de volume e a intensidade dos
exercícios como forma de prevenir lesões nos atletas. Requisito: Nível superior Completo com
registro no respectivo Conselho regional.
Preparador Físico, Profissional que fornece orientações para melhorar o desempenho físico
dos atletas, trabalha planejando e avaliando individualmente certas atividades físicas, como
atingir e manter o peso ideal, também faz montagem de programas de exercícios físicos
adequados. O preparador precisa de coerência, controle de volume e a intensidade dos
exercícios como forma de prevenir lesões nos atletas. Requisito: Nível superior Completo com
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registro no respectivo Conselho regional.
Preparador Físico, responsável pela preparação de atletas convocados. Atividades: auxiliar os
técnicos na observação de atletas em todo território nacional, na elaboração do planejamento
estratégico das equipes e na orientação aos preparadores físicos de clubes, escolinhas, centros
de treinamentos que tenham atletas nas seleções brasileiras, levando aos estados os padrões
de trabalho adotados.
Presa bipolar ou tripolar - Tomadinha do fio de corpo bipolar ou tripolar
Presa fêmea para enroladeira
Prisioneiro de Guidão para Moto Cross.
Prisioneiro de Guidão para Moto Cross.
Prisma Phoenix com alvo e suporte: Material para medição de distância e arbitragem para
modalidade de lançamento (Casting).
Prismas dos pontos de controle com 30 cm de altura, em tecido resistente, com base
triangular, com faces quadradas de 30 x 30 cm, dividida diagonalmente, sendo o triângulo
superior branco e o triângulo inferior laranja (PMS 165), conforme as regras da Federação
Internacional de Orientação ou Confederação Brasileira de Orientação.
Probiótico, seringa de 34 gramas, composto por bactérias benéficas naturalmente presentes no
trato intestinal dos animais. Níveis de Garantia do produto: Saccharomyces cerevisiae (mín.)
3,33 x 105 UFC/g Lactobacillus acidophillus (mín.) 3,33 x 107 UFC/g Bifidobacterium bifidum
(mín.) 3,33 x 107 UFC/g Enterococcus faecium (mín.) 1,66 x 107 UFC/g Lactobacillus plantarum
(mín.) 1,66 x 107 UFC/g
Processador DSP com 8 entradas e 8 saídas de áudio analógicas, para sistema de som
Produção de adesivo fosco impresso em 4 cores, em diferentes formatos, para aplicação nas
canoas, caiaques, tendas, equipamentos, entre outros
Produção de Banners para suporte em metal (80cm x 150cm), para a identificação e divulgação
do Projeto, do patrocinador e do Ministério do Esporte, nas laterais da raia de treinamento e
competição.
Produção de bóia de sinalização de 100cm x 200cm, por Centro, para a identificação e
divulgação
Produtos de limpeza e polimento de bolas: Produtos homologados e aprovados pela WTBA
(federação internacional de boliche) com uso exclusivo para polimento e limpeza de bolas de
boliche. Produto importado. frasco com 950ml.
Professor de Educação Física, tipo de contrato: CLT. Perfil: curso superior completo em
educação física. Atividades: acompanhamento dos praticantes de Badminton e apoio aos
atletas de alto rendimento, orientação quanto ao uso dos aparelhos que compõem a área de
academia de ginástica, desenvolver as metodologias da periodização do treinamento junto a
coordenação, estudar junto a comissão técnica o calendário de competições, elaborar e
acompanhar os treinos na academia de musculação, condicionamento físico, realizar as
avaliações físicas periódicas, acompanhar os atletas nas competições e dar todo suporte e
informações à coordenação técnica.
Profissional de Relações Públicas - responsável pela divulgação de todas as atividades da
Confederação, bem como o relacionamento entre atletas e patrocinadores. Requisito: Nível
superior completo com registro no Conselho Federal de Relações Públicas (CONFERP) .
Profissional de Relações Públicas - responsável pela divulgação de todas as atividades da
Confederação, bem como o relacionamento entre atletas e patrocinadores. Requisito: Nível
superior completo com registro no Conselho Federal de Relações Públicas (CONFERP) .
Profissional formado em Educação Física, registrado no CREF para trabalho CLT de 20 horas
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semanais
Programa Dartfish software de vídeo análise em slow motion, comparações lado a lado e
simultânea de algum movimento ao vivo durante os treinos e competições para feedback
instantâneo para correção dos problemas encontrados no desempenho.
Projetor com corpo em alumínio inoxidável, superfície com tratamento No-rinse. Dupla camada
de pintura a pó. Superfície otimizada para reduzir o acúmulo de poeira. Estribo de fixação:
alumínio inoxidável com dupla camada de pintura a pó. Projetor com ajuste em relação à
horizontal de - 90°/+90°. Lentes esferoliticas com ótica oval flood. Equipamento auxiliar
eletrônico. Duas entradas de cabo com prensa-cabo M25. Módulo de LED de alta potênica
sobre circuito impresso de núcleo metálico. Lente colimadora em polímero ótico. Lente
rotacionável em 360°. Unidade frontal aparafusada com vidro de proteção, em alumínio
fundido inoxidável, e dupla camada de pintura a pó. Proteção IP65. Fixação: Fixados em poste
de 15m, agrupados 3 a 3 em estrutura horizontal tipo “garfo”, altura de montagem de 14,5m.
Fonte luminosa: LED 4000K - 3.600lm - IRC > 80. Vida útil: 50.000 horas (70% do fluxo
luminoso). Acessórios: Driver em 220V.
Projetor com corpo refletor em alumínio anodizado, laterais em aluminio fundido, difusor em
vidro temperado transparente, uso com 1 lâmpada CDM-T 70w/4200K, fluxo luminoso 6600,0
m, com reator/ignitor capacitor e lâmpada.
Projetor de som bidirecional de 15w de potência com frequência de 20kHz tensão de 100v.
Projetor orientável para tecnologia LED, lâmpadas halógenas e vapores metálicos, em alumínio
tratado e pintado por processo eletrostático. Possui sistema de travamento da posição. Lente
com facho de 10°. Fixação: No topo do pilar, luz para baixo. Fonte luminosa: LED 3000K - IRC
80. Vida útil: 50.000 horas. Consumo total: 21,67W
Projetor para uso esportivo com corpo em alumínio fundido à alta pressão não-corrosivo,
fechamento em vidro temperado 3mm, braço de montagem em aço galvanizado pintado e
refletor em alumínio anodizado com 99,99% de pureza, acabamento alumínio. Óptica A7.
Projetor com diâmetro de 470mm, braço de montagem com ajuste 360° e projetor com ajuste
em relação à horizontal de -90°/+90°. Projetor com dispositivo para a instalação da lâmpada
mecanicamente, sendo que a conexão elétrica deverá ser alcançada após o fechamento da
tampa traseira. Equipado com sistema de segurança para corte de corrente quando a luminária
estiver aberta. Tanto o projetor quanto o alojamento para o reator deverão ter índice de
proteção IP65, testado e comprovado através de laboratório independente. Classificação
elétrica I. Em conformidade com a norma IEC598. Projetor com dispositivo de memória de
comissionamento para armazenar o direcionamento original da luminária durante sua
manutenção, dispositivo para religamento imediato após queda de fornecimento de energia, e
malha de arame da frente do vidro, para prevenir que grandes pedaços de vidro caiam em caso
de quebra. Fixação: Para uso em arenas esportivas. Fonte luminosa: Lâmpada de vapor
metálico de bulbo de quartzo de 1.000W de duplo contato - 5600K - 90.000lm - IRC 90. Reator,
ignitor e hot re-strike em 220V.
Projetor retangular, com corpo em alumínio injetado, alojamento para conjunto óptico e
equipamentos, refletor em alumínio martelado, polido quim. , suporte de fixação em aço
zincado, lente de fechamento em vidro plano transparente com lâmpada de vapor metálico de
400w/220v.
Prometazina creme (3tb) cremefenergan é um anti-histamínico de síntese, indicado em
pruridos de várias etiologias, picadas de insetos e processos alérgicos tópicos.
Proteção peitoral com ombreiras com peitoral em polietileno reforçado; reforço na área do
externo com inserções de polietileno; duas camadas de espuma laminada de
construção;proteção de poliuretano no biceps;proteção na área da espinha com poliuretano.
Tam: PP,P,M.Feminino
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Proteção peitoral com ombreiras com peitoral em polietileno; proteção na área da espinha
com poliuretano;proteção de poliuretano no biceps; forro com malha hidrofóbica. Tam: P,GG.
Feminino
Proteção peitoral com ombreiras com peitoral em polietileno; proteção na área da espinha
com espuma MD e poliuretano;proteção de poliuretano no biceps; forro com malha
hidrofóbica. Tam: G. Feminino
Proteção peitoral com ombreiras com peitoral em polietileno; proteção na área da espinha
com espuma MD e poliuretano;proteção de poliuretano no biceps; forro com malha
hidrofóbica. Tam: P,M,G,GG. Feminino
Proteção peitoral com ombreiras composto de poliuretano e forro de malha hidrofóbico.
Tam: M.
Proteção peitoral com ombreiras composto de poliuretano e forro de malha respiravél. Tam:
P, M.
Proteção peitoral com ombreiras em espuma EVA com tecnologia " D3O" Tam: P, M, G.
Proteção peitoral com ombreiras em espuma MD no peitoral ; proteção de espinha em
espuma EVA HD ventilada ; forro com espuma perfurada em tecnologia 37.5. Tam: P, M, G.
Proteção peitoral com ombreiras em polietileno de alta densidade (HDPE). Tam: P, M, G.
Proteção peitoral com ombreiras em poliuretano e fibra de carbono. Tam: P.
Proteção peitoral com ombreiras em poliuretano. Tam: P, M.
Proteção peitoral com ombreiras em poliuretano; com proteção de dulpa camada de espuma
EVA HD. Tam: P, M,G.
Proteção peitoral com ombreiras em poliuretano;Tam: P, M,G.
Proteção peitoral com ombreiras em poliuretano;Tam: P, M.
Proteção de paredes em espuma de polietileno com espessura de 24mm; resistência a fogo
classe M2. Dimensão (CxL): 2m x 1,30m.
Proteção de tornozelo e/ou pulso composto de 60% de Kevlar, 25% Drytex máximo, 10% de
nylon, 5% de spandex. Tam: único.
Proteção do colchão para salto em altura com medidas oficiais em módulos, tendo não menos
de 6,00m (comprimento) X 4,00m (largura), em uma peça única de manta telada contendo uma
camada de espuma embutida de 0,05m (altura), com proteção de alumínio.
Proteção em couro para a cabeça, especifica para lições de esgrima e com certificação da fie.
Proteção em couro para a perna, em concordância com o braço armado, especifica para lições
de esgrima e com certificação da fie.
Proteção em couro para o braço armado, especifica para lições de esgrima e com certoficação
da fie.
Proteção em couro para o pé, em concordância com o braço armado, especifica para lições de
esgrima e com certificação da fie.
Proteção para mão com camada de neoprene extra. Tam: Universal
Proteção para o cotovelo contra impactos, cortes e arranhões. Fabricada em 80% Poliamida
(Nylon) e 20% Spandex ou Elastano (Lycra). Tamanho G.
Proteção para o cotovelo contra impactos, cortes e arranhões. Fabricada em 80% Poliamida
(Nylon) e 20% Spandex ou Elastano (Lycra). Tamanho GG.
Proteção para o cotovelo contra impactos, cortes e arranhões. Fabricada em 80% Poliamida
(Nylon) e 20% Spandex ou Elastano (Lycra). Tamanho M.
Proteção para o cotovelo contra impactos, cortes e arranhões. Fabricada em 80% Poliamida
(Nylon) e 20% Spandex ou Elastano (Lycra). Tamanho P.
Proteção para o joelho contra impactos, cortes e arranhões. Fabricada em 80% poliamida
(Nylon) e 20% Spandex ou Elastano (Lycra). Tamanho G
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Proteção para o joelho contra impactos, cortes e arranhões. Fabricada em 80% poliamida
(Nylon) e 20% Spandex ou Elastano (Lycra). Tamanho GG
Proteção para o joelho contra impactos, cortes e arranhões. Fabricada em 80% poliamida
(Nylon) e 20% Spandex ou Elastano (Lycra). Tamanho M
Proteção para o joelho contra impactos, cortes e arranhões. Fabricada em 80% poliamida
(Nylon) e 20% Spandex ou Elastano (Lycra). Tamanho P
Proteção para o rosto com capacidade de absorção de impacto de 1600n - homologada pela
fie.
Proteção para perna de goleiro de hóquei no gelo composto por couro sintético ; com largura
de 11"; 5 tiras em couro com fivela para fixação a perna;Tam: 33"+1",34"+1",34"+2",35"+
2".Peso: 2.82 Kg
Proteção para perna de goleiro de hóquei no gelo composto por couro sintético com espessura
de 1,4 mm com tecnologia "Clarino" + nylon tipo "Cordura"; com largura de 11"; 6 tiras em
elástico com fivela para fixação a perna;Tam: 32"+2", 34"+2", 36"+2".Peso : 2,00 Kg.
Proteção para perna de goleiro de hóquei no gelo composto por couro sintético e nylon; com
largura de 11"; 5 tiras em elástico com fivela para fixação a perna;Tam:
33"+1.5",34"+1.5",35"+ 1.5";36"+1.5".
Proteção para perna de goleiro de hóquei no gelo composto por couro sintético; com largura
de 11"; 5 tiras em elástico com fivela para fixação a perna;Tam: 33"+1.5", 34"+1.5", 35"+1.5",
36"+1.5".Peso : 2,00 Kg
Proteção para perna de goleiro de hóquei no gelo composto por microfibra e nylon ; com
largura de 11"; 5 tiras em elástico com fivela para fixação a perna;Tam: 32"+2", 33"+2",
34"+2", 35"+2", 36"+2".Peso : 2,00 Kg
Proteção para perna de goleiro de hóquei no gelo composto por microfibra; com largura de
11"; 5 tiras em couro com fivela para fixação a perna;Tam: 33"+1",34"+1",35"+ 1";36"+1".
Proteção para perna de goleiro de hóquei no gelo composto por nylon e couro sintético com
tecnologia tipo " Clarino" ; com largura de 11"; 5 tiras em couro com fivela para fixação a
perna;Tam: 32"+2",33"+2",34"+2",35"+ 2";36"+2".Peso: 2.49 Kg.
Proteção para pernas da mesa de salto em espuma eva.
Proteção para Tabela de Basquete feita de poliuretano com perfil U, comprimento de 10 cm,
espessura de 12 mm
Proteção para Tabela de Basquete feita de poliuretano com perfil U, comprimento de 10 cm,
espessura de 21 mm
Proteção para Tabela de Basquete feita de poliuretano com perfil U, comprimento de 10 cm,
espessura de 30mm
Proteção para Tabela de Basquete feita de poliuretano com perfil U, comprimento de 10 cm,
espessura de 37 mm
Proteção para Tabela de Basquete feita de poliuretano com perfil U, comprimento de 10 cm,
espessura de 45 mm
Proteção para Tabela de Basquete feita de poliuretano com perfil U, comprimento de 10 cm,
espessura de 70 mm
Proteção para trave de equilíbrio medindo 5m, utilizada em treinamentos ou iniciação,
confeccionada em couro natural, com parte superior que recobre a trave em espuma especial e
fechamento em velcro.
Protetor - Guarda virilha com copo descartável de plástico ergonómico, bandagem abdominal
com reservatório de plástico. Tam 44 a 60.
Protetor bucal duplo com estojo, altura aprox. do estojo 3 cm; Largura aprox. estojo 7,5 cm;
Comprimento aprox. 7,5 cm; Peso aprox. 20 g; Material etil vinil acetato molde moldável com
água quente.
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Protetor bucal duplo, altura aprox. 2,5 cm; Largura aprox. 6 cm; Comprimento aprox. 6 cm;
Peso aprox. 20 g; Material etil vinil acetato molde moldável com água quente.
Protetor Bucal Duplo. Características técnicas: Borda em Gel Nexfit para um melhor ajuste e
conforto. Design avançado para uma respiração melhor durante a luta. Armação de borracha
de alta densidade para uma melhor gestão de choque, e uma proteção superior. Entregue com
a caixa protetora para uma melhor higiene. Cor preto. Tamanho único.
Protetor Bucal Duplo. Fabricado em plástico siliconado, moldável ao formato bucal do usuário
pelo processo "aquece e morde". Inclui estojo plástico. Cor preto, azul, vermelho, transparente.
Tamanho único.
Protetor Bucal Duplo. Fabricado em silicone, moldável ao formato bucal do usuário pelo
processo "aquece e morde". Inclui estojo plástico. Modelo Duplo. Cor transparente. Tamanho
único.
Protetor bucal simples com estojo, altura aprox. do estojo 3 cm; Largura aprox. estojo 7,5 cm;
Comprimento aprox. 7,5 cm; Peso aprox. 20 g; Material etil vinil acetato molde moldável com
água quente.
Protetor bucal simples, altura aprox. 1,5 cm; Largura aprox. 5,5 cm; Comprimento aprox. 5 cm;
Peso aprox.15 g; Material etil vinil acetato molde moldável com água quente.
Protetor Bucal. Fabricado em plástico siliconado, moldável ao formato bucal do usuário pelo
processo "aquece e morde". Inclui estojo plástico. Cor preto, azul, vermelho, transparente.
Tamanho único.
Protetor Bucal. Fabricado em silicone, moldável ao formato bucal do usuário pelo processo
"aquece e morde". Inclui estojo plástico. Cor preto. Tamanho único.
Protetor Bucal. Fabricado em silicone, moldável ao formato bucal do usuário pelo processo
"aquece e morde". Inclui estojo plástico. Cor transparente. Tamanho único.
Protetor Cervical. Modalidades: Bicicross e Mountain Bike DH. Fabricado em Material Injetado
Fibra de Carbono e EVS. Acompanha Cinta de Fixação. Tamanho Adulto.
Protetor Cervical. Modalidades: Bicicross e Mountain Bike DH. Fabricado em Material Injetado
Fibra de Carbono e EVS. Acompanha Cinta de Fixação. Tamanho Infantil
Protetor de Antebraço - Strike: Feito de acordo com os mais altos padrões de qualidade. Linha
de alto nível de bom custo/benefício. Corte e desenho inovador garantindo maior estabilidade
da proteção durante a prática esportiva. Não gira facilmente e não seguro muito suor quando
usada em combates. Seu novo sistema de amortecimento abafa o barulho dos chutes, evitando
a marcação de pontos indecisos. Tamanho: S - Infantil - 20 cm. M - Infantil/Juvenil - 25 cm. L Juvenil/Adulto - 27 cm. Características: Cor: Branca. Composição: Poliuretano.
Protetor de antebraço reconhecido pela Federação Mundial de Taekwondo. Constituído de2
elásticos para fixação; Composto de espuma modelada no interior, e revestido por couro
sintético e elástico de fixação que se ajustam ao antebraço não permitindo a mudança de
posição com os movimentos da luta, com logomarca colorida da WTF, sendo equipamento de
proteção individual obrigatório em competições. Tamanhos: P, M, G, GG.
Protetor de antebraço reconhecido pela Federação Mundial de Taekwondo. Constituído de2
elásticos para fixação; Fabricado com EVA (Borracha), injetado no interior e coberto com vinil
de cor branca, com logomarca colorida da WTF, sendo equipamento de proteção individual
obrigatório em competições. Tamanhos: M, G, GG.
Protetor de antebraço reconhecido pela Federação Mundial de Taekwondo. Material: EVA +
Stantex. Tiras de elástico em torno do braço para ajuste. Exteriores de tecido. Desenvolvido
com material respirável. Design desenvolvido para melhor distribuição do impacto, este
protetor ainda permite que seja moldado ao redor do braço para o melhor ajuste possível.
Tamanhos: P, M, G, GG.
Protetor de Barbela de borracha.
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Protetor de Barbela em gel.
Protetor de Barrigueira Extra Soft branco. Composição: PVC
Protetor de Barrigueira Extra Soft preto. Composição: PVC
Protetor de braço longo com sistema de velcro e para o braço direito ou esquerdo, nas cores
preta, vermelha, azul e branca. Tamanhos M
Protetor de bulbo. Usado para proteção do casco e pata dianteira. Fibra de Carbono. Para
melhor absorção contra impacto. (Par).
Protetor de cabeça aberto, tamanho único; Composição couro, poliamida, espuma injetada;
Fechamento com cadarço e velcro; Cores azul, vermelho ou preto.
Protetor de cabeça fechado, tamanho único; Composição couro, poliamida, espuma injetada;
Fechamento com cadarço e velcro; Cores azul, vermelho ou preto.
Protetor de cabeça modelo Heard PU tamanho P à GG, Cor azul ou Vermelho, anatômica,
fabricado em pu injetado.
Protetor de cabeça para treinamento revestido em PU com enchimento em espuma prémoldada de alta resistência, tamanho único.
Protetor de cabeça: Desenho de face aberta para máxima visibilidade. Gancho e alça superiror
proporciona um ajuste pessoal e seguro. Mandíbula em forma de guarda e reforçado. Abertura
para oferecer uma cobertura facial ampla. Composição: polietileno e couro sintético. Tamanho:
G e GG.
Protetor de canela e pé (Caneleira) reconhecido pela Federação Mundial de Taekwondo para
prática da modalidade. Proteção extra para os pés (não removível). Composto de espuma
modelada no interior, e revestido por couro sintético e elástico de fixação que se ajustam a
canela não permitindo a mudança de posição com os movimentos da luta. Composição interior
absorve altos impactos, não deixando de ser leve maleável. Sua ergonomia protege toda a
região da canela. Sua resistência suporta treinamentos e combates de alta intensidade. Espuma
especial com 5 camadas para o mais alto grau de proteção, com 4 cintas elásticas. Com
logomarca colorida da WTF, sendo equipamento de proteção individual obrigatório em
competições. Tam. P, M, G, GG.
Protetor de canela e pé, tamanho único; Composição EVA, nylon, poliéster elastano;
Fechamento em velcro.
Protetor de canela: O Protetor de Canela foi desenvolvido para proporcionar maior conforto e
segurança durante a prática de treinos, tendo como objetivo, evitar lesões durantes
treinamentos de alto-impacto.Com os 2 ajustes na parte de trás com fechamento em velcro
para garantir o melhor ajuste e fixação. Feito em PU Premium de alta resitência. Possui 2
ajustes em velcro na parte de trás. Dimensões aproximadas: M: 17,5x43x16 cm. (LxAxP). G:
26x45,5x16,5 cm. (LxAxP). Origem: Importado. Fabricante: Venum Fight
Protetor de Cernelha de gel.
Protetor de dedo ou dedeira confeccionada em alumínio, equipada com um espaçador de
dedo, apoio do queixo ajustável e corda elástica ajustável. Cores: preta, vermelho brilhante,
azul brilhante e ouro. Para lado direito.Tamanhos: P, M, G, GG.
Protetor de dedo ou dedeira confeccionada em alumínio, equipada com um espaçador de
dedo, apoio do queixo ajustável e corda elástica ajustável. Cores: preta, vermelho brilhante,
azul brilhante e ouro. Para lado esquerdo.Tamanhos: P, M, G, GG.
Protetor de dedo ou dedeira confeccionada em fibra de carbono, equipada com um espaçador
de dedo, apoio do queixo ajustável e corda elástica ajustável. Cores: preta, vermelho brilhante,
azul brilhante e ouro. Para lado direito.Tamanhos: P, M, G, GG.
Protetor de dedo ou dedeira confeccionada em fibra de carbono, equipada com um espaçador
de dedo, apoio do queixo ajustável e corda elástica ajustável. Cores: preta, vermelho brilhante,
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azul brilhante e ouro. Para lado esquerdo.Tamanhos: P, M, G, GG.
Protetor de dedo ou dedeira confeccionada em madeira, equipada com um espaçador de dedo,
apoio do queixo ajustável e corda elástica ajustável. Cores: preta, vermelho brilhante, azul
brilhante e ouro. Para lado direito.Tamanhos: P, M, G, GG.
Protetor de dedo ou dedeira confeccionada em madeira, equipada com um espaçador de dedo,
apoio do queixo ajustável e corda elástica ajustável. Cores: preta, vermelho brilhante, azul
brilhante e ouro. Para lado esquerdo.Tamanhos: P, M, G, GG.
Protetor de dedo. feito em elástico; ideal pra proteção articular, prevenção de lesões,
reabilitação.
Protetor de Encaixe do Salto com Vara. Construído usando espessura de alumínio e aço
inoxidável; Alumínio de 0,5 " com um elenco inferior reforçada; Aço inoxidável de calibre 12
com as especificações exatas da IAAF, NCAA, USATF e regras NFHS.
Protetor de Machinho. Composição: Borracha e Couro, ideal para treinamento de Cavalos que
tocam as mãos ou os pés. PAR
Protetor de mão do tipo integral com alma de alumínio e ABS injetado de alta pressão com
buchas para guidões de 22mm e 28mm.
Protetor de máscara para aulas de sabre em couro
Protetor de orelha - Headgear: Adidas Response EAR Guard
Protetor de orelha - Headgear: Cliff Keen Tornado
Protetor de peito - material duro e resistente utilizado abaixo do Plastron para competição.
Modelo Unisex. Tamanho PP a GG.
Protetor de peito em material duro e resistente utilizado abaixo do Plastron FIE800N
Protetor de peito em PVC, cobrindo o peito e abdômen superior, masculino, tam PP a GG.
Protetor de perna com protetor de pé incluído em couro, para aulas de espada
Protetor de perna sem protetor de pé em couro, para aulas de espada
Protetor de Quadro em plástico injetado com 5 abraçadeiras de nylon.
Protetor de Rim de Gel.
Protetor de seio em pvc sem suspensóros (par).
Protetor de seios integral com blusa (sem suspensório).
Protetor de seios inteiro em PVC, cobrindo o peito e o abdômen superior, com elástico
ajustável, para competição. Modelo Feminino, Tamanho 10A-XXS.
Protetor de seios, tamanho único; Material couro sintético e elastano; Composição fibra de
vidro; Fechamento com botão de pressão; Cor azul, preto ou vermelho.
Protetor de tórax (Colete) reconhecido pela Federação Mundial de Taekwondo, pela CE E pela
KTA. Produzido com espuma de alta densidade e recursos especiais de proteção adicional nas
costas e ombros. Protege o peito, estômago e virilha. Materiais: Poliuretano + EVA. Cores: azul,
vermelho. Tam. 1, 2, 3, 4, 5.
Protetor de tórax Eletrônico (Colete) reconhecido pela Federação Mundial de Taekwondo e
pela CE; Contém: Colete eletrônico. Protetor eletrônico, transmissor integrado, acompanha
software para contagem dos pontos. Produzido com espuma de alta densidade e recursos
especiais de proteção adicional nas costas e ombros. Protege o peito, estômago e virilha.
Materiais: Poliuretano + EVA. Cores: azul, vermelho. Tam. 2-P, 3-M, 4-G, 5-GG.
Protetor de tórax Eletrônico Reversível reconhecido pela Federação Mundial de Taekwondo.
Em dupla face, de um na cor azul e de outro na cor vermelha. Revestido com couro sintético
vinil e interior de borracha, possui cordas de amarração nas costas e costura reforçada. Sua
composição interior absorve altos impactos aplicados por chutes e socos, sendo leve e
maleável. Sua ergonomia protege toda a região do tórax e dos ombros, deixando os membros
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superiores livres para movimentação. Sua resistência suporta treinamentos de alta intensidade.
Detecta impactos de protetor Epé em toda a área de pontuação. Seu desempenho não será
afetado pelo suor ou umidade. Sensor de Impacto calcula nível de impacto de acordo com a
potência e velocidade da greve. Sensor De Proximidade: Reconhece o contato com sensores em
protetores Epé. Transmissor Conectado ao protetor Etronco, recebe informações dos sensores,
o cálculo do nível de impacto e identifica ataques válidos. Tam. P 2, M 3, G 4, GG 5
Protetor de tórax reversível (Colete) reconhecido pela Federação Mundial de Taekwondo e pela
CE; em dupla face; (usando dos dois lados), de um na cor azul e de outro na cor vermelha;
produzido com espuma de alta densidade e recursos especiais de proteção adicional nas costas
e ombros. Protege o peito, estômago e virilha. Materiais: Poliuretano + EVA. Tam. 1-PP, 2-P, 3M, 4-G, 5-GG.
Protetor de tórax reversível (Colete); em dupla face; (usando dos dois lados), de um na cor azul
e de outro na cor vermelha; revestido com couro sintético (vinil) e interior de borracha, possui
cordas de amarração nas costas e costura reforçada sua composição interior absorve altos
impactos aplicados por chutes e socos, sendo leve e maleável. Sua ergonomia protege toda a
região do tórax e dos ombros, deixando os membros superiores livres para movimentação. Sua
resistência suporta treinamentos de alta intensidade. Tam. P (2), M (3), G (4), GG (5)
Protetor de tornozelo: Projetado para aumentar a tração e evitar escorregões durante o treino.
Tecnologia SureGripTM. Maximiza velocidade e agilidade. Antibactericida e propriedades
inibidoras do odor. Fabricante: Hayabusa.
Protetor de traves e postes composto de 4 peças: revestimento acolchoado confeccionado em
poliuretano de alta densidade (35kg/m³), recoberto de tela de PVC resistente, sistema de fecho
com banda em velcro em todo o comprimento, dimensões: altura: 200cm e quadrado exterior
de 30 x 30 cm.
Protetor de viagem para as patas feito de nylon forrado e velcro. Jogo com 4 peças. Em cores.
Protetor do torax para goleiro, proteção em espuma de alta densidade na região peitoral,
dobradiça do braço articulada, proteção no ombro flexível, ajustes frontal e traseiro, proteção
forte para o cotovelo. Comprimento do braço de acordo com o tamanho do peitoral: GG 58,40
cm. Uso profissional.
Protetor do tórax para goleiro, proteção em espuma de alta densidade na região peitoral,
dobradiça do braço articulada, proteção no ombro flexível, ajustes frontal e traseiro, proteção
forte para o cotovelo. Comprimento do braço de acordo com o tamanho do peitoral: G 50,80
cm. Uso profissional.
Protetor do tórax para goleiro, proteção em espuma de alta densidade na região peitoral,
dobradiça do braço articulada, proteção no ombro flexível, ajustes frontal e traseiro, proteção
forte para o cotovelo. Comprimento do braço de acordo com o tamanho do peitoral: M 48,30
cm.
Protetor do tórax para goleiro, proteção em espuma de alta densidade na região peitoral,
dobradiça do braço articulada, proteção no ombro flexível, ajustes frontal e traseiro, proteção
forte para o cotovelo. Comprimento do braço de acordo com o tamanho do peitoral: P 45,70
cm.
Protetor em pvc feminino protege toda região do busto, ótimo conforto.
PROTETOR E-TRUNK (reversível) tamanho 2- (4), tamanho 3- (4), tamanho 4- (4) Cor Azul
PROTETOR E-TRUNK (reversível) tamanho 2- (4), tamanho 3- (4), tamanho 4- (4) Cor Vermelha
Protetor genital masculino
Protetor Genital Masculino - Coquilha: O Copo Exoforged Blindado é impenetrável e projetado
para fornecer proteção da virilha. Ergonomicamente concebido para seguir os contornos
específicos do seu corpo, este escudo é tecnologicamente superior e combina de forma única

148,60

140,00

59,90

726,38
291,42

644,17

641,21

644,17

644,17
173,25
7.500,00
7.500,00
110,25

107,10

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

dando proteção e conforto. Copa da Hayabusa Exoforged Armored integra-se perfeitamente
com a série de Compressão Haburi, garantindo máxima proteção. Proteção virilha 100%
impenetrável. Estrutura thermopolymer leve. Tecnologia cume fornece resistência estrutural.
Precisão flex-zonas de conforto inacreditável. Formato Anatomico co-polímero de contorno
evita a oscilação. Arquitetura ventilado para respirabilidade inigualável. Fabricante: Hayabusa.
Protetor genital. Fem para goleiro, material PVC coberto Abdo, cintura elástica. Tam M.
Protetor genital. Fem para goleiro, material PVC coberto Abdo, cintura elástica. Tam P.
Protetor genital. Mais para goleiro, material PVC coberto Abdo com snug fit, cintura elástica.
Tam M.
Protetor genital. Mas para goleiro, material PVC coberto Abdo com snug fit, cintura elástica.
Tam G.
Protetor nasal (tipo pinça) em metal e látex.
Protetor nasal; 100% silicone.
Protetor palmar em couro sintético com fecho em velcro . Tamanho único
Protetor para argolas com rolinhos. Ajuste no pulso, por meio de velcro. Tamanho único. Cores:
azul e preto dupla face.
Protetor para barra fixa e argolas com rolinhos. Ajuste no pulso, por meio de fivelas. Indicado
para ginastas iniciantes em nível básico. Tamanhos: 0 a 3
Protetor para braço confeccionado em alumínio com camada de resina na parte superior.
Disponível para o braço direito e para o esquerdo. Tamanhos M
Protetor para guidão de Motocross para guidões de Aço (ferro) ou Alumínio, Bucha de Ferro:
Largura 1cm e Comprimento 5cm,Bucha de Alumínio: Largura 1,5cm e Comprimento 6cm,
Protetor para laminas de patinação de velocidade no gelo composto de silicone.
Protetor para laminas de patinação de velocidade no gelo composto de tecido Terry (algodão) .
Tam: Pequeno - 39,5 cms, Médio - 42 cms, Grande - 44,5 cms and Super Grande - 47 cms.
Protetor para o ouvido (Elefantinho); Feio em plástico PVC baixa densidade.
Protetor para paralelas assimétricas modelo suíço com rolinhos. Ajuste no pulso, por meio de
velcro. Tamanhos: 0 a 3
Protetor para pé em couro, para aulas de espada
Protetor para poste de vôlei com densidade D33 e sistema de velcro para fechamento. Protetor
da Base medindo 95cm de comprimento X 78cm de largura X 47cm de altura e Protetor do
poste medindo 50cm de comprimento X 68cm de altura.
Protetor para poste de voleibol, confeccionado em tubos de ethafon de 1,70m de altura e
10cm de espessura, revestidos por lona trançada de algodão dublada, cor azul fecho total em
velcro de 50mm de largura, com encaixe especial para catraca.
Protetor para Trampolim no formato de U em espuma com densidade 34 kg/m³; cobertura em
pvc com zíper; antiderrapante. Dimensões Externas (CxL): 1,40 m x 1,01 m; internas (CxL):
1,20m x 0,61 m, altura: 0,225 m.
Protetor para trave de goalball confeccionado em espuma D33 com 3 cm de espessura,
revestido em lona vinilica KP 1000, com fechos laterais em velcro de 3 a 4 cm de largura.
Medida total 9,00m x 1,30m x 0,30cm.
Protetor universal para paralelas assimétricas. Ajuste no pulso, por meio de velcro.Tamanhos: 0
a3
Protetores de tórax tamanho 2 ao 5, em dupla face, (usando dos dois lados), de um na cor azul
e de outro na cor vermelha, revestido em couro natural, contendo na parte interna com placas
amortecedoras de borracha eva e espuma.
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Psicólogo para acompanhamento psicológico das crianças, adolescentes e jovens que fazem
parte da equipe de alto rendimento do projeto, desenvolver e coordenar programas específicos
para os atletas, traçar perfil psicológico, prestar atendimento clínico, estudar e elaborar
técnicas de pesquisa das características psicológicas dos indivíduos e do grupo, definir
resultados mensais dos perfis dos atletas e enviar informações a comissão técnica. Registrado
no CRP - Conselho Regional de Psicologia.
Psicólogo pleno - acompanhamento psicologico das crianças e adolescentes que fazem parte da
equipe de alto rendimento (Unidade considerada: salário mês de 40h semanais)
Psicólogo pleno (Tipo de Contratação Mensal - 40h semanais)
Psicólogo pleno (Tipo de Contratação: Semanal)
Psicólogo sênior - acompanhamento psicologico das crianças e adolescentes que fazem parte
da equipe de alto rendimento (Unidade considerada: salário mês de 40h semanais)
Psicólogo sênior (Tipo de Contratação Mensal - 40h semanais)
Psicólogo sênior (Tipo de Contratação: Semanal)
Psicólogo, Profissional que tem por objetivo objetivo melhorar o desempenho esportivo ou a
qualidade da experiência da atividade física, ajudando atletas e praticantes a controlar suas
emoções, seus pensamentos, sua ansiedade, agressividade, relação com companheiros de
equipe, entre outros. Requisito: Nível superior Completo com registro no respectivo Conselho
regional
Psicólogo, Profissional que tem por objetivo objetivo melhorar o desempenho esportivo ou a
qualidade da experiência da atividade física, ajudando atletas e praticantes a controlar suas
emoções, seus pensamentos, sua ansiedade, agressividade, relação com companheiros de
equipe, entre outros. Requisito: Nível superior Completo com registro no respectivo Conselho
regional
Pull Buoy G, Fabricado em EVA. Medidas 24 x 14 x 8 cm. Formato anatômico. Para o Centro de
Treinamento. Modalidade Natação.
Pull buoy para natação (Flutuador para as pernas): Fabricado em E.V.A, dimensões
aproximadas da embalagem 13 x 10 x 20 cm (AxLxP), aplicação natação, cor azul.
Pull-Up bar with rotating handles - puxador que através do giro da alça permite a livre
circulação durante a atividade.
Pulseira de Íons para tenis de mesa com dois hologramas contendo íons negativos; provocam
aumento do controle muscular, potência e velocidade, melhora a coordenação e habilidades
motoras finas, melhor flexibilidade, equilíbrio e capacidade de resposta.
Pulseiras de identificação, de papel sintético com lacre inviolável personalizada várias cores.
Pacote com 100.
Punching ball lento; Composição couro, câmara de ar, látex; Função coordenação motora e
velocidade.
Punching Ball Profissional. Enchimento: Câmara de borracha. Material: Poliuretano Resinado.
Maior durabilidade. Pressão: 4 Libras. Medidas: 10cm x 7cm.
Punching ball rápido; Composição couro, câmara de ar, látex; Função coordenação motora e
velocidade.
Punching Ball. Enchimento: Câmara de borracha. Material: Poliuretano Resinado. Maior
durabilidade. Pressão: 4 Libras. Medidas: 23cm x 15cm.
Punho anatômico - Modelo belga isolado
Punho anatômico com isolamento - tamanho: canhotos = Amarelo 2 (L)
Punho anatômico com isolamento - tamanho: canhotos = Azul 3 (XL)
Punho anatômico com isolamento - tamanho: canhotos = Laranja 1 (M)
Punho anatômico sem isolamento - Alumínio, tamanho: 1 ao 3.
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Punho anatômico sem isolamento. tamanhos: s, m e l.
Punho fórmula Excel. Tamanho: 25 ". Material: alumínio usinado. características de todos esses
recursos high-end; aperto de madeira personalizada e placa clicker. Lado Direito. Cor: preto,
azul, vermelho ou branco.
Punho fórmula Excel. Tamanho: 25 ". Material: alumínio usinado.características de todos esses
recursos high-end; aperto de madeira personalizada e placa clicker. Lado Esquerdo. Cor: preto,
azul, vermelho ou branco.
Punho francês emborrachado
Punho para armas de esgrima, anatômico, isolado, destro, tamanho 0(S).
Punho para armas de esgrima, anatômico, sem isolamento, em alumínio, tamanho 0.
Punho para sabre emborrachado
Punho recurvo com sistema paralever em alumínio usinado; tamanho: 25 "; Peso: 2,3 libras.
Lado Direito. Cor: preto, azul, verde, laranja, roxo, rosa, vermelho ou branco.
Punho recurvo em alumínio usinado; Tamanho: 25 "; Peso: 2,3 libras. Lado esquerdo. Cor:
preto, azul, rosa, vermelho ou branco.
Punho recurvo. Em alumínio usinado; Tamanho: 21"; Peso: 1,78 lbs. Lado direito. Cor: branco,
preto, azul ou vermelho.
Punho recurvo. Em alumínio usinado; Tamanho: 21"; Peso: 1,78 lbs; Lado esquerdo; Cor:
branco, preto, azul, rosa ou vermelho.
Punho recurvo. Em alumínio usinado; Tamanho: 23"; Peso: 1,94 lbs; Lado direito; Cor: branco,
preto, azul, rosa ou vermelho.
Punho recurvo. Em alumínio usinado; Tamanho: 23"; Peso: 1,94 lbs; Lado esquerdo; Cor:
branco, preto, azul, rosa ou vermelho.
Purificador e refrigerador de água, gabinete em polipropileno, apoio em mesa/bancada ou
fixação em paredes; capacidade mínima de refrigeração: 1,5 litro/hora; Água gelada suficiente
para atender: 10 pessoas; temperatura de trabalho: 5ºC a 42ºC; pressão de trabalho: 3 a 40
mca; 127 ou 220 V
PUSH BOTTON - SIST BACK UP COM 4 Ampères, 250 Volts, com 2 terminais com parafusos. Para
o Centro de Treinamento
Puxada Alta com estrutura tubular de 3 a 6 mm, chopas de aço com espessura de 3 a 8 mm,
tratamento de superficie com 8 banhos (desengraxante,decapante, ativador/refinador,fosfato
de zinco e passivador), pintura eletrostática a pó com espessura de 110 un. Cura feita em forno
de 2 estágios a 250 ° C, solda TIG/MIG robotizada, assentos com espuma injetada de
poliuretano expandido com densidade controlada, revestimento em couro ecológico (1 mm de
espessura) e costura reforçada, torre de carga composta por placas de pesos com 10 Kg e
sistema de carga adicional de 2.5 Kg, 5 Kg, 7.5 Kg, barra em aço com revestimento antioxidante, guias de pesos em aço inox , cabos de aço com 6 mm de espessura que suporta até
1500 Kg , acabamento com proteção termoplástica em nylon 6,6 preto, carenagem traseira em
polietileno rotomoldado, base de apoio para pés em aço com textura anti-derrapante, porta
anilhas em cromo duro.Dimensões (C x L x A): 121,5 x 118 x 230 cm, Peso: 255 Kg, Carga 107,5
Kg. Marca ou similar: Movement - RT Puxada Alta
Puxada articulada, construída com tubulação reforçada, base de apoio solo em tubo oblongo,
de aproximadamente 40x120mm, coluna em tubos oblongos com cerca de 40 x 120mm de
dimensão, braços articulados em tubo de 50 x 100mm aproximadamente, pinos para anilhas
emborrachados, ajuste do ponto de início do movimento, pés emborrachados, estofamentos
injetados com controle de densidade e revestimento em material sintético. O aparelho possui
aproximadamente 1,50m de comprimento, 1,10 de largura (fechado), 2,50 de altura e peso
total de 90 kg.
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Puxada Baixa com estrutura tubular de 3 a 6 mm, chopas de aço com espessura de 3 a 8 mm,
tratamento de superficie com 8 banhos (desengraxante, decapante, ativador/refinador,fosfato
de zinco e passivador), pintura eletrostática a pó com espessura de 110 un. Cura feita em forno
de 2 estágios a 250 ° C, solda TIG/MIG robotizada, assentos com espuma injetada de
poliuretano expandido com densidade controlada, revestimento em couro ecológico (1 mm de
espessura) e costura reforçada, torre de carga composta por placas de pesos com 10 Kg e
sistema de carga adicional de 2.5 Kg, 5 Kg, 7.5 Kg, barra em aço com revestimento antioxidante, guias de pesos em aço inox , cabos de aço com 6 mm de espessura que suporta até
1500 Kg , acabamento com proteção termoplástica em nylon 6,6 preto, carenagem traseira em
polietileno rotomoldado, base de apoio para pés em aço com textura anti-derrapante,porta
anilhas em cromo duro. Dimensões (C x L x A): 209,5 x 77,5 x 206 cm, Peso: 255 Kg, Carga 117,5
Kg. Marca ou similar : Movement - RT Puxada Baixa
Puxador alto, construído com tubulação reforçada, base de apoio solo em tubo oblongo de 40 x
115 mm, coluna em tubos oblongos de 40 x 115 mm, braços articulados em tubo de 50 x 100
mm, pinos para anilhas emborrachados, ajuste do ponto de início do movimento, pés
emborrachados, estofamentos injetados com controle de densidade, revestimento em courvin
náutico, instruções de uso e músculos exercitados, dimensões de 1,60 m de comprimento x
1,03 m de largura x 2,30 m de altura, peso total aproximado 88 kg.
Puxadores de barra W, reta e romana (barra H): a barra H é maciça, com rosca e porcas
cromadas recartilhadas para utilização com anilhas de diferentes pesagens, estrutura de aço
1020 polido redondo, aproximadamente 27,5mm, peso aproximado de 7,9kg. A barra w é
maciça em aço 1020 polido com presilhas, cromada, niquelada em sistema de banho com
proteção ao meio ambiente. Possui aproximadamente 120cm de comprimento, por 9cm de
circunferência, partes anatômicas para melhor pegada, com pequenas ondulações, e 6 kg de
peso. A barra reta é uma barra maciça de 6 kg e cromada em sistema de banho com proteção
ao meio ambiente.
Quadra oficial de basquete piso flutuante de apoio ao assoalho, portátil, removível de madeira
maciça para uso poliesportivo, consoante as normas estabelecidas no documento "official
basketball rules 2012 - basketball equipament" (din 18032-2) para competições de nivel 1.
Quadra para Badminton feita de material anti derrapante composta de 2 rolos de 3, 33 x 15 m
(Peso por rolo de 180 kg). Dimensões: 15 x 6, 66 m, espessura de 3, 7 mm e densidade de 3,
130 g/m². Peso 360 kg
Quadro branco de acrílico, tipo flip-chart, suportado em cavalete de alumínio, pernas ajustáveis
para até 1,80m, dimensões (mm): (L) 600 x (H) 800
Quadro branco em laminado melamínico branco brilhante, moldura arredondada em alumínio
anodizado fosco, espessura de 17 mm e dimensões aproximadas(mm):(H) 120X(L)150, suporte
para apagador removível e deslizante de 40 cm, sistema de fixação invisível.
Quadro branco magnético com moldura de alumínio, dimensões (mm): (C) 1.200 x (H) 900
Quadro branco magnético de uso profissional em mdf 9 mm com sobreposto de chapa metálica
e laminado melamínico branco; moldura em alumínio anodizado; fixação invisível em ps;
acompanha kit para instalação e suporte para marcador e apagador.
cor da moldura: alumínio fosco, branco e preto.
espessura total: 17 mm. dimensão: 600x120 cm
Quadro confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto por laminado melamínico, Moldura em
alumínio anodizado, Fixação invisível em PS, Acompanha kit para instalação e suporte para
marcador e apagador, Cor da Moldura: Alumínio Fosco, Branco e Preto, Espessura total: 17
mm, Tamanho 100 x 80 cm.
Quadro de aviso com fundo em cortiça com moldura de madeira; moldura fabricada em
madeira (mogno); dimensões aproximadas (mm): 900 x 600
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Quadro de distribuição de luz, composto por 1 disjuntor tripolar termo magnético 380V-30A,
medidor de multipla função, contator, chave de transferência, 4 disjuntores termo magnéticos
monofásicos 250V-10A..
Quadro de distribuição de tomadas, composto por 1 disjuntor tripolar termo magnético 380V75A, medidor de multipla função, contator, chave de transferência, 6 disjuntores termo
magnéticos trifásicos 250V-15A.
Quadro elétrico (QDL) com 1 variador trifásico, disjuntor magneto térmico 2,5 a 4 Amp,
ventilador 230Vac 80x80, fusíveis 16Amp, disjuntor 1P+N, fonte de alimentação 230/24Vdc 2A
ou preparada para alimentação trifásica, receptor para comando FM, alimentação do quadro
será TRIFÁSICA 16 AMP FASE ou monofásica.
Quadro Geral de Baixa Tensão, auto portante, tensão de operação de 380V, duplo barramento
para 4500A, com medidores multifunção, com disjuntores tipo power e eletromagnéticos.
Quadro magnético para treinamento. projetado para auxiliar o treinador na formação de
jogadas durante os intervalos da partida; lado esquerdo é a plca magnética simulando o campo
de jogo e do lado direito, 50 folhas de papel para anotações; feito em couro sintético; peças
magnéticas;caneta; papel de anotação
Quadros Táticos com plaina tática magnética. Dimensões: 45 x 30 cm, 60 x 45 cm, 45x 30 cm.
Especificações Complementares :Superfície com marcação, estrutura de alumínio, cantos de
plástico, e 2 anéis de suspensão , ímãs para duas equipes, duas canetas bordo (seco wipe-off), e
um feltro limpo.
Quadros Táticos com plaina tática magnética. Dimensões: 45 x 30 cm, 60 x 45 cm, 60 x 45 cm.
Especificações Complementares: Superfície com marcação,estrutura de alumínio, cantos de
plástico, e 2 anéis de suspensão , ímãs para duas equipes, duas canetas bordo (seco wipe-off), e
um feltro limpo.
Quadros Táticos com plaina tática magnética. Dimensões: 45 x 30 cm, 60 x 45 cm, 90 x 60 cm.
Especificações Complementares: Superfície com marcação,estrutura de alumínio, cantos de
plástico, e 2 anéis de suspensão , ímãs para duas equipes, duas canetas bordo (seco wipe-off), e
um feltro limpo.
Quilha para prancha de surf em resina epóxi com base de 126 mm, profundidade de 164 mm,
alta durabilidade e varredura de 31°.
Quilha para prancha de surf em resina epóxi com base de 129 mm, profundidade de 144 mm,
alta durabilidade.
Quilha para prancha de surf em resina epóxi com base de 130 mm, profundidade de 222 mm,
alta durabilidade.
Quilha para prancha de surf em resina epóxi com base de 134 mm, profundidade de 155 mm,
alta durabilidade.
Quilha para prancha de surf em resina epóxi com base de 134 mm, profundidade de 177 mm,
alta durabilidade.
Quilha para prancha de surf em resina epóxi com base de 135 mm, profundidade de 203 mm,
alta durabilidade e varredura de 31°.
Quimono especialmente desenvolvido com aberturas laterais e amplitude de movimento na
calça, transpasse com modelagem. Gramatura do blusão: 269 g/m2. Gramatura da calça: 269
g/m2. Tecido: cotelê canelado.
Rabeira em Neoprene. Diversas Cores.
Rack de aço em padrão de 19'' - 20 RU para proteção total dos equipamentos com porta frontal
acrílica e rodízios, incluindo testes, engenharia, startup e treinamento para todo o sistema de
sonorização
Rack de piso fechado 19'' de 24 RU completo incluindo testes, engenharia, startup e
treinamento para todo o sistema de sonorização
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Rack para Base Device 10 RU com rodízio
Racks 19 - 44u's para equipamentos com ventilação forçada
Rádio com longo alcance (20 km) para arbitragem, cronometragem e equipe técnica e
operacional do evento
Rádio comunicador com fone,16 canais, seleção de alcance de frequências, capacidade de
grupo dentro de uma mesma frequência, PL / DPL, VOX integrada ,botão de emergência MDC1200,sistema transponder de alcance automático,bloqueio de rádio,senha de 4
dígitos,programação de Tons permite ao Software de Programação do Cliente (CPS),inibição
seletiva de rádio,PTT-ID e Codinome (transmissão / recepção),Cartão Opcional de Inversão de
Voz da Motorola,função de criptografia de voz por meio de um Cartão Opcional de Inversão de
Voz, frequência de 3,29 Khz a 3,39 Khz Marca ou similar : Motorola EPS 450
Rádio comunicador com fone,padrão IP - IP55,especificações militares - 810 C, 810 D, 810 E,
810 F, 810 G,software de reducação de ruído,linha privada digital,linha privada não
digital,monitor/monitor permanente (adesivo),trabalhador solitário,anúncio por voz,sinalização
- MDC (Codificado/Decodificado), Quick-Call II (Codificado/Decodificado), DMTF
Codificadores,aúdio Inteligente,botões programáveis,transmissão com portadora interrompida
(VOX, na silga em inglês),temporizador de tempo de espera,comunicação direta,tipos de leitura
- Normal, Prioridade,conversação em grupo,agenda telefônica,chamada grupal,chamada um
para um,alertas de chamadas perdidas,software de promgramação de clientes (CPS, na sigla
em inglês),espaçamento de canal - 6,25 kHz, 12,5 kHz, 25 kHz,16 canais ,busca de
canais,identificação de chamadas,desvio de chamadas,bloqueio de canal ocupado,tipo de
sistema - Convencional, TDMA,tecnologia digital,botão de emergência - Programável,visor Sem visor.Peso (com bateria padrão) - 9, 3 onças (265 g),Dimensões A x A x P (com bateria
padrão) - 4, 80 x 2, 20 x 1, 43 pol.(122 x 56 x 36, 4 mm).
Rádio Comunicador. Possui: 8 canais VHF ou UHF, Sotfware de programação pelo cliente,
Bateria até 12 horas de uso por carga, expansão da capacidade de frequencia. Opera em 48
UHF ou em frequencia 60 UHF exclusiva para negócios. Resistente a água. Transmissão interna
ativada por voz.
Rádio vhf com frequência de transmissão de 1w a 5w (potência de pico); alcance de 3 a 5 km;
monitoramento de 3 canais simultaneamente; funcionamento com bateria recarrecavél com
voltagem de 110v ou 6 pilhas aa; peso: 2,0 kg; tensão de instalação: 12, 110 kg.
Radios - Radio Impermeável, cor de fácil visualização (caso caia na água), Resistente a
profundidade de até 1mt, 121 códigos de Privacidade, 10 tons de chamada, som do teclado,
modo de vibração, bloqueio do teclado, duração de bateria: 27 horas, com 3 pilhas AA ou
9horas com NIMH recarregáveis
Raia antiturbulência feita de polietileno de baixa densidade com proteção UVA/UVB, com
aprox. 15.0 cm de comprimento e 11.0 cm de diâmetro.
Raia de comprimento 10.0 cm e diâmetro 11.7, feito em polietileno de baixa densidade com
proteção UVA/UVB.
Raia de comprimento 6.5 cm e diâmetro 12.0 cm, feita em polietileno de baixa densidade com
proteção UVA/UVB
Raia de comprimento 8.0 cm, diâmetro 6.4 cm feita em polietileno de baixa densidade,
proteção UVA/UVB
Raia de polietileno de baixa densidade com proteção UVA/UVB; Comprimento 7.0 cm;
Diâmetro 10,5
Ralo sifonado de pvc 150 x 150 x 50 mm
Raquete. Armação: Grafite Shaft: Grafite, nanomesh + nanotubos de carbono. Peso / alça
tamanho: 3U (85-89.9g) G3, 4,5. Cor: Branco / Ouro.
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Raquete encordoada. Material: Nano Carbono. Peso sem corda: 83 gramas. Padrão de corda:
22 x 23. Tensão Recomendada: 26lbs. Cabeça: Isometric. Equilibrio: 290mm. Flexibilidade:
Média.
Raquete - Estilo: Clássico. Cabo longo em madeira laminada: 5 lâminas coladas sobre posto
uma da outra. Borracha lisa (IN) dos 2 lados (1 lado vermelha e 1 lado preta); Espessura da
borracha: 2.0 mm; Borracha celular (esponja na cor laranja ou amarelo) nos 2 lados da raquete;
Espessura da esponja: 3.0mm; Espessura da borracha + esponja: 5.0mm; Peso da raquete +
borrachas: 160 g; Side Tape: 6mm; Peso (Bruto): Raquete + Embalagem: 161 g; Medidas: 26 x
15 x 1,5 cm
Raquete Encordoada e com capa de poteção.Material: Carbono.Peso: 98 gramas.
Raquete com cabo em aço e cabeça de alumínio. Peso: 95 g. Cordas feitas de nylon com uma
espessura de cerca de 0,62-0,73 mm, tensão de 5.9kg (13lb).
Raquete de badminton (iniciação), sua composição é de alumínio e aço temperado, peso sem
corda, aproximadamente, 95 g, 660 mm de comprimento, com tensão de encordoamentos de
17 Ibs.
Raquete de Badminton. Composição: Grafite e Carbono. Tamanho: 67,5 cm. Peso sem corda:
80 a 85 gramas.
Raquete de Badminton
Raquete de chute, altura aprox. 43 cm, largura aprox. 19 cm, comprimento aprox. 6 cm, peso
aprox. 360 g, Material: couro sintético. Composição: poliamida, etil vinil acetato e poliuretano.
Raquete de competição para badminton, em fibra de carbono(titânio/grafite), com 670 mm de
comprimento, punho variando entre 86 a 92 mm, peso de 85 a 110 g e pressão de
encordoamento de 17 Ibs.
Raquete de ferro com cabeça de alumínio, para iniciação, com 660 mm de comprimento e peso
de 95 g e pressão de encordoamento de 17 Ibs.
Raquete de fibra de carbono (titânio/grafite) para badminton, composição de grafite de alta
modulação, cabeça de 53 sq.in/ ts, balanço de 295 mm, peso aproximado de 90 g, média
flexibilidade, encordoada e com capa.
Raquete de tamanhos e pesos diversos, com lâmina plana e rígida com no mínimo 85% em
relação à espessura de madeira natural. Reforço a lâmina da raquete com uma camada de
adesivos misturados a materiais fibrosos, tais como fibras de carbono, fibras de vidro ou papel
prensado. A espessura de cada camada não pode ser superior a 7, 5% da espessura total ou 0,
35 mm, prevalecendo o menor valor.
Raquete de tênis de mesa Estilo: Clássico. Velocidade = 50; Rotação = 50; Controle = 90;
Borracha = 1,5 mm.
Raquete de tênis de mesa Estilo: Clássico; Indicada para o jogo básico e com bom controle de
bola; Speed = 70; Spin = 50; Control = 90; Borracha = 1,7 mm.
Raquete de tênis de mesa Estilo: Clássico; Velocidade = 60; Rotação = 50; Controle = 90;
Borracha = 1,5 mm.
Raquete de tênis de mesa Estilo: Clássico; Velocidade = 90; Rotação = 80; Controle = 90;
Borracha = 1,8 mm.
Raquete de Tênis de Mesa em madeira e kit montado com 2 borrachas de 2,0mm de espessura
em ambos os lados; com side tape (Fita latera para proteção da madeira); características de
jogo:Ataque; formato do cabo: côncavo; nível de velocidade: muito alto (90); nível de spin:
Alto (70); nível de controle: alto (70); madeira: 5T; nível de jogo: avançado; peso aproximado:
200 g; tecnologia: ABP (Adjustable Balance Point) que permite ajustar o peso e o balanço da
raquete conforme sua necessidade e ERGO (Ergonômica) para um encaixe perfeito; acompanha
um DVD de treinamento para tênis de mesa;.
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Raquete de tênis de mesa feito de madeira revestida com borracha em ambos os lados.
Raquete de tênis de mesa pegada Caneta; Ply: 3; Espessura: 9mm; Peso: 75gr (+/-) 0.5gr; Area:
162X135mm; Cabo: 90X20mm; Speed:9; Controle:9;
Raquete de tênis de mesa pegada Caneta; Ply: 5; Espessura: 12MM; Peso: 90gr (+/-) 0.5gr;
Area: 162X135; Cabo: 90X20MM; Speed:10; Controle:8.
Raquete de tênis de mesa pegada Caneta; Ply: 5; Espessura: 8mm; Peso: 85gr (+/-) 0.5gr; Area:
142x145; Cabo: 80X20mm; Speed:9; Controle:9.
Raquete de tênis de mesa pegada Caneta; Ply: 5; Espessura: 9MM; Peso: 85gr (+/-) 0.5gr; Area:
162X135; Cabo: 90X20MM; Speed:10; Controle:8.
Raquete de tênis de mesa pegada Caneta; Ply: 5; Espessura: 9MM; Peso: 85gr (+/-) 0.5gr; Area:
142x145mm; Cabo: 80X20MM; Speed:10; Controle:8.
Raquete de tênis de mesa pegada Caneta; Ply: 5; Espessura: 9mm; Peso: 85gr (+/-) 0.5gr; Area:
162X135; Cabo: 90X20mm; Speed:9; Controle:9.
Raquete de tênis de mesa pegada Classineta Ply: 5; Peso: 82g; Velocidade 9 + +; Controle: 9.
Raquete de tênis de mesa pegada Classineta ;Control: 6+; Speed: 10; 7-plies; 1.+ 7. ply: koto;
2.+ 6. ply: carbon-glass; 3.+ 5. ply: tanne; Centre ply: kiri.
Raquete de tênis de mesa pegada Classineta ;Densidade da lâmina: Média; Espessura da
lâmina: 06.00 milímetros; Comprimento máximo: 24.00 centímetros; Largura máxima: 15.00
centímetros; Peso aproximado: 85 gramas;Material: Lâmina de madeira; Estrutura do cabo:
Madeira Maciça; Controle: + 008.00; Velocidade: + 007.0.
Raquete de tênis de mesa pegada Classineta ;Espessura: 6mm; Ply: 5; Flexibilidade: +6; Control:
7+; Speed: 9.5; Peso: 80 á 85 gramas.
Raquete de tênis de mesa pegada Classineta ;Speed: 8; Control: 10; Ply: 5; Peso: 85 gr; Layer: 5;
Elasticity: Contr. -Elastic.
Raquete de tênis de mesa pegada Classineta ;Velocidade: 90; Controle: 73; Peso: 85 g.
Raquete de tênis de mesa pegada Classineta ;Velocidade: 95; Controle: 70; 5-ply 1 +5 ply:
Mahagoni; 2 +4 ply: Awan; Centro ply: Kiri; Peso: 86g.
Raquete de tênis de mesa pegada Classineta; Controle: 70; Velocidade: 75; Peso: 85g; Ply: 5
camadas.
Raquete de tênis de mesa pegada Classineta; Espessura: 6mm; Ply: 5; Flexibilidade: +6;
Control: 7+; Speed: 9.5; Peso: 80 a 85 gramas.
Raquete de tênis de mesa pegada Classineta; Ply: 5 (+) Duplo Carbono; Velocidade: 10;
Controle: 7.
Raquete de tênis de mesa pegada Classineta; Ply: 5 / 2 Espessura: 5,12 mm Area: 157,0 X 151,6
mm; Cabo (FL): 100 X 34 mm Peso: 87,26 g
Raquete de tênis de mesa; Ply: 5 / 2 Espessura: 5,12 mm Area: 157,0 X 151,6 mm; Cabo (ST):
100 X 29 mm Peso: 87,26 g
Raquete de tênis de mesa pegada Classineta; Ply: 5 + 4 Espessura: 7mm.
Raquete de tênis de mesa pegada Classineta; Ply: 5; Peso: 81 ~ 86gm; Espessura: 6,1
milímetros; Area: 157 x 150mm.
Raquete de tênis de mesa pegada Classineta; Ply: 5; Espessura: 5.7 mm; Peso: 86gr (+/-)
0.03gr; Speed: 11.0; Control: 8.0;.
Raquete de tênis de mesa pegada Classineta; Ply: 5; Espessura: 7,5mm; Peso: 83gr (+/-) 0.5gr;
Area de jogo: 145X150mm; Cabo: 80X25mm; Speed:10; Control:8.
Raquete de tênis de mesa pegada Classineta; Ply: 5; Espessura: 8mm; Peso: 85gr (+/-) 0.5gr;
Area: 142x145; Cabo: 80X20mm; Speed:9; Controle:9.
Raquete de tênis de mesa pegada Classineta; Ply: 7; Borracha: Lisa; Espessura da borracha: 1.5
mm; Espessura da esponja: 1,0mm; Espessura da borracha + esponja: 2.5mm; Espessura total:
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7 mm; Peso (raquete + borrachas): 190 a 200 gramas; Medidas: 16.4 x 15 X 2.5 cm.
Raquete de tênis de mesa pegada Classineta; Speed: 10+; Control: 8; Ply: 5; Peso: 90 gr; Layer:
5; Elasticity: nearly stiff.
Raquete de tênis de mesa pegada Classineta; Speed: 9; Control: 9; Ply: 5; Peso: 85 gr; Layer: 5;
Elasticity: speed elastic.
Raquete de tênis de mesa pegada Classineta; Densidade da lâmina: Alta; Espessura da lâmina:
05.00 milímetros; Comprimento máximo: 24.00 centímetros; Largura máxima: 15.00
centímetros; Peso aproximado: 85 gramas; Material: Madeira; Estrutura do cabo: Madeira
Maciça; Controle: + 008.00; Velocidade: 010.0; Ply: 5.
Raquete de tênis de mesa pegada Classineta; Densidade da lâmina: Alta; Espessura da lâmina:
05.00 milímetros; Comprimento máximo: 24.00 centímetros; Largura máxima: 15.30
centímetros; Peso aproximado: 80 gramas; Material: Madeira; Estrutura do cabo: Madeira
Maciça; Controle: 63.00; Velocidade: 113.00; Ply: 5.
Raquete de tênis de mesa pegada Classineta; Densidade da lâmina: Alta; Espessura da lâmina:
05.00 milímetros; Comprimento máximo: 24.00 centímetros; Largura máxima: 15.30
centímetros; Peso aproximado: 82 gramas; Material: Madeira; Estrutura do cabo: PLS (Power
Light System = Cabo Oco); Controle: 49.00; Velocidade: 139.00; Ply: 7.
Raquete de tênis de mesa pegada Classineta; Densidade da lâmina: Alta; Espessura da lâmina:
05.06 milímetros; Peso aproximado: 85 gramas; Material: 05 Folhas de madeira Mahagori, Koto
e Kiri; Estrutura do cabo: Madeira Maciça; Controle: 099.00; Velocidade: 083.0.
Raquete de tênis de mesa pegada Classineta; Densidade da lâmina: Alta; Espessura da lâmina:
06.00 milímetros; Comprimento máximo: 24.00 centímetros; Largura máxima: 15.00
centímetros; Peso aproximado: 78 gramas; Material: Madeira; Estrutura do cabo: Madeira
Maciça; Controle: 65.00; Velocidade: 105.00; Ply: 5.
Raquete de tênis de mesa pegada Classineta; Densidade da lâmina: Alta; Espessura da lâmina:
06.00 milímetros; Comprimento máximo: 24.00 centímetros; Largura máxima: 15.00
centímetros; Peso aproximado: 85 gramas; Material: Lâmina de madeira; Estrutura do cabo:
Madeira Maciça; Controle: 008.00 +; Velocidade: 009.0; Ply: 7.
Raquete de tênis de mesa pegada Classineta; Densidade da lâmina: Alta; Espessura da lâmina:
07.00 milímetros; Comprimento máximo: 24.00 centímetros; Largura máxima: 15.00
centímetros; Peso aproximado: 70 gramas; Material: Madeira de Cypress; Estrutura do cabo:
Madeira Maciça; Controle: 08.50; Velocidade: 10.00; Ply: 05 folhas de madeira e 02 folhas de
carbono.
Raquete de tênis de mesa pegada Classineta; Densidade da lâmina: Alta; Peso aproximado: 85
gramas; Material: Madeira; Estrutura do cabo: Madeira Maciça; Controle: 09.00; Velocidade:
08.00; Ply: 5.
Raquete de tênis de mesa pegada Classineta; Densidade da lâmina: Média; Espessura da
lâmina: 01.00 milímetros; Comprimento máximo: 26.00 centímetros; Largura máxima: 15.00
centímetros; Peso aproximado: 150 gramas; Material: Madeira; Estrutura do cabo: Madeira
Maciça; Controle: 10.00; Velocidade: 7.00; Rotação: 5.00; Ply: 5.
Raquete de tênis de mesa pegada Classineta; Densidade da lâmina: Média; Espessura da
lâmina: 01.00 milímetros; Comprimento máximo: 26.00 centímetros; Largura máxima: 15.00
centímetros; Peso aproximado: 150 gramas; Material: Madeira;Estrutura do cabo: Madeira
Maciça; Controle: 10.00; Velocidade: 11.00; Rotação: 12.00; Ply: 5.
Raquete de tênis de mesa pegada Classineta; Densidade da lâmina: Média; Espessura da
lâmina: 05.00 milímetros; Comprimento máximo: 24.50 centímetros; Largura máxima: 15.01
centímetros; Peso aproximado: 80 gramas; Material: Madeira; Estrutura do cabo: Madeira
Maciça; Controle: 75.00; Velocidade: 62.00; Ply: 5.
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Raquete de tênis de mesa pegada Classineta; Densidade da lâmina: Média; Espessura da
lâmina: 06.00 milímetros; Comprimento máximo: 23,50 centímetros; Largura máxima: 14.90
centímetros; Peso aproximado: 90 gramas; Material: Madeira; Estrutura do cabo: Madeira
Maciça; Controle: 007.00; Velocidade: 009.0; Ply: 5.
Raquete de tênis de mesa pegada Classineta; Densidade da lâmina: Média; Espessura da
lâmina: 06.03 milímetros; Comprimento máximo: 24.00 centímetros; Largura máxima: 15.00
centímetros; Peso aproximado: 85 gramas; Material: Madeira e Carbono; Estrutura do cabo:
Madeira Maciça; Controle: 009.00; Velocidade: 009.0; Ply: 3 + 02 Folhas de carbono.
Raquete de tênis de mesa pegada Classineta; Densidade da lâmina: Média; Espessura da
lâmina: 06.05 milímetros; Comprimento máximo: 24.00 centímetros; Largura máxima: 15.01
centímetros; Peso aproximado: 75 gramas; Material: Lâmina de madeira; Estrutura do cabo:
Madeira Maciça; Controle: 09.00; Velocidade: 011.0; Ply: 5.
Raquete de tênis de mesa pegada Classineta; Densidade da lâmina: Média; Espessura da
lâmina: 09.00 milímetros; Comprimento máximo: 25.05 centímetros; Largura máxima: 13.00
centímetros; Peso aproximado: 101 gramas; Material: Lâmina de madeira; Estrutura do cabo:
Madeira Macia; Controle: 008.00; Velocidade: 012.0; Ply: 5.
Raquete de tênis de mesa pegada Classineta; Ply: 5; Epessura: 7,3mm; Peso: 83gr (+/-) 0.5gr;
Area: 160X152mm; CABO: 80X25mm; Speed:11; Controle:7.
Raquete de tênis de mesa pegada Classineta; Ply: 5; Espessura: 6,5mm; Peso: 80gr (+/-) 0.5gr;
Area: 150X152mm; Cabo: 80X25mm; Speed:10; Controle:9.
Raquete de tênis de mesa pegada Classineta; Ply: 5; Espessura: 9mm; Peso: 85gr (+/-) 0.5gr;
Area: 162X135;
Cabo: 90X20mm; Speed:9; Controle:9.
Raquete de tênis de mesa pegada Classineta; Speed: 9+; controle: 8; Ply: 7 ply novus tourwood;
Peso: 85g ±; Espessura: 6,4 mm ±; Area: 160 x 148 mm ±; Dureza: Flex;
Raquete de tênis de mesa pegada Penhold Plies: 1W;Peso: 85g;Espessura da lâmina:
8,7;Lâmina tamanho: 163x135mm.Dimensões do Cabo: 92x20mm.
Raquete de tênis de mesa pegada Penhold Plies: 1W;Peso: 87 g;Espessura da lâmina:
9,0;Lâmina tamanho: 163x135mm.Dimensões do Cabo: 92x20mm.
Raquete de tênis de mesa pegada Penhold Plies: 1W;Peso: 89 g;Espessura da lâmina:
9,3;Lâmina tamanho: 137x143mm.Dimensões do Cabo: 79x20mm.
Raquete de tênis de mesa pegada Penhold Plies: 1W;Peso: 89 g;Espessura da lâmina:
9,3;Lâmina tamanho: 163x135mm.Dimensões do Cabo: 92x20mm.
Raquete de tênis de mesa pegada Penhold Plies: 1W;Peso: 97 g;Espessura da lâmina:
10,0;Lâmina tamanho: 163x135mm.Dimensões do Cabo: 92x20mm.
Raquete de tênis de mesa pegada Penhold Plies: 5W + 2A;Peso: 84 g;Espessura da lâmina:
7,0;Lâmina tamanho: 158x150mm.Dimensões do Cabo (CS): 82x24mm.
Raquete de tênis de mesa pegada Penhold Plies: 5W;Peso: 66 g;Espessura da lâmina:
5,9;Lâmina tamanho: 161x141mm.Dimensões do Cabo: 86x16mm.
Raquete de tênis de mesa pegada Penhold Plies: 5W;Peso: 79 g;Espessura da lâmina:
7,7;Lâmina tamanho: 158x150mm.Dimensões do Cabo (CS): 82x24mm.
Raquete de tênis de mesa pegada Penhold Plies: 5W;Peso: 81 g;Espessura da lâmina:
8,1;Lâmina tamanho: 137x143mm.Dimensões do Cabo: 79x20mm.
Raquete de tênis de mesa pegada Penhold Plies: 5W;Peso: 85g;Espessura da lâmina:
5,7;Lâmina tamanho: 161x150mm.Dimensões do Cabo (CS): 82x24mm.
Raquete de tênis de mesa pegada Penhold Plies: 5W;Peso: 86 g;Espessura da lâmina:
5,9;Lâmina tamanho: 161x150mm.Dimensões do Cabo: 82x24mm.
Raquete de tênis de mesa pegada Penhold Plies: 5W;Peso: 89 g;Espessura da lâmina:
7,5;Lâmina tamanho: 160x150mm.Dimensões do Cabo: 80x23mm.
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Raquete de tênis de mesa pegada Penhold Plies: 7W;Peso: 91 g;Espessura da lâmina:
6,7;Lâmina tamanho: 161x150mm.Dimensões do Cabo: 82x25mm.
Raquete de tênis de mesa pegada Penhold Ply: 5; Espessura: 5,3 MM; Peso: 84 gr (+/-) gr; Area:
161 x 151 mm; Cabo: 82 X 23 MM; Speed: Mid Slow; Feeling: Soft.
Raquete de tênis de mesa pegada Penhold Ply: 5;Espessura: 6,4 MM; Peso: 75gr (+/-) gr; Area:
157 x 146 mm; Cabo: 83 X 24 MM; Speed: Mid; Feeling: Hard.
Raquete de tênis de mesa pegada Penhold Velocidade: 9; Controle: 6; Ply: 1; Peso: 95 - 105g;
Espessura: ± 9,5; Area: ± 249 x 132 mm.
Raquete de tênis de mesa pegada Penhold; Densidade da lâmina: Média; Espessura da lâmina:
08.00 milímetros; Comprimento máximo: 25,05 centímetros; Largura máxima: 13.00
centímetros; Peso aproximado: 90 gramas; Material: Madeira; Estrutura do cabo: Madeira
Maciça; Controle: 06.00; Velocidade: 010.0; Ply: 5.
Raquete de tênis de mesa ; Ply: 1 Espessura: 10 mm Area: 159,5 X 150,5 mm; Cabo (CP): 32 X
33 mm Peso: 90,00 g.
Raquete de tênis de mesa pegada Penhold; Ply: 5 (+) Doble Carbono; Velocidade: 10; Controle:
7,5.
Raquete de tênis de mesa pegada Penhold; Ply: 5; Espessura: 5,6 - 5,8 mm; Peso: 84 - 86 g.
Raquete de tênis de mesa pegada Penhold; Cabo Curto; Ply: 5; Borracha lisa; Espessura da
borracha + esponja: 4.0 mm; Peso da raquete + borrachas: 140 gramas; Medidas: 24 x 15 x 2.5
cm.
Raquete de tênis de mesa pegada Penhold; Cabo reto; Borracha com pinos e folha de 5mm;
Peso aproximado: 162g; Composição: Madeira e borracha..
Raquete de tênis de mesa pegada Penhold; Densidade da lâmina: Alta; Espessura da lâmina:
0.50 milímetros; Comprimento máximo: 26.00 centímetros; Largura máxima: 13.90
centímetros; Peso aproximado: 110 gramas; Material: Madeira; Estrutura do cabo: Madeira
Maciça; Controle: 8.00; Velocidade: 8.00; Ply: 7.
Raquete de tênis de mesa pegada Penhold; Densidade da lâmina: Alta; Espessura da lâmina:
01.00 milímetros; Comprimento máximo: 25.50 centímetros; Largura máxima: 13.30
centímetros; Peso aproximado: 85 gramas; Material: Madeira Hinoki; Estrutura do cabo:
Madeira Maciça; Controle: 7.00; Velocidade: 8.00; Ply: 3.
Raquete de tênis de mesa pegada Penhold; Densidade da lâmina: Média; Espessura da lâmina:
09.00 milímetros; Comprimento máximo: 25.00 centímetros; Largura máxima: 13.04
centímetros; Peso aproximado: 85 gramas; Material: Madeira Cypress; Estrutura do cabo:
Madeira Maciça; Controle: 07.75; Velocidade: 08.75; Ply: 1.
Raquete de tênis de mesa pegada Penhold; Densidade da lâmina: Média; Espessura da lâmina:
09.00 milímetros; Comprimento máximo: 25.05 centímetros; Largura máxima: 13.00
centímetros; Peso aproximado: 112 gramas; Material: Lâmina de madeira; Estrutura do cabo:
Madeira Macia; Controle: 008.00; Velocidade: 012.0; Ply: 5.
Raquete de tênis de mesa pegada Penhold; Densidade da lâmina: Média; Espessura da lâmina:
09.00 milímetros; Comprimento máximo: 25.05 centímetros; Largura máxima: 13.00
centímetros; Peso aproximado: 93 gramas; Material: Lâmina de madeira; Estrutura do cabo:
Madeira Macia; Controle: 007.00; Velocidade: 009.0; Ply: 5.
Raquete de tênis de mesa pegada Penhold; Densidade da lâmina: Média; Espessura da lâmina:
9.00 milímetros; Peso aproximado: 85 gramas; Material: 01 Lâmina de madeira Hinoki;
Estrutura do cabo: Madeira Maciça; Controle: 010.00; Velocidade: 009.0; Ply: 1.
Raquete de tênis de mesa pegada Penhold; Espessura da lâmina: 07.00 milímetros; Peso
aproximado: 83 gramas; Material: Madeira Mahagori, Ayous; Estrutura do cabo: Madeira
Maciça; Controle: 097.00; Velocidade: 088.0; Ply: 5.
Raquete de tênis de mesa pegada Penhold; Espessura da lâmina: 09.00 milímetros; Peso
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aproximado: 85 gramas; Material: 01 Lâmina de Hinoki; Estrutura do cabo: Madeira Maciça;
Controle: 009.00 +; Velocidade: 010.0; Ply: 1.
Raquete de tênis de mesa pegada Penhold; Espessura da lâmina: 09.00 milímetros; Peso
aproximado: 85 gramas;Material: Madeira; Estrutura do cabo: Madeira Maciça; Controle:
010.00; Velocidade: 009.0 +; Ply: 1.
Raquete de tênis de mesa pegada Penhold; Espessura: 6mm; Peso: 87gr.
Raquete de tênis de mesa pegada Penhold; Espessura: 9,2 MM; Peso: 85gr (+/-) gr; Area: 161x
135 mm; Cabo: 96X20MM; Speed: Mid Fast; Feeling: Soft.
Raquete de tênis de mesa pegada Penhold; Espessura: 9MM; Peso: 85gr (+/-) gr; Area: 162x
130 mm; Cabo: 95X20MM; Speed: Mid Fast; Feeling: Soft.
Raquete de tênis de mesa pegada Penhold; Ply: 1 - hinoki - 10 milímetros; Velocidade: 9.50;
Controle: 7,50.
Raquete de tênis de mesa pegada Penhold;Densidade da lâmina: Média; Espessura da lâmina:
10.00 milímetros; Comprimento máximo: 25.57 centímetros; Largura máxima: 13.20
centímetros; Peso aproximado: 109 gramas; Material: Madeira Hinoki; Estrutura do cabo:
Madeira Maciça; Controle: 07.50; Velocidade: 09.50; Ply: 1.
Raquete de tênis de mesa pegada Penhold;Densidade da lâmina: Média; Espessura da lâmina:
10.00 milímetros; Peso aproximado: 90 gramas; Material: 01 Lâmina de Hinoki; Estrutura do
cabo: Madeira Maciça; Controle: 009.00; Velocidade: 011.0; Ply: 1.
Raquete de tênis de mesa pegada Penhold;Plies: 1;Peso: 90 g;Espessura da lâmina:
10mm.Lâmina tamanho: 163x135mm Dimensões do Cabo: 92x20 mm.
Raquete de tênis de mesa pegada Penhold;Plies: 5W + 2C;Peso: 85g;Espessura da lâmina:
8,2.Lâmina tamanho: 163x135mm.Dimensões do Cabo: 92x20mm.
Raquete de tênis de mesa pegada Penhold;Plies: 5W + 2ZLC;Peso: 85g;Espessura da lâmina:
5,7.Lâmina tamanho: 161x150mm.Dimensões do Cabo: 82x24mm.
Raquete de tênis de mesa pegada Penhold;Plies: 5W + 2ZLC;Peso: 90 g;Espessura da lâmina:
5,7.Lâmina tamanho: 158x150mm.Dimensões do Cabo: 82x24mm.
Raquete de tênis de mesa pegada Penhold;Plies: 5W;Peso: 91 g;Espessura da lâmina:
5,9.Lâmina tamanho: 161x150mm;Dimensões do Cabo: 82x24mm.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand Ply: 5 + 2 (5 madeira + 2 carbono) Velocidade:
92; Controle: 81; Peso: 84g;
Espessura: 6,3 + - 0,2 mm; Area: 159 x 152 mm.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand Ply: 5 Velocidade: 90; Controle: 91; Peso: 84g;
Espessura: 6,3 + - 0,2 mm
Area: 159 x 152 mm.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand Ply: 5; Peso: 82g.;Velocidade 9 + +; Controle 9.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand Ply: 5; Peso: 85gr (+/-) gr; Area: 159x 152 mm;
Cabo (ST): 100 X 23 MM; Speed: Mid Fast; Feeling: Middle.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand Ply: 7; Espessura: 6,2 MM; Peso: 88gr (+/-) gr;
Area: 155x 150 mm; Cabo (FL): 100 X 24,5MM; Speed: Mid Fast; Feeling: Hard.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand Ply: 7; Espessura: 6,2 MM; Peso: 88gr (+/-) gr;
Area: 155x 150 mm; Cabo (ST): 100X23MM; Speed: Mid Fast; Feeling: Hard.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand; Ply: 7 Borracha: Lisa; Espessura da borracha: 2.0
mm; Espessura da esponja: 1,0mm; Espessura da borracha + esponja: 3.0mm; Espessura total:
7 mm; Peso (raquete + borrachas): 195 gramas; Velocidade: 6/7; Efeito: 6/7;Controle: 8/10;
Medidas: 26 x 18 X 4 cm.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand; Area: 259 x 151 m; Espessura: 6.0mm; Peso: 80
~ 100g; Velocidade: 9.5;
Controle: 8.5.
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Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand; Densidade da lâmina: Alta; Espessura da lâmina:
06.00 milímetros; Comprimento máximo: 26.00 centímetros; Largura máxima: 15.00
centímetros; Peso aproximado: 80 gramas; Estrutura do cabo: Madeira Maciça; Controle:
009.00 -; Velocidade: 010.0;Ply: 5 + 2 Folhas de carbono.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand; Peso (g): 77-83; Ply: 5; Espessura (mm): 5,6-5,8.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand; Ply: 5; Espessura: 5.7 mm; Peso: 86gr (+/-)
0.03gr; Velocidade: 11.0; Controle: 8.0.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand; Ply: 5; Peso: 81 ~ 86gm; Espessura: 6,1
milímetros; Area: 157 x 150mm.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand; Ply: 7 camadas; Peso: 90 gr.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand; Speed: 10+;Control: 8; Ply: 5; Peso: 90 gr; Layer:
5; Elasticity: nearly stiff.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand; Velocidade: 90; Controle: 71; Ply: 5; Peso: 82g;
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand; Cabo reto; Borracha com pinos e folha de 5mm;
Velocidade: 28%;Rotação: 20%;Controle: 100%.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand; Controle: 70; Velocidade: 75; Peso: 85g; Ply: 5
camadas.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand; Densidade da lâmina: Alta; Espessura da lâmina:
05.00 milímetros; Comprimento máximo: 25.36 centímetros; Largura máxima: 15.00
centímetros; Peso aproximado: 75 gramas; Material: 05 Folhas de madeira Mahagori, Koto e
Kiri; Estrutura do cabo: Madeira Maciça; Controle: 099.00; Velocidade: 083.0; Ply: 3.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand; Densidade da lâmina: Alta; Espessura da lâmina:
05.0 milímetros; Comprimento máximo: 26.00 centímetros; Largura máxima: 15.02
centímetros; Peso aproximado: 80 gramas; Material: Madeira Hinoki e Carbono; Estrutura do
cabo: Madeira Maciça; Controle: 008.50; Velocidade: 010.0; Ply: 5.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand; Densidade da lâmina: Alta; Espessura da lâmina:
05.00 milímetros; Comprimento máximo: 26.00 centímetros; Largura máxima: 15.30
centímetros; Peso aproximado: 85 gramas; Material: Madeira; Estrutura do cabo: Madeira
Maciça; Controle: 49.00; Velocidade: 139.00; Ply: 7.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand; Densidade da lâmina: Alta; Espessura da lâmina:
05.00 milímetros; Comprimento máximo: 25.00 centímetros; Largura máxima: 14.60
centímetros; Peso aproximado: 70 gramas;Material: Madeira; Estrutura do cabo: Madeira
Maciça; Controle: 08.00; Velocidade: 08.00 +; Ply: 5.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand; Densidade da lâmina: Alta; Espessura da lâmina:
05.00 milímetros; Comprimento máximo: 26.00 centímetros; Largura máxima: 15,30
centímetros; Peso aproximado: 70 gramas; Material: Madeira e Carbono com fina camnada de
verniz; Estrutura do cabo: PLS (Power Light System = Cabo Oco); Controle: 60.00; Velocidade:
121.00; Ply: 01 folha de madeira e 6 folhas de carbono.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand; Densidade da lâmina: Alta; Espessura da lâmina:
05.00 milímetros; Comprimento máximo: 26.00 centímetros; Largura máxima: 15.30
centímetros; Peso aproximado: 75 gramas; Material: Madeira com fina camada de verniz e
Titanium; Estrutura do cabo: PLS (Power Light System = Cabo Oco); Controle: 62.00;
Velocidade: 116.00; Ply: 5 Folhas e madeira + 4 folhas ultra fina de titanium.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand; Densidade da lâmina: Alta; Espessura da lâmina:
05.00 milímetros; Comprimento máximo: 26.00 centímetros; Largura máxima: 15.30
centímetros; Peso aproximado: 85 gramas; Material: Lâminas de madeira; Estrutura do cabo:
Madeira Maciça; Controle: 008.00 +; Velocidade: 010.0; Ply: 5.
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Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand; Densidade da lâmina: Alta; Espessura da lâmina:
05.00 milímetros; Comprimento máximo: 26.00 centímetros; Largura máxima: 15.30
centímetros; Peso aproximado: 87 gramas; Material: Lâminas de madeira; Estrutura do cabo:
Madeira Maciça; Controle: 008.00; Velocidade: 009.0; Ply: 5.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand; Densidade da lâmina: Alta; Espessura da lâmina:
06.00 milímetros; Comprimento máximo: 25.08 centímetros; Largura máxima: 15.00
centímetros; Peso aproximado: 85 gramas; Material: Madeira; Estrutura do cabo: Madeira
Maciça; Controle: 88.00; Velocidade: 85.00; Ply: 5.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand; Densidade da lâmina: Alta; Espessura da lâmina:
06.00 milímetros; Comprimento máximo: 25.08 centímetros; Largura máxima: 15.00
centímetros; Peso aproximado: 87 gramas; Material: Madeira e Folhas de Carbono; Estrutura
do cabo: Madeira Maciça; Controle: 8.00; Velocidade: 12.00; Ply: 3 Folhas de madeira 2 Folhas
de Carbono.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand; Densidade da lâmina: Alta; Espessura da lâmina:
06.00 milímetros; Comprimento máximo: 25.09 centímetros; Largura máxima: 15.00
centímetros; Peso aproximado: 85 gramas; Material: Madeira e Folhas de Carbono; Estrutura
do cabo: Madeira Maciça; Controle: 10.00; Velocidade: 11.00; Ply: 5 Folhas de madeira + 02
soft carbono.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand; Densidade da lâmina: Alta; Espessura da lâmina:
06.00 milímetros; Comprimento máximo: 26.00 centímetros; Largura máxima: 15.00
centímetros; Peso aproximado: 85 gramas; Material: Lâminas de madeira; Estrutura do cabo:
Madeira Maciça; Controle: 008.00+; Velocidade: 009.0; Ply: 5.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand; Densidade da lâmina: Alta; Espessura da lâmina:
06.00 milímetros; Comprimento máximo: 26.00 centímetros; Largura máxima: 15.00
centímetros; Peso aproximado: 94 gramas; Material: Madeira; Estrutura do cabo: Madeira
Maciça; Controle: 52.00; Velocidade: 129.00; Ply: 9.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand; Densidade da lâmina: Alta; Espessura da lâmina:
06.00 milímetros; Comprimento máximo: 26.10 centímetros; Largura máxima: 15.30
centímetros; Peso aproximado: 150 gramas; Material: Madeira; Estrutura do cabo: Madeira
Maciça; Controle: 008.00; Velocidade: 008.00; Rotação: 007.00; Ply: 5.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand; Densidade da lâmina: Alta; Espessura da lâmina:
06.00 milímetros; Peso aproximado: 87 gramas; Material: Madeira e Carbono; Estrutura do
cabo: Madeira Maciça; Controle: + 009.00; Velocidade: + 008.0; Ply: 5 + 2 Folhas de carbono.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand; Densidade da lâmina: Alta; Espessura da lâmina:
07.00 milímetros; Comprimento máximo: 25.07 centímetros; Largura máxima: 15.00
centímetros; Peso aproximado: 88 gramas; Material: Madeira Mahagori, Ayous; Estrutura do
cabo: Madeira Maciça; Controle: 097.00; Velocidade: 088.0; Ply: 5.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand; Densidade da lâmina: Alta; Espessura da lâmina:
07.00 milímetros; Comprimento máximo: 26.00 centímetros; Largura máxima: 15.00
centímetros; Peso aproximado: 86 gramas; Material: Madeira e Carbono; Estrutura do cabo:
Madeira Maciça; Controle: 45.00; Velocidade: 142.00; Ply: 05 Folhas de madeira e 02 de
carbono.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand; Densidade da lâmina: Alta; Espessura da lâmina:
07.00 mm; Comprimento máximo: 26.10 cm; Largura máxima: 15.30 cm; Peso aproximado: 150
g; Material: Madeira; Estrutura do cabo: Madeira Maciça; Controle: 010.00; Velocidade:
011.00; Rotação: 012.00; Ply: 7.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand; Densidade da lâmina: Alta; Espessura da lâmina:
08.00 milímetros; Comprimento máximo: 24.20 centímetros; Largura máxima: 15.30
centímetros; Peso aproximado: 105 gramas; Material: Madeira; Estrutura do cabo: Madeira
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Maciça; Controle: 17.00; Velocidade: 19.00; Ply: 7.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand; Densidade da lâmina: Baixa; Espessura da
lâmina: 05.00 mm; Comprimento máximo: 25.00 cm; Largura máxima: 15.00 cm; Peso
aproximado: 95 g; Material: Madeira; Estrutura do cabo: Madeira Maciça; Controle: 008.00;
Velocidade: 009.0; Ply: 5.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand; Densidade da lâmina: Baixa; Espessura da
lâmina: 08.00 milímetros; Comprimento máximo: 25.50 centímetros; Largura máxima: 14.60
centímetros; Peso aproximado: 70 gramas; Estrutura do cabo: Madeira Maciça; Controle:
07.75; Velocidade: 10.00; Ply: 5.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand; Densidade da lâmina: Baixa; Espessura da
lâmina: 08.00 milímetros; Comprimento máximo: 25.50 centímetros; Largura máxima: 14.60
centímetros; Peso aproximado: 70 gramas; Material: Madeira Balsa; Estrutura do cabo:
Madeira Maciça; Controle: 07.75; Velocidade: 10.00; Ply: 5.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand; Densidade da lâmina: Macia; Espessura da
lâmina: 06.0 milímetros; - Comprimento máximo: 25.06 centímetros; Largura máxima: 15.00
centímetros; Peso aproximado: 165 gramas; Material: Madeira; Estrutura do cabo: Madeira
Macia; Controle: 070.00; Velocidade: 100.0; Ply: 5.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand; Densidade da lâmina: Macia; Espessura da
lâmina: 06.0 milímetros; Comprimento máximo: 25.06 centímetros; Largura máxima: 15.00
centímetros; Peso aproximado: 152 gramas; Material: Madeira; Estrutura do cabo: Madeira
Macia; Controle: 0100.00; Velocidade: 020.0; Ply: 5.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand; Densidade da lâmina: Macia; Espessura da
lâmina: 06.0 milímetros; Comprimento máximo: 25.06 centímetros; Largura máxima: 15.00
centímetros; Peso aproximado: 114 gramas; Material: Madeira; Estrutura do cabo: Madeira
Macia; Controle: 095.00; Velocidade: 030.0; Ply: 5.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand; Densidade da lâmina: Macia; Espessura da
lâmina: 06.0 milímetros; Comprimento máximo: 25.06 centímetros; Largura máxima: 15.00
centímetros; Peso aproximado: 89 gramas; Material: Madeira Koto-Ayous- Ayous- Ayous-Koto;
Estrutura do cabo: Madeira Macia; Controle: 095.00; Velocidade: 091.0; Ply: 5.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand; Densidade da lâmina: Média; Espessura da
lâmina: 08.00 milímetros; Comprimento máximo: 24.20 centímetros; Largura máxima: 15.30
centímetros; Peso aproximado: 96 gramas; Material: Madeira; Estrutura do cabo: Madeira
Maciça; Controle: 11.00; Velocidade: 15.00; Ply: 5.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand; Densidade da lâmina: Média; Espessura da
lâmina: 00.50 milímetros; Comprimento máximo: 26.00 centímetros; Largura máxima: 15.00
centímetros; Peso aproximado: 187 gramas; Material: Madeira; Estrutura do cabo: Madeira
Maciça; Controle: TG SKY LINE II 010.00 - HURRICANE III 057.00; Velocidade: TG SKY LINE II
012.0 - HURRICANE III 088.00; Ply: 5.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand; Densidade da lâmina: Média; Espessura da
lâmina: 05.00 milímetros; Comprimento máximo: 26.00 centímetros; Largura máxima: 15.00
centímetros; Peso aproximado: 90 gramas; Material: Lâmina de madeira; Estrutura do cabo:
Madeira Maciça; Controle: - 009.00; Velocidade: + 008.0; Ply: 5.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand; Densidade da lâmina: Média; Espessura da
lâmina: 05.00 milímetros; Comprimento máximo: 26.00 centímetros; Largura máxima: 15.03
centímetros; Peso aproximado: 60 gramas; Material: 05 Camadas de lâmina de madeira;
Estrutura do cabo: Madeira Maciça; Controle: 043.00; Velocidade: 017.00; Rotação: 024.00;
Ply: 1.
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Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand; Densidade da lâmina: Média; Espessura da
lâmina: 05.00 milímetros; Comprimento máximo: 26.00 centímetros; Largura máxima: 15.30
centímetros; Peso aproximado: 75 gramas; Material: Madeira; Estrutura do cabo: Madeira
Maciça; Controle: 78.00; Velocidade: 63.00; Ply: 5.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand; Densidade da lâmina: Média; Espessura da
lâmina: 05.08 milímetros; Comprimento máximo: 26.00 centímetros; Largura máxima: 15.00
centímetros; Peso aproximado: 86 gramas; Material: Madeira; Estrutura do cabo: Madeira
Maciça; Controle: 70.00; Velocidade: 100.00; Ply: 05 Folhas de madeira sendo 02 lãminas
médias especiais.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand; Densidade da lâmina: Média; Espessura da
lâmina: 05.50 milímetros; Comprimento máximo: 24.00 centímetros; Largura máxima: 15.30
centímetros; Peso aproximado: 85 gramas; Material: 5 Folhas; Estrutura do cabo: Maciço;
Controle: 90.00; Velocidade: 40.00; Ply: 5.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand; Densidade da lâmina: Média; Espessura da
lâmina: 06.00 milímetros; Comprimento máximo: 25.09 centímetros; Largura máxima: 15.00
centímetros; Peso aproximado: 83 gramas; Material: Madeira e Folhas de Carbono; Estrutura
do cabo: Madeira Maciça; Controle: 08.00; Velocidade: 09.00; Ply: 5 Folhas de madeira + 02
soft carbono.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand; Densidade da lâmina: Média; Espessura da
lâmina: 06.00 milímetros; Comprimento máximo: 25.09 centímetros; Largura máxima: 15.00
centímetros; Peso aproximado: 80 gramas; Material: Madeira; Estrutura do cabo: Madeira
Maciça; Controle: 08.00; Velocidade: 08.00; Ply: 5.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand; Densidade da lâmina: Média; Espessura da
lâmina: 06.00 milímetros; Comprimento máximo: 26.00 centímetros; Largura máxima: 15.00
centímetros; Peso aproximado: 97 gramas; Material: Madeira; Estrutura do cabo: Madeira
Maciça; Controle: 007.00; Velocidade: 009.0; Ply: 5.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand; Densidade da lâmina: Média; Espessura da
lâmina: 06.03 milímetros; Comprimento máximo: 26.00 centímetros; Largura máxima: 15.00
centímetros; Peso aproximado: 85 gramas; Material: Madeira e Carbono; Estrutura do cabo:
Madeira Maciça; Controle: 009.00; Velocidade: 009.0; Ply: 3 + 02 Folhas de carbono.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand; Densidade da lâmina: Média; Espessura da
lâmina: 07.00 milímetros; Comprimento máximo: 26.00 centímetros; Largura máxima: 15.30
centímetros; Peso aproximado: 75 gramas; Material: Madeira; Estrutura do cabo: Madeira
Maciça; Controle: 075.00; Velocidade: 062.0; Ply: 5.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand; Densidade da lâmina: Média; Espessura da
lâmina: 07.00 milímetros; Comprimento máximo: 26.00 centímetros; Largura máxima: 15.30
centímetros; Peso aproximado: 85 gramas; Material: Madeira; Estrutura do cabo: Madeira
Maciça; Controle: 66.00 / 68.00; Velocidade: 106.00 / 111.00; Ply: 7.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand; Densidade da lâmina: Média; Espessura da
lâmina: 08.00 milímetros; Comprimento máximo: 24.20 centímetros; Largura máxima: 15.30
centímetros; Peso aproximado: 183 gramas; Material: Madeira; Estrutura do cabo: Madeira
Maciça; Controle: 10.00; Velocidade: 12.00; Rotação: 12.00; Ply: 5.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand; Densidade da lâmina: Média; Espessura da
lâmina: 09.00 mm; Comprimento máximo: 26.05 cm; Largura máxima: 13.00 cm; Peso
aproximado: 108 g; Material: Lâmina de madeira; Estrutura do cabo: Madeira Macia; Controle:
008.00; Velocidade: 012.0; Ply: 5 Folhas.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand; Espessura da lâmina: 009.00 milímetros;
Material: Madeira e Carbono; Estrutura do cabo: Madeira Maciça; Controle: 007.00;
Velocidade: 012.0; Ply: 5 +2; Folhas de carbono.
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Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand; Espessura da lâmina: 05.0 milímetros; Peso
aproximado: 95 gramas; Material: Lâmina de madeira; Estrutura do cabo: Madeira Maciça;
Controle: 080.00; Velocidade: 009.0; Ply: 5.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand; Espessura da lâmina: 05.00 milímetros;
Comprimento máximo: 26.00 centímetros; Largura máxima: 15.30 centímetros; Peso
aproximado: 70 gramas; Material: Madeira e Carbono; Estrutura do cabo: Madeira Maciça;
Controle: 76.00; Velocidade: 92.00; Ply: 05 folhas de madeira e 02 folhas carbono.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand; Espessura da lâmina: 05.00 milímetros;
Comprimento máximo: 26.00; centímetros; Largura máxima: 15.03 centímetros; Peso
aproximado: 54 gramas; Material: 05 camadas de lâmina de madeira; Estrutura do cabo:
Madeira Maciça; Controle: 050.00; Velocidade: 015.00; Rotação: 019.00.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand; Espessura da lâmina: 08.00 mm; Comprimento
máximo: 24.20 cm; Largura máxima: 15.30 cm; Peso aproximado: 150 g; Material: Madeira;
Estrutura do cabo: Madeira Maciça; Controle: 11.00; Velocidade: 9.00; Rotação: 10.00.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand; Espessura: 6mm; Ply: 5; Flexibilidade: +6;
Control: 7+; Speed: 9.5; Peso: 80 á 85 gramas.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand; Material: Madeira; Espessura da lâmina: 06.00
milímetros; Comprimento máximo: 26.20 centímetros; Largura máxima: 15.10 centímetros;
Peso aproximado: 150 gramas; Material: Madeira.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand; Peso: 107 g; Espessura da lâmina: 6,8; Lâmina
tamanho: 160x153mm. Dimensões do Cabo (FL): 101x23mm.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand; Peso: 80g; Velocidade: 9.0; Controle: 9.0; Ply: 7
(5 + 2 carbono); Peso: ± 80-100g; Espessura: ± 6,6 milímetros; Area: ± 260mmx150mm.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand; Plies: 3W; Peso: 90 g; Espessura da lâmina: 6,4;
Lâmina tamanho: 166x155mm. Dimensões do Cabo (ST): 100x23mm.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand; Plies: 3W; Peso: 90 g; Espessura da lâmina: 6,4;
Lâmina tamanho: 166x155mm.
Dimensões do Cabo (FL): 100x24mm.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand; Plies: 3W; Weight: 96g; Espessura da lâmina: 6.4;
Blade Size: 166x155mm. Dimensões do Cabo (ST): 100x23mm.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand; Plies: 3W; Weight: 96g; Espessura da lâmina: 6.4;
Blade Size: 166x155mm.
Dimensões do Cabo (FL): 102x22mm.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand; Plies: 5W + 2AC; Peso: 90 g; Espessura da lâmina:
6,0; Lâmina tamanho: 157x150mm. Dimensões do Cabo (FL): 100x25mm.
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Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand; Plies: 5W + 2AC; Peso: 90 g; Espessura da lâmina:
6,0; Lâmina tamanho: 157x150mm; Dimensões do Cabo (AN): 100x25mm.
511,92
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand; Plies: 5W + 2AC; Peso: 90 g; Espessura da lâmina:
6,0; Lâmina tamanho:157x150mm. Dimensões do Cabo (ST): 100x23mm.

511,92

Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand; Plies: 5W + 2C; Peso: 89 g; Espessura da lâmina:
5,5; Lâmina tamanho: 157x150mm. Dimensões do Cabo (FL): 100x24mm.

511,92

Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand; Plies: 5W + 2SZLC; Peso: 90 g; Espessura da
lâmina: 5,8; Lâmina tamanho: 157x150mm; Dimensões do Cabo (FL): 100x24mm.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand; Plies: 5W + 2SZLC; Peso: 90 g; Espessura da
lâmina: 5,8; Lâmina tamanho: 157x150mm; Dimensões do Cabo (ST): 100x22mm.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand; Plies: 5W; Peso: 70 g; Espessura da lâmina: 6,2;
Lâmina tamanho: 158x151mm.

1.181,88
1.181,88
126,38
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Dimensões do Cabo (FL): 99x25mm.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand; Plies: 5W; Peso: 81 g; Espessura da lâmina: 6,7;
Lâmina tamanho: 157x150mm.
Dimensões do Cabo (FL): 100x24mm.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand; Plies: 5W; Peso: 83 g; Espessura da lâmina: 5,1;
Lâmina tamanho: 158x150mm. Dimensões do Cabo (ST): 100x25mm.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand; Plies: 5W; Peso: 83 g; Espessura da lâmina: 5,1;
Lâmina tamanho: 158x150mm.
Dimensões do Cabo (AN): 102x25mm.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand; Plies: 5W; Peso: 85g; Espessura da lâmina: 4,8;
Lâmina tamanho: 164x156mm. Dimensões do Cabo (AN): 102x23mm.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand; Plies: 5W; Peso: 85g; Espessura da lâmina: 4,8;
Lâmina tamanho: 164x156mm.
Dimensões do Cabo (FL): 102x21mm.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand; Plies: 5W; Peso: 85g; Espessura da lâmina: 5,3;
Lâmina tamanho: 159x150mm. Dimensões do Cabo (FL): 100x25mm.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand; Plies: 5W; Peso: 86 g; Espessura da lâmina: 7,0;
Lâmina tamanho: 151x149mm.
Dimensões do Cabo (ST): 102x23mm.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand; Plies: 5W; Peso: 86 g; Espessura da lâmina: 7,0;
Lâmina tamanho: 151x149mm; Dimensões do Cabo (FL): 101x25mm.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand; Plies: 5W; Peso: 87 g; Espessura da lâmina: 5,2;
Lâmina tamanho: 168x159mm. Dimensões do Cabo (FL): 100x22mm.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand; Plies: 5W; Peso: 90 g; Espessura da lâmina: 5,9;
Lâmina tamanho: 159x150mm. Dimensões do Cabo (FL): 100x25mm.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand; Plies: 5W; Peso: 90 g; Espessura da lâmina: 5,9;
Lâmina tamanho: 159x150mm. Dimensões do Cabo (ST): 100x25mm.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand; Plies: 5W; Peso: 91 g; Espessura da lâmina: 5,9;
Lâmina tamanho: 158x152mm. Dimensões do Cabo (FL): 100x25mm.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand; Plies: 5W; Peso: 97 g; Espessura da lâmina: 5,9;
Lâmina tamanho: 165x152mm.
Dimensões do Cabo (FL): 100x24mm.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand; Plies: 5W; Peso: 97 g; Espessura da lâmina: 5,9;
Lâmina tamanho: 165x152mm.
Dimensões do Cabo (ST): 100x23mm.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand; Plies: 5W; Weight: 85g; Espessura da lâmina: 5.5;
Tamanho da Lâmina: 159x150mm. Dimensões do Cabo (FL): 100x25mm.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand; Plies: 5W;Peso: 83 g; Espessura da lâmina: 5,1;
Lâmina tamanho: 158x150mm;
Dimensões do Cabo (FL): 102x23mm.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand; Plies: 7W; Peso: 90 g; Espessura da lâmina: 6,7;
Lâmina tamanho: 157x150mm.Dimensões do Cabo (FL): 100x23mm.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand; Ply: 5 + 4 Espessura: 7mm.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand; Ply: 5 Espessura: 5,5 mm Area: 166,5 X 156,6
mm; Cabo: 100 X 30 mm.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand; Ply: 5; Epessura: 6,5mm; Peso: 80gr (+/-) 0.5gr;
Area: 160X152mm; CABO: 100X25mm; Velocidade: 10; Controle: 9.
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Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand; Ply: 5; Peso: 85gr (+/-) gr; Area: 159x 152 mm;
Cabo (FL): 100 X 25 MM; Speed: Mid Fast; Feeling: Middle.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand; Ply: 7 Area: 158 x 152 mm Espessura: 5,7 mm.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand; Ply: 7; Borracha: Lisa;Espessura da borracha: 1.5
mm;Espessura da esponja: 1,0mm; Espessura da borracha + esponja: 2.5mm; Espessura total: 7
mm; Peso (raquete + borrachas): 210 a 220 gramas; Medidas: 18.5 x 15 X 2.5 cm.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand; Speed: 8; Control: 10; Ply: 5; Peso: 85 gr; Layer:
5; Elasticity: Contr. -Elastic.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand; Speed: 9; Control: 9; Ply: 5; Peso: 85 gr; Layer: 5;
Elasticity: speed elastic.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand;Control: 6+; Speed: 10; 7-plies; 1.+ 7. ply: koto;
2.+ 6. ply: carbon-glass; 3.+ 5. ply: tanne; Centre ply: kiri.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand;Densidade da lâmina: Alta; Espessura da lâmina:
05.00 milímetros; Comprimento máximo: 26.00 centímetros; Largura máxima: 15.00
centímetros; Peso aproximado: 89 gramas; Material: Madeira; Estrutura do cabo: Madeira
Maciça; Controle: + 008.00; Velocidade: 010.0; Ply: 5.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand;Densidade da lâmina: Média; Espessura da
lâmina: 06.00 milímetros; Comprimento máximo: 27.00 centímetros; Largura máxima: 16.00
centímetros; Peso aproximado: 75 gramas; Material: Folhas de madeira; Estrutura do cabo:
Madeira Maciça; Controle: 09.00; Velocidade: 011.0; Ply: 7.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand;Espessura da lâmina: 07.00 milímetros; Peso
aproximado: 90 gramas; Material: Lâminas de madeira; Estrutura do cabo: Madeira Maciça;
Controle: 008.00; Velocidade: 010.0; Ply: 7.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand;Plies: 3W + 2AC;Peso: 74 g;Espessura da lâmina:
6,5;Lâmina tamanho: 157x148mm;Dimensões do Cabo (FL): 100x25mm.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand;Plies: 3W + 2ALC;Peso: 85g;Espessura da lâmina:
6,9;Lâmina tamanho: 157x150mm;Dimensões do Cabo (AN): 100x24mm.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand;Plies: 3W + 2ALC;Peso: 85g;Espessura da lâmina:
6,9;Lâmina tamanho: 157x150mm;Dimensões do Cabo (FL): 100x24mm.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand;Plies: 3W + 2ALC;Peso: 85g;Espessura da lâmina:
6,9;Lâmina tamanho: 157x150mm;Dimensões do Cabo (ST): 100x23mm.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand;Plies: 3W + 2C;Peso: 83 g;Espessura da lâmina:
7,0;Lâmina tamanho: 158x150mm;Dimensões do Cabo (AN): 103x25mm.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand;Plies: 3W + 2C;Peso: 83 g;Espessura da lâmina:
7,0;Lâmina tamanho: 158x150mm;Dimensões do Cabo (FL): 102x23mm.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand;Plies: 3W + 2C;Peso: 83 g;Espessura da lâmina:
7,0;Lâmina tamanho: 158x150mm;Dimensões do Cabo (ST): 100x22mm.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand;Plies: 3W + 2C;Peso: 88 g;Espessura da lâmina:
6,9;Lâmina tamanho: 157x150mm;Dimensões do Cabo (FL): 100x25mm.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand;Plies: 3W + 2C;Peso: 88 g;Espessura da lâmina:
6,9;Lâmina tamanho: 157x150mm;Dimensões do Cabo (ST): 100x23mm.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand;Plies: 3W + 2T5000;Peso: 90 g;Espessura da
lâmina: 7,0;Lâmina tamanho: 158x152mm;Dimensões do Cabo (FL): 100x25mm.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand;Plies: 3W + 2T5000;Peso: 90 g;Espessura da
lâmina: 7,2;Lâmina tamanho: 157x150mm;Dimensões do Cabo (AN): 100x25mm.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand;Plies: 3W + 2T5000;Peso: 90 g;Espessura da
lâmina: 7,2;Lâmina tamanho: 157x150mm;Dimensões do Cabo (FL): 100x25mm.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand;Plies: 3W + 2T5000;Peso: 90 g;Espessura da
lâmina: 7,2;Lâmina tamanho: 157x150mm;Dimensões do Cabo (ST): 100x23mm.
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Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand;Plies: 3W + 2ZLC;Peso: 85g;Espessura da lâmina:
7,0.Lâmina tamanho: 157x150mm;Dimensões do Cabo (FL): 100x24mm.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand;Plies: 3W + 2ZLC;Peso: 86 g;Espessura da lâmina:
7,1.Lâmina tamanho: 157x150mm;Dimensões do Cabo (FL): 100x25mm.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand;Plies: 3W + 2ZLC;Peso: 89 g;Espessura da lâmina:
7,1.Lâmina tamanho: 157x150mm;Dimensões do Cabo (AN): 100x25mm.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand;Plies: 3W + 2ZLC;Peso: 89 g;Espessura da lâmina:
7,1.Lâmina tamanho: 157x150mm;Dimensões do Cabo (FL): 100x25mm.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand;Plies: 3W + 2ZLC;Peso: 89 g;Espessura da lâmina:
7,1.Lâmina tamanho: 157x150mm;Dimensões do Cabo (ST): 100x23mm.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand;Plies: 3W + 2ZLC;Peso: 91 g;Espessura da lâmina:
5,7.Lâmina tamanho: 157x150mm;Dimensões do Cabo (AN): 100x24mm.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand;Plies: 3W + 2ZLC;Peso: 91 g;Espessura da lâmina:
5,7.Lâmina tamanho: 157x150mm;Dimensões do Cabo (FL): 100x24mm.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand;Plies: 3W + 2ZLC;Peso: 91 g;Espessura da lâmina:
5,7.Lâmina tamanho: 157x150mm;Dimensões do Cabo (ST): 100x22mm.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand;Plies: 3W + 2ZLF;Peso: 71 g;Espessura da lâmina:
6,2.Lâmina tamanho: 157x148mm;Dimensões do Cabo (FL): 100x25mm.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand;Plies: 5W + 2AC;Peso: 83 g;Espessura da lâmina:
5,7;Lâmina tamanho: 157x150mm;Dimensões do Cabo (FL): 100x25mm.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand;Plies: 5W + 2AC;Peso: 84 g;Espessura da lâmina:
5,7;Lâmina tamanho: 157x150mm;Dimensões do Cabo (FL): 100x24mm.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand;Plies: 5W + 2AC;Peso: 84 g;Espessura da lâmina:
5,7;Lâmina tamanho: 157x150mm;Dimensões do Cabo (ST): 100x22mm.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand;Plies: 5W + 2AC;Peso: 89 g;Espessura da lâmina:
5,7;Lâmina tamanho: 157x150mm;Dimensões do Cabo (FL): 100x25mm.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand;Plies: 5W + 2AC;Peso: 89 g;Espessura da lâmina:
5,7;Lâmina tamanho: 157x150mm;Dimensões do Cabo (FL): 101x24mm.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand;Plies: 5W + 2AC;Peso: 89 g;Espessura da lâmina:
5,7;Lâmina tamanho: 157x150mm;Dimensões do Cabo (ST): 100x22mm.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand;Plies: 5W + 2ALC;Peso: 86 g;Espessura da lâmina:
5,7.Lâmina tamanho: 157x150mm;Dimensões do Cabo (FL): 100x25mm.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand;Plies: 5W + 2SZLC;Peso: 90 g;Espessura da
lâmina: 5,6.Lâmina tamanho: 157x150mm;Dimensões do Cabo (FL): 100x25mm.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand;Plies: 5W + 2SZLC;Peso: 90 g;Espessura da
lâmina: 5,6.Lâmina tamanho: 157x150mm;Dimensões do Cabo (ST): 100x23mm.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand;Plies: 5W + 2T5000;Peso: 88 g;Espessura da
lâmina: 5,5;Lâmina tamanho: 157x150mm;Dimensões do Cabo (FL): 100x25mm.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand;Plies: 5W + 2ZLC;Peso: 85g;Espessura da lâmina:
5,5.Lâmina tamanho: 157x150mm;Dimensões do Cabo (FL): 100x24mm.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand;Plies: 5W + 2ZLC;Peso: 86 g;Espessura da lâmina:
5,5.Lâmina tamanho: 157x150mm;Dimensões do Cabo (FL): 100x25mm.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand;Plies: 5W + 2ZLC;Peso: 90 g;Espessura da lâmina:
5,7.Lâmina tamanho: 157x150mm;Dimensões do Cabo (AN): 100x24mm.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand;Plies: 5W + 2ZLC;Peso: 90 g;Espessura da lâmina:
5,7.Lâmina tamanho: 157x150mm;Dimensões do Cabo (FL): 100x24mm.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand;Plies: 5W + 2ZLC;Peso: 90 g;Espessura da lâmina:
5,7.Lâmina tamanho: 157x150mm;Dimensões do Cabo (ST): 100x22mm.
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Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand;Plies: 5W + 2ZLF;Peso: 84 g;Espessura da lâmina:
5,4.Lâmina tamanho: 157x150mm;Dimensões do Cabo (FL): 100x24mm.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand;Plies: 5W + 2ZLF;Peso: 86 g;Espessura da lâmina:
5,1.Lâmina tamanho: 166x155mm;Dimensões do Cabo (FL): 100x24mm.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand;Plies: 5W + 2ZLF;Peso: 86 g;Espessura da lâmina:
5,1.Lâmina tamanho: 166x155mm;Dimensões do Cabo (ST): 100x23mm.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand;Plies: 5W + 2ZLF;Peso: 86 g;Espessura da lâmina:
5,6.Lâmina tamanho: 158x152mm;Dimensões do Cabo (FL): 100x24mm.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand;Plies: 5W;Peso: 85g;Espessura da lâmina:
5,7;Lâmina tamanho: 157x150mm;Dimensões do Cabo (AN): 100x25mm.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand;Plies: 5W;Peso: 85g;Espessura da lâmina:
5,7;Lâmina tamanho: 157x150mm;Dimensões do Cabo (FL): 100x25mm.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand;Plies: 5W;Peso: 85g;Espessura da lâmina:
5,7;Lâmina tamanho: 157x150mm;Dimensões do Cabo (ST): 100x23mm.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand;Plies: 5W;Peso: 89 g;Espessura da lâmina:
5,8;Lâmina tamanho: 157x150mm;Dimensões do Cabo (FL): 100x24mm.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand;Plies: 5W;Peso: 90 g;Espessura da lâmina:
5,9;Lâmina tamanho: 157x150mm;Dimensões do Cabo (AN): 100x25mm.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand;Plies: 5W;Peso: 90 g;Espessura da lâmina:
5,9;Lâmina tamanho: 157x150mm;Dimensões do Cabo (FL): 100x25mm.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand;Plies: 5W;Peso: 90 g;Espessura da lâmina:
5,9;Lâmina tamanho: 157x150mm;Dimensões do Cabo (ST): 100x23mm.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand;Plies: 5W;Peso: 96 g;Espessura da lâmina: 5,3
milímetros;Lâmina tamanho: 166x155mm;Dimensões do Cabo (FL): 100x24mm
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand;Plies: 5W;Peso: 96 g;Espessura da lâmina: 5,3
milímetros;Lâmina tamanho: 166x155mm;Dimensões do Cabo (ST): 100x23mm.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand;Plies: 7W;Peso: 85g;Espessura da lâmina:
6,4;Lâmina tamanho: 157x150mm;Dimensões do Cabo (AN): 100x24mm.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand;Plies: 7W;Peso: 85g;Espessura da lâmina:
6,4;Lâmina tamanho: 157x150mm;Dimensões do Cabo (FL): 100x24mm.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand;Plies: 7W;Peso: 85g;Espessura da lâmina:
6,4;Lâmina tamanho: 157x150mm;Dimensões do Cabo (ST): 100x23mm.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand;Plies: 7W;Peso: 90 g;Espessura da lâmina:
6,6;Lâmina tamanho: 157x150mm;Dimensões do Cabo (AN): 100x24mm.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand;Plies: 7W;Peso: 90 g;Espessura da lâmina:
6,6;Lâmina tamanho: 157x150mm;Dimensões do Cabo (FL): 100x24mm.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand;Plies: 7W;Peso: 90 g;Espessura da lâmina:
6,6;Lâmina tamanho: 157x150mm;Dimensões do Cabo (ST): 100x23mm.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand;Plies: 7W;Peso: 94 g;Espessura da lâmina:
6,7;Lâmina tamanho: 157x150mm;Dimensões do Cabo (FL): 100x24mm.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand;Plies: Fibra 5W / 2 ZL;Peso: 87 g;Espessura da
lâmina: 5,6.Lâmina tamanho: 158x152mm;Dimensões do Cabo (AN): 100x24mm.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand;Plies: Fibra 5W / 2 ZL;Peso: 87 g;Espessura da
lâmina: 5,6.Lâmina tamanho: 158x152mm;Dimensões do Cabo (FL): 100x24mm.
Raquete de tênis de mesa pegada Shakehand;Plies: Fibra 5W / 2 ZL;Peso: 87 g;Espessura da
lâmina: 5,6.Lâmina tamanho: 158x152mm;Dimensões do Cabo (ST): 100x23mm.
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Raquete de tênis de mesa. - Dimensões da embalagem (L x A x P): 15 x 4 x 26 cm - Peso do
produto: 132 gramas.
- Material: Madeira com os dois lados revestidos por borracha pinada
Raquete de tênis de mesa. - Ply: 6 - Esponja: 1,5 mm - Cabo: côncavo - Rotação: 32/100 Velocidade: 45/100 - Controle: 93/100.
Raquete de tênis de mesa; Composição: Madeira e kit montado com 2 borrachas de 1,5mm de
espessura em ambos os lados; Caracteríticas de jogo: Allround (Polivalente); Formato do cabo:
Concâvo; Nível de velocidade: Moderado (60); Nível de Spin: Moderado (50); Nível de controle:
Muito Alto (90); Madeira: 5V; Nível de jogo: Avançado; Peso aproximado: 160 g;
Raquete de tênis de mesa; Composição: Madeira e kit montado com 2 borrachas de 1,5mm de
espessura em ambos os lados; Caracteríticas de jogo: Controle; Formato do cabo: Côncavo;
Nível de velocidade: Moderado (50); Nível de Spin: Moderado (50); Nível de controle: Alto (80);
Madeira: 5B; Nível de jogo: Iniciante / Intermediário (Moderado); Peso aproximado: 150 g.
Raquete de tênis de mesa; Composição: Madeira e kit montado com 2 borrachas de 1,8mm de
espessura em ambos os lados; Caracteríticas de jogo: Allround (Polivalente); Formato do cabo:
Côncavo; Nível de velocidade: Alto (80); Nível de Spin: Alto (70); Nível de controle: Alto (80);
Madeira: 5T; Nível de jogo: Avançado; Peso aproximado: 160 g.
Raquete de tênis de mesa; Composição: Madeira e kit montado com 2 borrachas em ambos os
lados;Formato do cabo: Straight (reto);Nível de velocidade: Baixo (30);Nível de rotação:
Moderado (50);Nível de controle: Muito alto (100);Madeira: 5B
Nível de jogo: Iniciante;Peso aproximado: 200 g.
Raquete de tênis de mesa; Confeccionada em madeira, 2 camadas de EVA (Etíl Viníl Acetato) e
revestida com camadas finas de borracha; Peso Aproximado:100g; Medidas (AxL): 26x15cm.
Raquete de tênis de mesa; Cor: Vermelho e preto; Dimensões aproximadas do produto (AxLxP) 20x17x1cm; Peso liq aproximado do produto - 800g;Material: 100% madeira; Ply: 5;
Esponja: BORRACHA COM PINOS EXTERNOS; Cabo: RETO.
Raquete de tênis de mesa; Ply: 5; Cabo côncavo; Esponja: 1.5 mm; Rotação: 30/100;
Velocidade: 45/100; Controle: 95/100; Alta elasticidade e maior velocidade; Composição:
madeira.
Raquete de tênis de mesa; Ply: 5; Tecnologia de espuma: MICRO-CÉLULAS SIMÉTRICA (SMF);
Esponja: 1,5mm; Cabo: CÔNCAVO; Dimensões aproximadas - (AxLxP): 20x17x1cm.
Raquete de tênis de mesa; raquete de madeira laminada com fibra de carbono, borracha
sentética e acetato de celulíde; borracha com espessura de 3,00mm.
Raquete de tênis de mesa;Cabo: côncavo; Rotação: 25/100; Velocidade: 30/100; Controle:
100/100; Alta elasticidade e maior velocidade; Composição: 100% poliamida;
Raquete de tênis de mesa;Composição: Madeira e kit montado com 2 borrachas de 1,5mm de
espessura em ambos os lados;Formato do cabo: Concâvo;Nível de velocidade: Moderado (60);
Nível de rotação: Moderado (60); Nível de controle: Muito Alto (90); Madeira: 5V; Nível de
jogo: Avançado; Peso aproximado: 150 g.
Raquete de tênis de mesa;Ply: 5; Cabo: côncavo; Rotação: 20/100; Velocidade: 30/100;
Controle: 100/100.
Raquete de tênis para adultos confeccionada com mistura de alumínio e grafite, com 27
polegadas e 68,58 cm de comprimento.
Raquete de tênis para adultos confeccionada com mistura de fibra de vidro e grafite, com 27
polegadas e 68,58 cm de comprimento.
Raquete de tênis para adultos confeccionada com mistura de grafite e kevlar, com 27
polegadas e 68,58 cm de comprimento.
Raquete de tênis para adultos confeccionada com mistura de grafite e titânio, com 27
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polegadas e 68,58 cm de comprimento.
Raquete de tênis para adultos confeccionada em alumínio, com 27 polegadas e 68,58 cm de
comprimento.
Raquete de tênis para adultos confeccionada em grafite, com 27 polegadas e 68,58 cm de
comprimento.
Raquete de tênis: cabeça com 95", índice de swing 5 ou 6 (Longo). Empunhadura de L2 a L4.
Raquete Dupla Eletrônica, equipamento de alta resistência para treinamento de chutes em
formato de raquete, constituído de alça de elástico para segurança e com uma aba; fabricado
em borracha de alta densidade e revestido em vinil. Com sensores integrados na zona dos
pontos. Ele funciona quando ligada ao transmissor e software. Cor: Preta, vermelha.
Raquete dupla, equipamento de alta resistência para treinamento de chutes em formato de
raquete, constituído de alça de elástico para segurança e com uma aba; fabricado em borracha
de alta densidade e revestido em vinil. Cor: Preta, vermelha.
Raquete Dupla, fabricado em borracha de alta densidade. Revestida em vinil, 2. Com material
muito resistente, suporta os mais variados esforços, que proporciona uma durabilidade muito
maior. Possui cabo extralongo que evita chute na mão e dedos. Contém elástico para garantir
que a raquete não irá se soltar durante os treinos. Material leve e extremamente resistente aos
treinamentos mais intensos de velocidade, força e técnica. Empunhadura anatômica que
facilita a pega e gera conforto. Espuma densa de alta performance para conforto de quem está
treinando chutes e socos. Dimensões: 47 x 22 x 7cm (comprimento x largura x espessura). Core
preta.
Raquete encordoada para iniciação em Badminton, de cabo em aço e cabeça de alumínio, com
peso de 95 g, encordoada.
Raquete para árbitro bocha em madeira. Emborrachado com Eva. Medidas 26 x 16 cm. Mostra
aos competidores quem será o próximo a jogar. A sua superfície extra macia pode ser usada
como um confortável protetor de joelho.
Raquete para badminton - material: alumínio/acrílico. Peso aproximado: 250 gramas.
Raquete para Chutes Dupla - Strike: Raquete dupla para treinamento de artes marciais. Ideal
para treinamento de velocidade e agilidade nos chutes. Super leve, e com elástico na
empunhadura.
Raquete para frescobol; material: madeira com cabo emborrachado. Medidas Aproximadas:
altura: 45 cm, largura - 20 cm. Peso: aproximadamente 290/400 gramas.
Raquete para squash com área de garganta alargada, cabo longo, cordas padrão 14x19 e
cabeça de grandes dimensões, confeccionada em grafite premium, 18-20lbs de tensão nas
cordas, Peso: 500g.
Raquete para squash com área de garganta alargada, cabo longo, cordas padrão 14x19 e
cabeça de grandes dimensões, confeccionada em grafite-carbono, 20-30lbs de tensão nas
cordas, Peso: 135g,
Raquete para squash com área de garganta alargada, cabo longo, cordas padrão 16x19 e
cabeça de grandes dimensões, confeccionada em grafite premium, 24-28lbs de tensão nas
cordas, Peso: 500g.
Raquete para squash confeccionada em grafite de carbono amarrado com ashaway superNick
XL 26 - 28 lbs, corda de polímero com núcleo macio. Peso: 155g, Balanço: 350 mm. Em cores.
Modalidade: Junior.
Raquete para squash confeccionada em grafite de carbono amarrado, com corda de polímero
de núcleo macio. Peso: 145g, Balanço: 375 mm.
Raquete para squash confeccionada em grafite de carbono amarrado, corda de polímero com
núcleo macio. Peso: 135g, Balanço: 370 mm.
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Raquete para squash confeccionada em grafite de carbono, corda de polímero com núcleo
macio. Peso: 135g, Balanço: 375 mm.
Raquete para squash confeccionada em grafite de carbono amarrado, corda de polímero com
núcleo macio. Peso: 140g, Balanço: 380 mm.
Raquete Simples Eletrônica, equipamento de alta resistência para treinamento de chutes em
formato de raquete, constituído de alça de elástico para segurança e com uma aba; fabricado
em borracha de alta densidade e revestido em vinil. Com sensores integrados na zona dos
pontos. Ele funciona quando ligada ao transmissor e software. Cor: Preta, vermelha.
Raquete simples, equipamento de alta resistência para treinamento de chutes em formato de
raquete, constituído de alça de elástico para segurança e com uma aba; fabricado em borracha
de alta densidade e revestido em vinil. Cor: Preta, vermelha.
Raqueteira Babolat Aero (dupla) - Com dois compartimentos para colocação de até seis
raquetes no total (sem capa), a raqueteira Babolat Aero conta com um bolso externo para
acessórios pessoais. Possui revestimento térmico em um dos lados, o que indica boa tolerância
aos extremos de temperatura (mesmo assim não é recomendável deixá-la exposta ao sol, ou
no porta-malas do carro quando parado). Além das duas alças de mão, sendo uma no centro e
outra na ponta da raqueteira, a Babolat colocou duas alças longas, acolchoadas e reguláveis,
para as costas, tal qual uma mochila. Suas cores são preta, amarela, branca e prata. Dimensões:
73 cm X 32 cm X 20 cm.
Raqueteira Babolat Aero Line (1 divisão) - A raqueteira Babolat Aero Line, além de possuir um
design diferenciado, foi construída com materiais de alta resistência, entre eles o carbono. Com
capacidade para até três raquetes sem capa, tem grande bolso lateral para acessórios
pessoais.Sua alça ajustável conta com um suporte acolchoado, aumentando o conforto do
ombro durante o transporte. Dimensões: 73 cm X 32 cm X 13 cm.
Raqueteira . Compartimento lateral acessório com recursos de organização. Alça de ombro
acolchoada e ajustável. Cores: Preto / Amarelo e Branco.
Raquetes de iniciantes, feita de 100% madeira, com duas borrachas, sendo uma preta e outra
vermelha.
Raspadeira de borracha, com cerdas macias, para escovação e retirada do excesso de pelo de
equinos. Cores variadas.
Rastelo em alumínio, com 14 dentes, para nivelar areia da caixa.
Reanimador adulto de silicone. Balão em silicone translúcido autoclavável para ventilação
artificial; tamanho adulto. Volume: 1600 ml; máscara facial em silicone; válvula unidirecional
(bico de pato); válvula para reservatório. Reservatório: 2500 ml. Extensão plástica: 2,0m; bolsa
para transporte.
Reanimador pediátrico de silicone. Balão em silicone translúcido autoclavável para ventilação
artificial; tamanho Infantil; Volume: 500 ml; Máscara facial em silicone; Válvula unidirecional
(Bico de pato); Válvula para reservatório; Reservatório infantil: 1000 ml; Extensão plástica:
2,0m; Bolsa para transporte.
REANIMADOR PULMONAR MANUAL com balão auto-inflável em SILICONE, válvula de
admissão de ar com conexão para entrada de Oxigênio,máscara com bojo transparente e
coxim em SILICONE ,válvula unidirecional com acoplamento externo para máscara,Válvula de
escape (pop-off),Válvula de controle com bolsa reservatório de Oxigênio e extensão com
conector.
Reator eletrônico 1X28W/220V
Reator eletrônico dimerizável DALI ADVANCED 1X14W/220V
Reator eletrônico dimerizável DALI ADVANCED 2X14WX /220V
Reator eletrônico dimerizável DALI HF-RI TD 12854E+ 1X28/54X /220V
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Rebite para Cuff de Patins
Reboque para o transporte dos barcos a motor utilizados para os treinamentos. Indispensável
para o transporte, guarda, limpeza e pequenos ajustes e manutenção do barco e do motor.
Especificações Adicionais: 2 berços para suporte do Barco, estrutura em Perfil ''U'', Sistema de
suspensão com feixes de molas semi-elípticas e amortecedores presos com jumelos e buchas
de fixação.
Reboque tipo Julieta 2 Eixos, graneleiro com engate rápido e pranch, toda em ferro, com arcos
e lona e leva bocade lobo.
Receptor de am/fm, para sistema de som.
Receptor de microfone sem fio profissional projetado para uso com os transmissores com
frequência de 24MHz,
Reco-Reco completo (reco-reco e baqueta). Material: bambu
Rede com tamanho de 6,10 m x 0,70; Material: poliéster, fio de poliamida torcido, banda
superior em PVC e cabo de aço plastificado. Malha 2cm.
Rede composta em fio de nylon na cor branca. Medidas: 3,10 m comprimento por 2,00 m de
altura e 2mm de espessura. Resistente a água e a raios solares. Compatível com qualquer trave
de futsal oficial.
Rede de áudio digital com 32 canais de entrada e 32 canais de saída de 48kHz de frequência.
Dim.: Alt. x Larg. x Prof. (27x89x92) mm.
Rede de badminton, medindo 6,10m x 0,70m, fio de poliamida em malha de 2cm e banda
superior em PVC.
Rede de basquete modelo oficial; material: algodão (tipo chuá)
Rede de basquete. feita em poliamida.
Rede de Feno, fabricada em cordas de polipropileno. Argolas de metal branco polido.
Rede de futebol de 5, de polipropileno virgem com proteção ultra violeta, medida frontal da
rede aproximadamente 3.20m, medida lateral da rede de 2,10m, fio de seda 04mm, malha
medindo 10 x 10 cm, modelo padrão oficial com parte superior de 60cm e inferior de 1,00m de
profundidade, na cor branca.
Rede de futebol de campo com fio, de alta qualidade, em polietileno
Rede de futebol de salão, de polipropileno virgem com proteção ultra violeta, medida frontal
da rede aproximadamente 3.20m, medida lateral da rede de 2,10m, fio de nylon 04mm, malha
medindo 10 x 10 cm, modelo padrão oficial com parte superior de 60cm e inferior de 1,00m de
profundidade, na cor branca.
Rede de futebol de salão, de polipropileno virgem com proteção ultra violeta, medida frontal
da rede aproximadamente 3.20m, medida lateral da rede de 2,10m, fio de nylon 04mm, malha
medindo 10 x 10 cm, modelo padrão oficial com parte superior de 60cm e inferior de 1,00m de
profundidade, na cor branca.
Rede de futebol de salão, de polipropileno virgem com proteção ultra violeta, medida frontal
da rede aproximadamente 3.20m, medida lateral da rede de 2,10m, fio de seda 04mm, malha
medindo 10 x 10 cm, modelo padrão oficial com parte superior de 60cm e inferior de 1,00m de
profundidade, na cor branca.
Rede de futebol de salão, de polipropileno virgem com proteção ultra violeta, medida frontal
da rede aproximadamente 3.20m, medida lateral da rede de 2,10m, fio de seda 06mm, malha
medindo 10 x 10 cm, modelo padrão oficial com parte superior de 60cm e inferior de 1,00m de
profundidade, na cor branca.
Rede de Futsal. Rede em seda; Tamanho: 3,20m x 2,00m haste 0,70m x 1,00m, fio de 4 mm; Kit
de cabo de aço para sustentação da rede.
Rede de proteção confeccionada em polietileno (nylon) fio 2 ou 4mm, malha 10, 12 ou 15cm,
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fio de alta densidade, multifilamento, virgem (PEAD) com aditivo ultravioleta.
Rede de Proteção para quadra com 2 mm de espessura, polietileno de alta densidade com
proteção UV, Dimensões: 10x10x2 m
Rede de Proteção para quadra com 4 mm de espessura, polietileno de alta densidade com
proteção UV, Dimensões: 7,5x2,5x2 m
Rede de tênis de 5 lonas; Tamanho: 12,80m x 1,08m; Tela dupla junto ao debrum superior de
12,80m x 0,27m; Fio de Naylon de aproximadamente 2,5mm; Malha de 4 cm; 5 lonas, sendo a
superior dupla, confeccionada em laminado plástico revestida com PVC emborrachado,
reforçada com 4 costuras de abraçadeira plástica.
Rede de Tênis de Mesa com Suporte de pressão aprovado pela ITTF. Rede confeccionada em
algodão; Rede azul com faixa branca; Suporte confeccionado em aço; Suporte na cor azul.
Tamanho oficial: 15cm (altura) x 1,78m (comprimento) podendo ser esticada até atingir 1,80m
de comprimento.
Rede de Tênis feita de polietileno com costura 4 x reforçada, com 13, 20 m de revestimento de
pvc e cabo de aço. Dimensões: 12, 72 x 1, 07 m, espessura 2, 8 mm
Rede de Tênis feita de polietileno com costura 4 x reforçada, com 13, 20 m de revestimento de
pvc e cabo de aço. Dimensões: 12, 72 x 1, 07 m, espessura 3, 2 mm
Rede de Tênis feita de polietileno com costura 4 x reforçada, com 13, 20 m de revestimento de
pvc e cabo de aço. Dimensões: 12, 72 x 1, 07 m, espessura 4, 3 mm
Rede de Tênis oficial duplo fio de nylon (PEAD) 2,5 mm preto, malha de 4,0 x 4,0 cm, lona de
PVC impermeável com 6 cm de largura, costurada com 3 costuras de linha de nylon. Medindo
1,08 altura x 12,80 comprimento. 100% polietileno virgem de Alta densidade, Fio com
Tratamento Ultra Violeta (UV).
Rede de vôlei em nylon com malha 10cm, fio virgem 2,5mm, Dimensões 10,00m x 1m,
extensores em ''seda'' e cabo de aço para fixação, quadro estrutural confeccionado com corda
de ''seda'' 6mm, 2 ''lonas'' confeccionadas em PVC emborrachado, com costura dupla, ''Lona''
sup. 7cm e ''lona'' inf. 6cm, 4 ponteiras metálicas.
Rede de vôlei em seda com malha 10cm, fio ''seda'' 2,5mm, Dimensões 10,00m x 1m,
extensores em ''seda'' e cabo de aço para fixação, quadro estrutural confeccionado com corda
de ''seda'' 6mm, 2 ''lonas'' confeccionadas em PVC emborrachado, com costura dupla, ''Lona''
sup. 7cm e ''lona'' inf. 6cm, 4 ponteiras metálicas.
Rede de vôlei oficial, com fio confeccionado em polipropileno trançado com espessura de
2mm; Com Lona superior. Rede com tamanho oficial (9,50m X 1,00m).
Rede de vôlei; material: polietileno com suporte plástico nas pontas
Rede de Voleibol oficial
Rede Divisório de Quadras e Arquibancadas tipo cortina (interna/externa), com fios de
constituídos de polietileno (nylon) ou seda poliéster contendo proteção Anti-UV; Fios de 3,0 ou
4,0 mm (médio).
Rede e Suporte para tênis de mesa. Dimensões (L x A x P): 14 x 4 x 25 cm. Itens inclusos: 02
Suportes para Rede Estilo Jacaré com Molas;01 Rede para Tenis de Mesa Peso do produto 421
g
Rede e Suporte para tênis de mesa;Cor Azul; Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP)
6x69"(aproximadamente 15x175cm).Peso aproximado: 532g; Suporte tipo "Jacaré"; Categoria:
profissional; Composição/ material: algodão
Rede futebol de 7, med. 5,20 x 2,30m, confeccionada em fio de 4 mm, malha 15 x 15 cm, haste
superior com 80cm e inferior com 1,80m, fabricada com polietileno (nylon) de alta densidade
virgem (PEAD) com 24 cabos de 0,42 de espessura e com aditivo ultravioleta.
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Rede Futebol Society modelo caixote med. 6,20 x 2,30m, confeccionada em fio de 4 mm, malha
15 x 15 cm, haste superior com 80cm e inferior com 1,80m, fabricada com polietileno (nylon)
de alta densidade virgem (PEAD) com 24 cabos de 0,42 de espessura e com aditivo ultravioleta.
Rede Futebol Society oficial med. 4,20 x 2,30m, confeccionada em fio de 4 mm, malha 15 x 15
cm, haste superior com 80cm e inferior com 1,80m, fabricada com polietileno (nylon) de alta
densidade virgem (PEAD) com 24 cabos de 0,42 de espessura e com aditivo ultravioleta.
Rede Futebol Society oficial med. 5,20 x 2,30m, confeccionada em fio de 4 mm, malha 15 x 15
cm, haste superior com 80cm e inferior com 1,80m, fabricada com polietileno (nylon) de alta
densidade virgem (PEAD) com 24 cabos de 0,42 de espessura e com aditivo ultravioleta.
Rede Futebol Society oficial med. 6,20 x 2,30m, confeccionada em fio de 4 mm, malha 15 x 15
cm, haste superior com 80cm e inferior com 1,80m, fabricada com polietileno (nylon) de alta
densidade virgem (PEAD) com 24 cabos de 0,42 de espessura e com aditivo ultravioleta.
Rede Oficial de Badminton, em poliéster, com 6,10 X 0,70 m, banda superior em PVC, fio de
seda de 1,5 mm, malha de 2 cm, 6 extensores de seda, 4 ponteiras plásticas, 1 lona plástica e
quadro estrutural.
Rede oficial de basquete - Material: nylon ou fio 4Pp de seda (100% polipropileno). Malha 7X7,
corda 2mm. O material deve ser resistente aos embates das partidas específicas do esporte e
aos efeitos abrasivos.
Rede para baliza, Competição, Par. Espessura: 3 mm. malha quadrada s/ nós. Fio de nylon adequado para o interior, Cumpre com as normas de segurança EN749, Malha 10x10
cm.Tamanho da Rede: 3,00 x 2,00 x 1,00 x 1.00m. Equipamento para jogo e treinamento.
Rede para baliza, Competição, Par. Espessura: 4 mm. malha quadrada s/ nós. Fio de nylon adequado para o interior, Cumpre com as normas de segurança EN749, Malha 10x10
cm.Tamanho da Rede: 3,00 x 2,00 x 1,00 x 1.00m. Equipamento para jogo e treinamento.
Rede para baliza, Par. Espessura: 2,5 mm. Fio de polietileno - adequado para o exterior, Não
absorve humidade nem se altera com os raios UV. Malha 10x10 cm.Tamanho da Rede: 3,00 x
2,00 x 1,00 x 1.00m. Equipamento para treinamento.
Rede para baliza, Par. Espessura: 3,5 mm. Fio de polietileno - adequado para o exterior, Não
absorve humidade nem se altera com os raios UV. Malha 10x10 cm.Tamanho da Rede: 3,00 x
2,00 x 1,00 x 1.00m. Equipamento para treinamento.
Rede para baliza, Par. Espessura: 4,5 mm. Fio de polietileno - adequado para o exterior, Não
absorve humidade nem se altera com os raios UV. Malha 10x10 cm.Tamanho da Rede: 3,00 x
2,00 x 1,00 x 1.00m. Equipamento para treinamento.
Rede para futebol de 5 (Salão) com fio de polietileno (nylon) 4 mm.
Rede para futebol de 7 (Society) com fio de polietileno (nylon) 4 mm.
Rede para gol de polipropileno com malhas de largura de 10 cm e espessura de 3 mm
Rede para gol de polipropileno com malhas de largura de 10 cm e espessura de 4 mm
Rede para gol de polipropileno com malhas de largura de 10 cm e espessura de 5 mm
Rede para tênis de mesa; Suporte de ferro com rosca + rede nylon Profissional; Cor do suporte:
azul; Medidas do suporte + haste para prender a rede: 19,5 X 15 cm; Encaixe da rede com
ganchos; Rede de Nylon com faixa branca Profissional; Medidas da rede: 1,75 m (comprimento)
x 15 cm (largura); Cor da rede: azul; Correntes do esticador da rede; Régua de altura ITTF; Peso
(Bruto): 530 g; Medidas Bruto: 31 x 14.5 x 4 cm
Rede para tênis de mesa. Cor: Verde com faixa branca; Medidas aproximadas da rede: 1,50 cm
x 11,5 cm; Medidas aproximadas da embalagem para transporte: 20 cm x 10 cm x 5 cm; Peso
aproximado da embalagem para transporte: 300 gramas.
Rede para tênis de mesa. Material Algodão Cor Azul Garantia 6 meses
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Rede para tênis de mesa; Dimensões aproximadas da embalagem do produto - cm
(AxLxP):4x17x22cm; Peso aproximado: 1,1Kg
Rede para tênis de mesa; Tamanho aproximado: 1,83m X 15,25cm; Material: Algodão
Rede para traves de Pólo Aquático: Confeccionada com nós cerrados, quadrados medindo 12
cm, Fio de nylon 4mm trançado, MIX 67% polietileno e 33% polipropileno. Tamanho:
300x100cm.
Rede para volei de praia com dimensões de 1 x 9,5 (até 10m) x 10 m (com 25 a 50 cm de cada
lado), com fio em polietileno, feita em malhas quadradas pretas de 10 cm de lado, com
proteção contra raios UV, na parte superior tem uma faixa horizontal de 7 cm de largura feita
de tela branca dobrada ao meio.
Rédea Alemã para Volteio.
Rédea de Cadarço Emborrachado, feitas de material sintético Quick-clean. Em cores, Tam G
(full) com 1,34 cm de cada lado.
Rédea de Cadarço Emborrachado, feitas de material sintético Quick-clean. Em cores, Tam M
(cob) com 1,24 cm de cada lado.
Rédea de Volteio especial para Póneis. Impede que o Pónei desça a cabeça.
Rédea especial para Volteio. Proporciona um maior equilíbrio
Rédea Hípica cadarço estreito, com couro. Em cores.
Rédea longa para Volteio. Com peças dianteiras laminadas seguidas de nylon que corre
facilmente através do passador do cilhão com roldana. Garante um aperto seguro das rédeas.
Rédeas fixas especiais para Volteio. Utilizadas para formação de cavalos com esquema em Y.
Multi-ajustavel. Tamanho PON: 1,90 - 2,10 m. Tamanho FULL: 2,06 - 2,22 m.
Rédeas laterais com elásticos para Volteio. Fortalece os membros posteriores do cavalo e
impede o cavalo de cair em espáduas. Ideal para trabalho de chão. Material em borracha suave
com partes dianteiras elásticas. Fornecido sem embocaduras e rédeas.
Refrigerador doméstico, vertical, com recipiente para congelamento, 1 porta, branco,
capacidade para 270 a 280 litros, 127V
Refrigerador doméstico, vertical, com recipiente para congelamento, 1 porta, branco,
capacidade para 270 a 280 litros, 220V
Refrigerador doméstico, vertical, tipo frigobar, sem recipiente para congelamento, 1 porta,
branco, capacidade para 70 a 90 litros, 110 ou 220 V
Refrigerador e expositor vertical para bebidas, porta de vidro duplo aquecido, temperatura
entre -4° a 2° C, degelo automático, 3 níveis de prateleiras aramadas reguláveis e inclináveis,
iluminação fluorescente (1 lâmpada interna e 1 no painel luminoso externo), capacidade entre
430 a 450 litros / 168 garrafas de 600 ml, 127V
Refrigerador e expositor vertical para bebidas, porta de vidro duplo aquecido, temperatura
entre -4° a 2° C, degelo automático, 3 níveis de prateleiras aramadas reguláveis e inclináveis,
iluminação fluorescente (1 lâmpada interna e 1 no painel luminoso externo), capacidade entre
430 a 450 litros / 168 garrafas de 600 ml, 220V
Regata feminina em poliamida. Tamanhos P, M, G. Para o Centro de Treinamento.
Regenerador articular com Sulfato de Condrotina A injetável, ampola de 10 ml. Níveis de
garantia para cada 100ml: Sulfato de Condroitina “A” 7,5 g; Sulfato de Glucosamina 7,5 g;
Veículo qsp 100,0 ml.
Registro de Gasolina para Moto Cross.
Registro de Gasolina para Moto Cross.
Régua de visualização de resultados para as provas de Salto em Distância e Salto Triplo, feita
em fibra de vidro, com dígitos e marcações nas cores vermelha e preta, 4.50m de comprimento

74,03
6,25

148,00

337,00
104,66
131,60
131,60
72,26
64,21
121,19
140,69
112,51

92,38
1.196,56
1.331,63
774,55

4.949,10

4.738,00
54,95

43,63
8,32
8,32
2.119,40

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

e 40cm de altura.
Régua indicadora de marca para salto em distância, em formato piramidal desmontável,
fabricada em alumínio, com 4 m de comprimento, indicação de distância de salto de 4,5 m até
8,5 m.
Régua para aferição nas provas de Salto com Vara e Salto em Altura, feita em alumínio com
marcação de 1 em 1cm e dispositivo para visualização da barra.
Régua para Salto em Altura; em Alumínio; Perfil Retangular 1 em 1cm; Perfil retangular; Botão
de ajuste de altura; Aço zincado medindo pin; Com Fita de medição.
Régua para Salto em Distância e Triplo; Formato piramidal; em alumínio; Desdobrável em dois
seguimentos; Uma face indica a distância para saltos a distância (5-9m) e outra face para salto
triplo (13-17m). Comprimento: 4 metros.
Relações públicas junior (Tipo de Contratação: Diária)
Relações públicas pleno (Tipo de Contratação Mensal - 40h semanais)
Relações públicas sênior (Tipo de Contratação: Diária)
Relações públicas sênior (Tipo de Contratação Mensal - 40h semanais)
Relógio analógico para Xadrez
Relógio de marcação de compasso/metrônomo mecânico
Relógio de parede, mostrador redondo com ponteiros de hora e minuto protegido por vidro,
fabricado em chapa metálica pintado, fornecido sem pilha (AA); peso aproximado de 2,30 kg;
dimensões aproximadas (mm): 40 x 410
Relógio digital de parede, marcador de horário e temperatura ambiente, relógio interno com
bateria de 100 anos de durabilidade, funcionamento em rede, gabinete de aço com pintura
epóxi, 110V, visibilidade até 20 metros; dimensão aproximada (mm): 210 x 95
Relógio digital de parede, marcador de horário e temperatura ambiente, relógio interno com
bateria de 100 anos de durabilidade, funcionamento em rede, gabinete de aço com pintura
epóxi, 110V, visibilidade até 40 metros; dimensão aproximada (mm): 380 x 145
Relógio digital de parede, marcador de horário e temperatura ambiente, relógio interno com
bateria de 100 anos de durabilidade, funcionamento em rede, gabinete de aço com pintura
epóxi, 110V, visibilidade até 60 metros; dimensão aproximada (mm): 500 x 195
Relógio digital de parede, marcador de horário e temperatura ambiente, relógio interno com
bateria de 100 anos de durabilidade, funcionamento em rede, gabinete de aço com pintura
epóxi, 220V, visibilidade até 20 metros; dimensão aproximada (mm): 210 x 95
Relógio digital de parede, marcador de horário e temperatura ambiente, relógio interno com
bateria de 100 anos de durabilidade, funcionamento em rede, gabinete de aço com pintura
epóxi, 220V, visibilidade até 60 metros; dimensão aproximada (mm): 500 x 195
Relógio digital de parede, marcador de horário e temperatura ambiente, relógio interno com
bateria de 100 anos de durabilidade, funcionamento em rede, gabinete de aço com pintura
epóxi,220 V, visibilidade até 40 metros; dimensão aproximada (mm): 380 x 145
Relógio eletrônico específico para a partida de competição de orientação, com HH:MM:SS, com
tela de led, com controle de brilho ajustável ou manual, bip automático conforme
especificações técnicas da Federação Internacional de Orientação e protegido contra umidade.
Visibilidade aproximada: 60 metros. Dimensões: 700 x 320 x 70 mm. Tensão: 12/110/220V
Relógio para marcação de compasso/ bateria, eletrônico
Remada Baixa com encaixe da barra através de mosquetão, coluna de pesos à frente,
facilitando a seleção de carga, proteção das placas de pesos em aço perfurado, proporcionando
melhor proteção, durabilidade e mais leveza ao equipamento, com as seguintes medidas: 220 x
84 x 200 cm.
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Remada com estrutura tubular de 3 a 6 mm, chopas de aço com espessura de 3 a 8 mm,
tratamento de superficie com 8 banhos (desengraxante,decapante, ativador/refinador,fosfato
de zinco e passivador), pintura eletrostática a pó com espessura de 110 un. Cura feita em forno
de 2 estágios a 250 ° C , solda TIG/MIG robotizada, assentos com espuma injetada de
poliuretano expandido com densidade controlada, revestimento em couro ecológico (1 mm de
espessura) e costura reforçada, torre de carga composta por placas de pesos com 10 Kg e
sistema de carga adicional de 2.5 Kg, 5 Kg, 7.5 Kg, barra em aço com revestimento antioxidante, guias de pesos em aço inox, cabos de aço com 6 mm de espessura que suporta até
1500 Kg, acabamento com proteção termoplástica em nylon 6,6 preto, carenagem traseira em
polietileno rotomoldado.,base de apoio para pés em aço com textura anti-derrapante, porta
anilhas em cromo duro.Dimensões (C x L x A) : 147,5x 115 x 145,5 cm , Peso: 97,5 Kg, Carga 232
Kg.Marca ou similar: Movement - RT Remada
Remo curto - medidas entre 2,89 metros e 3 metros.
Remo de Caiaque para a para prática de Canoagem.
Remo de Canoa para a para prática de Canoagem.
Remo de palamenta dupla (par), scull ultralight fabricado em fibra de carbono, macon, usadas
em skiff, double skiff, e four skiff, medida de comprimento padrão de remo palamenta dupla de
3,00m para remos com pás Macon e 2,90m para remos com pás Big Blade ou Smothie. PAR.
Remo em Fibra de Carbono para Canoa, certificado pela Federação Internacional de Canoagem
Remo ergometro adaptado, com sistema de controle de carga e display de LCD e interface USB
Remo L1 Full Carbon com formato de lâmina padrão, punho de carbono removível com
pequenas alças de carbono (com borracha ou aperto verniz) e madeira padrão. Peso: 5 kg- 5,5
kg
Remo L2 Superlight com formato de lâmina padrão, punho de carbono removível com
pequenas alças de carbono (com borracha ou aperto verniz) e madeira padrão. Peso: 5 kg- 5,5
kg
Remo L3 Standard com formato de lâmina padrão, punho de carbono removível com pequenas
alças de carbono (com borracha ou aperto verniz) e madeira padrão. Peso: 5 kg- 5,5 kg
Remo longo superlight - fabricado em carbono, palamenta simples, tem entre 3,65 e 3,96
metros.
Remo M1 com formato da lâmina: Liso, punho de carbono/folheado ajustável. Peso: 3,1 Kg.
Remo M1 com formato da lâmina: Liso, punho de madeira. Peso: 3,1 Kg.
Remo M1 Intermediates (Sweep) para corrida em oceano com formato da lâmina: Slick, punho
de carbono/espuma ajustável, comprimento de 3,66 m. Peso: 3,10 Kg.
Remo M1 Intermediates (Sweep) para corrida em oceano com formato da lâmina: Slick, punho
de carbono/espuma ajustável, comprimento de 4,5 m. Peso: 2,65 Kg.
Remo M1 Intermediates (Sweep) para corrida em oceano com formato da lâmina: Slick, punho
de carbono/folheado ajustável, comprimento de 3,66 m. Peso: 2,65 Kg.
Remo M1 Intermediates (Sweep) para corrida em oceano com formato da lâmina: Slick, punho
de carbono/folheado ajustável, comprimento de 4,5 m. Peso: 2,65 Kg.
Remo M1 Intermediates (Sweep) para corrida em oceano com formato da lâmina: Slick, punho
de madeira, comprimento de 3,66 m. Peso: 2,65 Kg.
Remo M1 Intermediates (Sweep) para corrida em oceano com formato da lâmina: Slick, punho
de madeira, comprimento de 4,5 m. Peso: 2,65 Kg.
Remo M2 (Sweep) para corrida em oceano com formato da lâmina: Slick, punho de
carbono/espuma ajustável, comprimento de 3,66 m. Peso: 2,65 Kg.
Remo M2 (Sweep) para corrida em oceano com formato da lâmina: Slick, punho de
carbono/espuma ajustável, comprimento de 4,5 m. Peso: 2,65 Kg.
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Remo M2 (Sweep) para corrida em oceano com formato da lâmina: Slick, punho de
carbono/folheado ajustável, comprimento de 3,66 m. Peso: 2,65 Kg.
Remo M2 (Sweep) para corrida em oceano com formato da lâmina: Slick, punho de
carbono/folheado ajustável, comprimento de 4,5 m. Peso: 2,65 Kg.
Remo M2 (Sweep) para corrida em oceano com formato da lâmina: Slick, punho de madeira,
comprimento de 3,66 m. Peso: 2,65 Kg.
Remo M2 (Sweep) para corrida em oceano com formato da lâmina: Slick, punho de madeira,
comprimento de 4,5 m. Peso: 2,65 Kg.
Remo M2 com formato da lâmina: Liso, punho de carbono/espuma ajustável. Peso: 2,65 Kg.
Remo M2 com formato da lâmina: Liso, punho de carbono/folheado ajustável. Peso: 2,65 Kg.
Remo M2 com formato da lâmina: Liso, punho de madeira. Peso: 2,65 Kg.
Remo M2 Soft com formato da lâmina: liso, punho em carbono/espuma ajustável. Peso: 2,6 Kg.
Remo M2 Soft com formato da lâmina: liso, punho em carbono/folheado ajustável. Peso: 2,6
Kg.
Remo M2 Soft com formato da lâmina: liso, punho em madeira. Peso: 2,6 Kg.
Remo M2 Stiff com formato da lâmina: Liso, punho de carbono/espuma ajustável. Peso: 2,7 Kg.
Remo M2 Stiff com formato da lâmina: Liso, punho de carbono/folheado ajustável. Peso: 2,7
Kg.
Remo M2 Stiff com formato da lâmina: Liso, punho de madeira. Peso: 2,7 Kg.
Remo M4 Full Carbon com formato da lâmina: Slick, Macon, punho de carbono/espuma
ajustavél. Peso: 2,55 Kg.
Remo M4 Full Carbon com formato da lâmina: Slick, Macon, punho de madeira. Peso: 2,55 Kg.
Remo M4 Soft Full Carbon com formato da lâmina: liso, punho de carbono/espuma ajustavél.
Peso: 2,55 Kg.
Remo M4 Soft Full Carbon com formato da lâmina: Slick, Macon, punho de carbono/folheado
ajustavél. Peso: 2,55 Kg.
Remo M4 Soft Full Carbon com formato da lâmina: Slick, Macon, punho de madeira. Peso: 2,55
Kg.
Remo M4 Stiff Full Carbon com formato da lâmina: Slick, Macon, punho de Carbono, espuma
ajustável. Peso: 2,6 Kg.
Remo M4 Stiff Full Carbon para com formato da lâmina: Slick, Macon, punho de carbono. Peso:
2,6 Kg.
Remo M4 Stiff Full Carbon para com formato da lâmina: Slick, Macon, punho de madeira. Peso:
2,6 Kg.
Remo M5 Padrão com formato da lâmina: liso, punho de madeira. Peso: 3,35kg.
Remo para Caiaque, em fibra de carbono, para treinamento e competição de Paracanoagem,
certificado pela Federação Internacional de Canoagem.
Remo S2 Macio para pesos leves, juniors, mulheres e veteranos (até 75kg) com lâminas nos
formatos: Slick, Cleaver e Macon, punho em carbono, peso: 1,41kg
Remo S2 Macio para pesos leves, juniors, mulheres e veteranos (até 75kg) com lâminas nos
formatos: Slick, Cleaver e Macon, punho em madeira, peso: 1,41kg
Remo S2 para scullers nível sênior (entre 80-90kg) com lâminas nos formatos: Slick, Cleaver e
Macon, punho em carbono. Peso: 1,43kg
Remo S2 para scullers nível sênior (entre 80-90kg) com lâminas nos formatos: Slick, Cleaver e
Macon, punho em madeira. Peso: 1,43kg
Remo S2 Stiff para quads, duplos e fortes remadores individuais (acima de 90kg) com lâminas
nos formatos: Slick, Cleaver e Macon, punho em carbono. peso: 1,45 kg.
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Remo S2 Stiff para quads, duplos e fortes remadores individuais (acima de 90kg) com lâminas
nos formatos: Slick, Cleaver e Macon, punho em madeira. peso: 1,45 kg.
Remo S3 Intermediários para todos os usos com lâminas nos formatos: Slick, Cleaver e Macon,
punho em carbono, peso: 1,55kg
Remo S3 Intermediários para todos os usos com lâminas nos formatos: Slick, Cleaver e Macon,
punho em madeira, peso: 1,55kg
Remo S3 Intermediates (Sculling) para corrida em oceano com formato a lâmina: Slick e Macon,
punho de carbono ajustável e madeira. Peso: 1,5 Kg.
Remo S4 Full Carbon para scullers nível sênior (entre 80-90kg) com lâminas nos formatos: Slick,
Cleaver e Macon, punho em carbono. Peso: 1,38 kg
Remo S4 Full Carbon para scullers nível sênior (entre 80-90kg) com lâminas nos formatos: Slick,
Cleaver e Macon, punho em madeira. Peso: 1,38 kg
Remo S4 Soft Full Carbon para pesos leves, juniors, mulheres e veteranos (até 75kg) com
lâminas nos formatos: Slick, Cleaver e Macon, punho em carbono, peso: 1,35 kg.
Remo S4 Soft Full Carbon para pesos leves, juniors, mulheres e veteranos (até 75kg) com
lâminas nos formatos: Slick, Cleaver e Macon, punho em madeira. peso: 1,35 kg.
Remo S4 Stiff Full Carbon para quads, duplos e remadores individuais (acima de 90 KG) a nível
de elite, formato da lâmina: Slick, Cleaver e Macon, punho em madeira. Peso: 1,4 kg
Remo S4 Stiff Full Carbon para quads, duplos e remadores individuais (acima de 90 KG) nível de
elite, formato da lâmina: Slick, Cleaver e Macon, punho em carbono. Peso: 1,4 kg
Remo S5 Normas para a escola e clube de uso com com lâminas nos formatos: Slick, Cleaver e
Macon, punho em carbono, peso: 1,80kg
Remo S5 Normas para a escola e clube de uso com com lâminas nos formatos: Slick, Cleaver e
Macon, punho em madeira, peso: 1,80kg
Remo S6 Formadores para a escola e nível de treinamento do clube com lâminas no formato:
Slick, Cleaver e Macon, punho de madeira. Peso: 1,80 kg
Remo scull ultra light-fabricado em fibra de carbono
Remo sweep de palamenta simples fabricado em polipropileno (pá) e alumínio (cano), pesando
960 g e medindo v1,93 m.
Remoergômetro é um aparelho que une a capacidade de se remar em equipe e se ter uma
sensação de estar remando na água. Possui uma base com dois trilhos e um suporte com
rodinhas que correm pelos trilhos, um cabo tensionado por uma mola mantém o carrinho
centralizado na base. Dimensões: Remador interior de 3,35 x 1,22m, Barcos da equipe:
comprimento necessário = (número de remadores interiores x 2,59m) + 1,07 m. UNIDADE
Remos desmontados. Permite a regulagem da inclinação das pás, adaptando-se a sua forma de
remar; Super Leve e Resistente; Material: Pá de plástico PVC e varão de alumínio; Medida
montado : (aprox.): 220 cm de comprimento; Medida desmontado: 98 cm x 20 cm x 5 cm; Peso:
1 kg.
Reparador de Green - Pequeno acessório de aço com dois prolongamentos em forma de garra
usado pelo jogador para reparar possíveis danos à grama do Green. Medida: 6, 5 x 2,0 cm
(média)
Reparador de Green - Pequeno acessório de plástico com dois prolongamentos em forma de
garra usado pelo jogador para reparar possíveis danos à grama do Green. Medida: 6, 5 x 2,0 cm
(média)
Repelente de moscas, à base de produtos naturais, sem substâncias tóxicas, para animais.
Galão de 5 litros.
Repouso de seta curvo magnético LD. Cores: preta, azul, dourada e prata.
Repouso de seta curvo magnético LE. Cores: preta, azul, dourada e prata.
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Reservatório solar/elétrico com capadcidade de 400 L, pressão (10 m. c. a), apoio elétrico 6.000
watts, tanque interno em aço inox 304 “calotado”, Dimensões: diâmetro 700 mm x 2. 140 mm
comprimento (horizontal).
Reservatório Térmico com capacidade de 600 litros, tipo horizontal de piso, vaso interno em
aço inoxidável AISI-304, tampa em fibra de vidro, isolamento térmico duplo com espuma rígida
de poliuretano com espessura de 30mm sem CFC, acabamento externo em chapa de alumínio
liso de alta resistência. peso de apoio e fixação em aço, pintado com tinta epóxi, poço de
sensor para controlador digital de temperatura, temperatura media do equipamento 55°C,
Dimensões: comprimento: 1650 mm e diâmetro: 790 mm, entrada de água fria: 1'', saída de
água quente: 1'', saída para os coletores: 1'', retorno dos coletores: 1'', pressão de trabalho: até
2mca, pressão de teste hidrostático: 3,5mca,
Reservatórios Térmicos com caixa interna em aço inox 304, isolamento térmico em poliuretano
expandido - 50mm, revestimento externo em alumínio, testado 24 hs a 10mca em pressão
estática, apoio elétrico de 3. 000W (p/ dias frios e nublados)
Rest Hunter - Descanso para o arco confeccionado em plástico. Indicado para os arcos mais
pesados. Lado Direito.
Rest Hunter - Descanso para o arco confeccionado em plástico. Indicado para os arcos mais
pesados. Lado Esquerdo.
Restaurador da Superfície da Bola. Restaura a superfície da bola ao estado original. Processo de
polimento de uma etapa rápida. Não contém silicones ou ceras. Proporciona um alto brilho de
longa duração e de superfície lisa. Para uso em todos os equipamentos de boliche de alto
desempenho. Produtos homologados e aprovados pela WTBA (federação internacional de
boliche) com uso exclusivo para polimento e limpeza de bolas de boliche. Marca PowerHouse
Factory Finish Polish - 32oz ou similar. Frasco com 950ml.
Retentor de Bengala para Moto Cross.
Retentor de Bengala para Moto Cross.
Retentor de segurança para barra 28 mm
Retinol; colecalciferol; óxido de zinco; óleo de fígado de bacalhau (2tb) indicado para proteger
a delicada pele do bebê das assaduras. sua formulação única, com vitaminas a (retinol) e d
(colecalciferol) incorporadas a agentes emolientes e hidratantes, forma uma camada protetora
contra substâncias presentes nas fezes e urina que causam assaduras
Retinol; colecalciferol; óxido de zinco; óleo de fígado de bacalhau. indicado para proteger a
delicada pele do bebê das assaduras. sua formulação única, com vitaminas a (retinol) e d
(colecalciferol) incorporadas a agentes emolientes e hidratantes, forma uma camada protetora
contra substâncias presentes nas fezes e urina que causam assaduras. Tubo de 45G
Retornador de bola. quando o jogador encesta a bola lhe é devolvida pelo retornador;
montagem e desmontagem em menos de 2 minutos;
Retranca da prancha, confeccionada em Alumínio (ref. Unifiber ou similar.). Dimensões: 160210.
Retranca da prancha, confeccionada em Alumínio (ref. Unifiber ou similar.). Dimensões: 180230.
Retranca da prancha, confeccionada em Alumínio (ref. Unifiber ou similar.). Dimensões: 200250
Retranca da prancha, confeccionada em Carbono (ref. Unifiber ou similar.). Dimensões: 160210.
Retranca da prancha, confeccionada em Carbono (ref. Unifiber ou similar.). Dimensões: 180230.
Retranca da prancha, confeccionada em Carbono (ref. Unifiber ou similar.). Dimensões: 200-
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250.
Retranca de alumínio ajustável
Retroprojetor. . Tecnologia DLP, Brilho/Luminosidade: 3. 500 ANSI Lúmens, Taxa de Contraste
13.000: 1, Resolução Nativa 1024x768 Pixels, Resolução Máxima 1600x1200 Pixels, Video
Compatibilidade (HDTV) 720p, 1080i, 1080p/60,576i, 576p.
Revestimento acústico aplicado na alvenaria composto por cobertura vertical e horizontal com
a fixação de duas bandejas metálicas (50 cm e 100 cm). Toda estrutura é revestida
internamente por lã de PET 75mm 30kg/m³ fixado com tela metálica Hexanet.
Revestimento de fachada formado por 2 vidros 6mm ref. extra clean cebrace ou ultrawhite da
guardian, ou similar, com lamina ref. pvb coconut white da Dupont, ou similar.
Revestimento Piso - Manta de borracha Acustimix, com lâmina flexível bifásica, Composta de
borracha sintética, à base de polímeros e cargas minerais, de alta densidade (1.666Kg/m³).
Revestimento vinílico para piso - flexível, heterogênea, em mantas de 2mm.
Revólver de Partida calibre 32
Ringue 5m x 5m com EVA 15mm, 4 cornes, 40cm de área de escape, saia em torno do ringue
para acabamento dos pés, 4 cordas em cabo de aço revestida com mangueira de alta
durabilidade e acabamento ideal, lona anti derrapante, 4 corners revestidos em lona
emborrachada de fácil higienização e espuma anti impacto, sendo duas na cor branca, uma na
cor vermelha e outra na azul, conforme as normas da confederação, duas escadas de acesso,
fundo em compensado de 20mm e estrutura metálica.
Riser Pad para equino
Robô lançador de bolas para tênis de mesa cesta detém a capacidade de armazenamento de
até 120 bolas com a capacidade de realizar lançamentos com efeito para cima (Top Spin) e
efeito baixo (Side Spin), efeitos para direta, esquerda e combinações de efeito; diametro das
bolas lançadas: 40 mm. Peso: 5 kg.
Robô lançador de bolas para tênis de mesa. Características: Motor de bola dura até 5.000
horas;lança bolas topspin, underspin ou sidespin e alternar entre esses tipos de rotação
durante uma única seqüência programada; controle remoto infravermelho: sem fios e sem
ajustes manuais para a unidade; interruptor built-in permite o uso em qualquer lugar do
mundo (especificação eléctrica: AC 88V a 240V); backpack: vários bolsos irá realizar remoto,
cabo de alimentação e outros acessórios; rapidamente configurável; picker gratuito Bola;
quatro modos de jogo: modo manual [Principiante]: permite a prática de uma bola programada
em dois locais diferentes sobre a mesa; manual fixo modo [Intermediate]: permite programar
individualmente o seu próprio tiro (velocidade da bola, trajetória, tipo de rotação,
profundidade e frequência) para um ponto fixo;modo automático [avançado]: escolher entre
nove padrões de fábrica pré-programados; modo ciclo memória [Expert]: permite programar
individualmente os seus próprios tiros (velocidade da bola, trajetória, tipo de rotação,
profundidade e freqüência); aderência básico de posição e de pronto como para o ataque,
Block & Empurre; Footwork adequada; padrões demo prática; pratique patterns modo auto.
Robô lançador de bolas para tênis de mesa; características: para cada bola um exercício
individualmente ajustável com as opções: rotação + / velocidade + / trajetória + / profundidade
+; 8 bolas por exercício; salva até 78 excercícios; 21 treinos pré-programados; controle remoto
(on / off e variação de velocidade); IFC (individual Frequency Control) - para as necessidades
individuais; função do ciclo - quebras de jogo automáticas
Robô lançador de bolas para tênis de mesa; características: para cada bola um exercício
individualmente ajustável: rotação + /velocidade +/ trajetória +/ profundidade +; sequências de
bolas completas, incluindo serviço; até 22 exercícios salvos; 10 treinos pré-programados;
função AFC - "Controle Automático de Frequência" para ajuste automático dos intervalos de
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tempo entre as bolas com velocidade e rotação diferentes; função "Sample" - para jogar bolas
individualmente e personalizar suas configurações
Robô Para Lançamentos De Bolas De Tênis De Mesa. Canhão lançador de bolas com capacidade
de no mínimo 100 bolas; Lançamento de até 170 bolas por minuto; Velocidade mínima de 14
km/h; Velocidade máxima de 86 km/h; Tipos de efeito: efeito por cima; efeito por baixo; efeito
lateral (direito e esquerdo) e combinação de efeitos; Rede com sistema de recolhimento e
relançamento das bolas rebatidas; Extensores para fixação no suporte da rede; Caixa de
controle dos lançamentos; Com programas de treinamento pré-definidos; Com personalização
dos lançamentos (efeito velocidade e controle); Com interface com computadores .
Robô para tênis de mesa com tecnologia digital de fácil manuseio, preciso na velocidade da
bola; modo normal o robô dá controle manual simples sobre cada função; modo Drill, você
pode executar qualquer um dos 64 treinos armazenados no controlador; capacidade de
produzir efeitos para esquerda ou direita e mesclar ambos; diametro das bolas lançadas: 40
mm. Peso: 8 kg.
Roda de competição para bicicletas lightweight ventoux III 240, confecionada em carbono
tubular 960 - 990 gramas, tamanho 650.
Roda de competição para bicicletas lightweight ventoux III 240, confecionada em carbono
tubular 960 - 990 gramas, tamanho 700.
Roda de Exercício Whell. Com rodas duplas e antiderrapantes. Para o Centro de Treinamento.
Roda de resistência com pedais e tiras ajustáveis; Composta por plástico resistente e borracha.
Altura: 17,5 cm; Largura: 10,5 cm; Peso liq. Aproximado: 2,8 kg.
Roda dianteira montada aro 10 .
Roda dianteira montada aro 10 .
Roda Eletrônica de Medida. Estrutura de aço para medida; Aperto do polegar -up, garante
menos pressão de pulso e controle superior; Padrões NEMA Classe II; Contador Tamanho e
colocação; Alavanca para cima, alça para baixo; Dobrável; 220V/ 60 Hertz ou BIVOLT.
Roda para treinamento abdominal com alças ergonômicas; Texturizado; Confeccionada em
plástico moldado. Peso: 450g.
Roda traseira montada aro 10 .
Roda traseira montada aro 10 .
Rodo para nivelar a caixa de areia
Rollbag Jumbo extra para transporte de armas.
Rolo de ciclismo fixo, base em ferro zincado 20 x 30 mm, rolos em alumínio de 3 polegadas,
correia de transmissão de energia do aro traseiro para o dianteiro, eixos com rolamentos, pista
de 50 cm, comprimento total de 1,3 m, peso aproximado 7 kg.
Rolo de ciclismo solto para treinamento, estrutura em cromo, sistema de funcionamento
através de fluido, Não possui regulagem de tensão, a intensidade acontece na mudança de
marchas, pneus slick e 700x23, o trainer pode ser usado tanto para Speed quanto MTB.
Rolo de corda de badminton, medindo 200m x 0,70mm, multifilamento de durabilidade, gauge
22 / 0,70mm.
Rolo de corda de nylon (200 metros X 0,70 mm), em monofilamento, copolímeros de poliéster
de alto desempenho para encordoamento de raquetes, espessura entre 1,18mm a 1,23.
Rolo de corda de nylon (200 metros), em multifilamento de Nylon, espessura de 1.35mm.
Rolo de espuma rígida (foam roller). Composição. Polipropileno expandido 100% reciclável.
Dimensões 30 x 15 cm. Peso 250g.
Rolo de faixa elástica para reabilitação e fortalecimento. Em borracha; 8 níveis de elasticidade
com cores (de amarelo para preto) e espessuras diferentes; 5 Unidades com tensões variadas
extra leve, leve, médio, forte, extra forte. Dimensões: 150x5 cm.
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Rolo de fita para marcação quadra de bocha paralímpica. Comprimento de 60m com 5cm
(aprovado pelo IPC largura entre 4-5 cm). Baseado em PVC revestida com adesivo de borracha
natural, facilmente removido do chão.
Rolo de Massagem.
Rolo de papel lençol descartável de celulose. Dimensões: Larg. X Comp. (70cm x 50m)
Rolo de posicionamento grande, para membros/tronco, no divã ou colchonete. Estrutura
interna em madeira; Espuma de densidade 28; Revestido em courvin. Diâmetro: 20 cm;
Comprimento: 60 cm.
Rolo de posicionamento meia lua, para membros/tronco, no divã ou colchonete. Espuma de
densidade 28; Revestido em courvin. Dimensões (CxLxA): 600x20x10 cm.
Rolo de posicionamento pequeno, para membros/tronco, no divã ou colchonete. Estrutura
interna em madeira; Espuma de densidade 28; Revestido em courvin. Diâmetro: 15 cm;
Comprimento: 45 cm.
Rolo de Treinamento.Tamanho do rolo 2''. Acomoda 29'ers. Nível de ruído: Mais tranquilo.
Método instrutor de nivelamento: Assimétricas pés niveladores traseiros. Tipo de Resistência:
Progressivo. Tipo de quadro: Clássico quadro séries dobrável. Apego à bicicleta: Bolt Action.
Tamanhos rodas: 650b, 700c, 26 '', 27'', 29 '', adaptador disponível para 20-24 ''. Quadros de
bicicleta: Este treinador é projetado para caber quadros de estrada e mountain bike comuns,
incluindo aqueles com 120, 130 e 135 milímetros espaçamentos.
Rolo de Treinamento. Tamanho do rolo 2''. Medição de energia. Exercícios programáveis.
Acomoda 29'ers. Nível de ruído: Calma. Garantia Lifetime: 1 ano de garantia em peças
eletrônicas. Método instrutor de nivelamento: Ajuste único de nivelamento perna. Tipo de
Resistência Programável / Progressive. Tipo de quadro Dobrável Series Pro. Pé ajustável. Apego
à bicicleta: Ajuste de discagem de um lado. Tamanhos rodas: 650b, 700c, 26'', 27'' 29 ''.
Rolo flutuante para natação/hidroginástica (Espaguete): Para piscina confeccionado em
espuma ethafon, formato tubo flexível, Medidas 170cm comprimento, Diâmetro 20cm.
Rolo meia lua em espuma E.V.A. Dimensões (L x A): 90cm x 15cm.
Roupa completa Jaqueta em couro, cor branca, lisa, tamanho P à GG, para competição ou
treino. Modelo Unissex.
Roupa completa Calça em malha, cor branca, lisa, tamanho P à GG, para competição ou treino.
Modelo Unissex.
Roupa completa Calça, tamanho 30 a 32, para competição ou treino. Modelo Unissex.
Roupa completa Jaqueta, tamanho 100 à 108. Modelo Unissex.
Roupa completa Jaqueta, tamanho 30 a 32, para competição ou treino. Modelo Unissex.
Roupa completa FIE 800N - Jaqueta, tamanho 32 a 98. Modelo Unissex.
Roupa para ciclista com superfície lisa. Feitas de fios de elastano (chamados de Lycra),
microfibras de borracha.
Roupeiro de aço com 1 porta inteiriça e pitão para cadeado; fabricado com chapa metálica # 22
MSG (ABNT 1010/1020); dimensões externas aproximadas (mm): (H) 1.945 x (L) 330 x (P) 400
Roupeiro de aço com 12 portas pequenas e pitão para cadeado; fabricado com chapa metálica
# 22 MSG (ABNT 1010/1020); dimensões externas aproximadas (mm): (A) 1.945 x (L) 930 X (P)
400
Roupeiro de aço com 16 portas pequenas e pitão para cadeado; fabricado com chapa metálica
# 22 MSG (ABNT 1010/1020); dimensões externas aproximadas (mm): (A) 1.945 x (L) 1.230 X (P)
400
Roupeiro de aço com 2 portas inteiriças e pitão para cadeado; fabricado com chapa metálica #
22 MSG (ABNT 1010/1020); dimensões externas aproximadas (mm): (H) 1.945 x (L) 630 x (P)
400
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Roupeiro de aço com 2 portas sobrepostas e pitão para cadeado; fabricado com chapa metálica
# 22 MSG (ABNT 1010/1020); dimensões externas aproximadas (mm): (A) 1.950 x (L) 330 x (P)
400
Roupeiro de aço com 3 portas inteiriças e pitão para cadeado; fabricado com chapa metálica #
22 MSG (ABNT 1010/1020); dimensões externas aproximadas (mm): (H) 1.945 x (L) 925 x (P)
420
Roupeiro de aço com 4 portas inteiriças e pitão para cadeado; fabricado com chapa metálica #
22 MSG (ABNT 1010/1020); dimensões externas aproximadas (mm): (H) 1.945 x (L) 1.230 x (P)
420
Roupeiro de aço com 4 portas sobrepostas e pitão para cadeado; fabricado com chapa metálica
# 22 MSG (ABNT 1010/1020); dimensões externas aproximadas (mm): (A) 1.950 x (L) 630 x (P)
400
Roupeiro de aço com 6 portas sobrepostas e pitão para cadeado; fabricado com chapa metálica
# 22 MSG (ABNT 1010/1020); dimensões externas aproximadas (mm): (A) 1.950 x (L) 930 x (P)
400
Roupeiro de aço com 8 portas sobrepostas e pitão para cadeado; fabricado com chapa metálica
# 22 MSG (ABNT 1010/1020); dimensões externas aproximadas (mm): (A) 1.950 x (L) 1.230 x (P)
400
Rs:x (pracha a vela): prancha completa feminina (prancha, retranca, vela,quilha, mastro e
extensão).
Rs:x (pracha a vela): prancha completa masculina (prancha, retranca, vela,quilha, mastro e
extensão).
Rs:x (pracha a vela): prancha de windsurf em fibra de carbono ("carbon sandwich") com quilha
em fibra de vidro com 70 cm de comprimento. dimensões: (cxl):286 cm x 98 cm. peso: 15.5 kg.
Rs:x (prancha a vela): alça para pés em nylon leve alcochoado.
Rs:x (prancha a vela): base do mastro em fibra de carbono.
Rs:x (prancha a vela): board bag para prancha de windsurfe rs:x com revestimento interno em
espuma eva; revestimento externo em poliéster
Rs:x (prancha a vela): bolina em fibra de vidro. tamanho: 60 cm.
Rs:x (prancha a vela): capa para vela 8.5 com revestimento interno em espuma eva;
revestimento externo em poliéster.
Rs:x (prancha a vela): capa para vela 9.5 com revestimento interno em espuma eva;
revestimento externo em poliéster.
Rs:x (prancha a vela): extensão da retranca 48 em fibra de carbono.
Rs:x (prancha a vela): kit de cabos "dawnhaul".
Rs:x (prancha a vela): kit de cabos "outhaul".
Rs:x (prancha a vela): mastro 490 para windsurf feminino feito de carbono; icms 29;.tamanho :
490 mm; peso:2.20 kg.
Rs:x (prancha a vela): mastro 520 para windsurf masculino feito de carbono; icms 32;.tamanho
: 520 mm; peso:2.40 kg.
Rs:x (prancha a vela): retranca 225 em carbono .
Rs:x (prancha a vela): rig bag 490/8.5 com revestimento interno em espuma eva; revestimento
externo em poliéster.
Rs:x (prancha a vela): rig bag 520/9.5 com revestimento interno em espuma eva; revestimento
externo em poliéster.
Rs:x (prancha a vela): vela 8.5 feminina.
Rs:x (prancha a vela): vela 9.5 masculina.
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Sabão de glicerina líquido para limpeza e hidratação de peças de couro. 5 L.
Sabão de glicerina líquido para limpeza e hidratação de peças de couro. c/ aplicador 500 ml.
Sabão de glicerina líquido para limpeza e hidratação de peças de couro. C/ aplicador, 1 L.
Sabão de glicerina para limpeza e hidratação de peças de couro. 350 g.
Sabão líquido de coco, para limpeza e remoção da sujeira mais pesada de animais. Galão de 5
litros.
Sabre completo elétrico - Lâmina S20, copo isolado com tomada soldada, almofada, punho e
pomo.
Sabre completo elétrico com lâmina colorida; Azul, dourada ou arco-íris. Bivolt
Sabre completo elétrico com lâmina s22 lm
Sabre completo elétrico com lâmina s24 colorida
Sabre completo mudo - Não elétrico para treino - Lâmina S20, copo não isolado, almofada,
punho e pomo.
Sabre de E.V.A
Sabre não elétrico comleto com lâmina s22 - lm
Sabre não elétrico para treino lâmina s20, copo não isolado,almofadinha, punho e pomo
Saccharomyces boulardii - 17 liofilizado 100 mg (3cx) indicado no tratamento da diarreia
produzida por clostridium difficile, por antibioticoterapia ou quimioterapia; na restauração da
flora intestinal fisiológica.
Saco com 100 bolas para treinamento e jogo de ténis de mesa
Saco de armas com rodas - 1 grande compartimento, bolso externo. Estrutura resistente em
ferro.
Saco de armas com rodas - 2 compartimentos, 2 bolsos externos. Estrutura resistente em ferro.
Saco de armas com rodas - Jumbo Extra (maior que o Jumbo) -Material super resistente,
estrutura em ferro. 2 compartimentos e mais um compartimento extra que pode ser retirado e
usado separadamente.
Saco de armas com rodas - Jumbo -Material super resistente, estrutura em ferro. 2
compartimentos e mais um compartimento extra que pode ser retirado e usado
separadamente.
Saco de armas com rodas - Para praticantes de pentatlo. Dois grandes compartimento, mais um
compartimento destacável, uma bolsa especial para pistola e uma bolsa nécessaire (sob
encomenda)
Saco de armas com rodas grandes, modelo econômico, com 2 compartimentos com estrutura
em ferro
Saco de armas com rodas júnior - Saco Infantil
Saco de armas com rodas, modelo econômico, 1 compartimento em estrutura de plástico
Saco de armas com rodas, modelo econômico, com 2 compartimentos com estrutura em ferro
Saco de armas sem rodas júnior
Saco de armas sem rodas pequeno para carregar de 2 a 3 armas, com pequeno bolso externo.
Saco de Bolas. Capacidade: Até 10 bolas Tam. 7. Tamanho: A estrutura permite transportar
bolas de basquete, volley, futebol de campo e futsal. Composição: 100% nylon e tela premium.
Categorias: Adulto, Junior, Juvenil, Cadete, Infantil. Feminino e Masculino. Para Jogo e
Treinamento. Handebol Indoor.
Saco de boxe 105; Altura 90 cm; Circunferência 1,05 m; Peso 20 kg; Material couro sintético;
Acompanha girador com gancho e correntes; Enchimento e retalhos de tecido; Função
combinação de golpes e força.
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Saco de boxe 105; Altura 90 cm; Circunferência 1,05 m; Peso 20 kg; Material Couro;
Acompanha girador com gancho e correntes; Enchimento e retalhos de tecido; Função
combinação de golpes e força.
Saco de boxe 150 sintético; Altura 1,50 m; Circunferência 1 m; Peso 35 kg; Material couro
sintético; Acompanha girador com gancho e correntes; Enchimento e retalhos de tecido;
Função combinação de golpes e força.
Saco de boxe 150; Altura 1,50 m; Circunferência 1 m; Peso 35 kg; Material couro; Acompanha
girador com gancho e correntes; Enchimento e retalhos de tecido; Função combinação de
golpes e força.
Saco de boxe 95 couro; Altura 90 cm; Circunferência 95 cm; Peso 17 kg; Material couro;
Acompanha girador com gancho e correntes; Enchimento e retalhos de tecido; Função
combinação de golpes e força.
Saco de boxe 95 sintético; Altura 90 cm; Circunferência 95 cm; Peso 17 kg; Material couro
sintético; Enchimento e retalhos de tecido; Acompanha girador com gancho e correntes;
Função combinação de golpes e força.
Saco de boxe de 100 couro; Altura 90 cm; Circunferência 1 m; Peso 18 kg; Material couro;
Acompanha girador com gancho e correntes; Enchimento e retalhos de tecido; Função
combinação de golpes e força.
Saco de boxe de 100 sintético; Altura 90 cm; Circunferência 1 m; Peso 18 kg; Material couro
sintético; Acompanha girador com gancho e corrente; Enchimento e retalhos de tecido; Função
combinação de golpes e força.
Saco de boxe pró; Altura 1 m; Circunferência 1 m; Peso 22 kg; Material couro sintético;
Enchimento e retalhos de tecido; Acompanha gancho e correntes; Função combinação de
golpes e força.
Saco de Contato - 1, 40m. Altura 0, 40m de diametro 10/9Kg. Espuma de alta densidade.
TACKLE BAG.
Saco de dardo confeccionado em material PVC suave, mas forte, com três tubos de plástico no
interior para encaixe dos dardos. Resistente a água. Feito sob medida dos dardos.
Saco de mola (com 10 unidades) - Mola de peso da ponta do florete
Saco de mola de contato de espada (com 10 unidades) - Molas de contato (mola pequena de
curso) para a ponta de espada.
Saco de mola de pressão de espada (com 10 unidades) - Molas de pressão (mola grande de
peso) para a ponta de espada.
Saco de Pancada com revestimento em couro, enchimento de retalhos de tecido, com altura
igual a 1,10 e diâmetro de 35 cm, peso de 35kg.
Saco de Pancada com revestimento em couro, enchimento de retalhos de tecido, com altura
igual a 1,30 e diâmetro de 35 cm, peso de 42kg.
Saco de Pancada com revestimento em couro, enchimento de retalhos de tecido, com altura
igual a 1,50 e diâmetro de 35 cm, peso de 50kg.
Saco de pancada com sistema de gancho giratório. Composição: em couro sintético e
enchimento com retalhos de tecidos. Peso líquido aproximado: 20 kg. Dimensões aproximadas
(L x A x P): 0,35x70x0,35 cm.
Saco de pancada confeccionado com tela de poliéster fio 8 dupla-face. Enchimento: retalhos de
tecido compactado. TAMANHOS: 1,20m. Capacidade: até 70kg
Saco de pancada confeccionado com tela de poliéster fio 8 dupla-face. Enchimento: retalhos de
tecido compactado. TAMANHOS: 1,40m. Capacidade: até 90kg
Saco de pancada confeccionado com tela de poliéster fio 8 dupla-face. Enchimento: retalhos de
tecido compactado. TAMANHOS: 1,80m. Capacidade: até 120kg
Saco de pancada confeccionado com tela de poliéster fio 8 dupla-face. Enchimento: retalhos de
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tecido compactado. TAMANHOS:1,00m. Capacidade: até 50kg
Saco de pancada Eletrônico. Peso: 33 kg; Altura 100cm. Para treinamento de artes marciais
com sistema de gancho giratório (girador com gancho e correntes); Composição: em PVC e
enchimento com retalhos de tecidos. Com sensores integrados na zona dos pontos. Ele
funciona quando ligada ao transmissor e software. Cor: Preta.
Saco de pancada Eletrônico. Peso: 42 kg; Altura 120cm. Para treinamento de artes marciais
com sistema de gancho giratório (girador com gancho e correntes); Composição: em PVC e
enchimento com retalhos de tecidos. Com sensores integrados na zona dos pontos. Ele
funciona quando ligada ao transmissor e software. Cor: Preta.
Saco de pancada Eletrônico. Peso: 52 kg; Altura 150cm. Para treinamento de artes marciais
com sistema de gancho giratório (girador com gancho e correntes); Composição: em PVC e
enchimento com retalhos de tecidos. Com sensores integrados na zona dos pontos. Ele
funciona quando ligada ao transmissor e software. Cor: Preta.
Saco de Pancada ideal para treino: Incluso Girador. Material: PVC Poliéster.Duas alças de nylon
para sustentação com anéis de metal. Dupla costura em X na fixação das alças no saco.
Fabricante: Tapout.
Saco de pancada, confeccionada em couro sintético de alta resistência, com sistema de gancho
giratóro, com capacidade de 70 kg e 1,20 m,
Saco de pancada, confeccionada em couro, sem suporte, peso igual a 68,4 kg, dimensões: 1,66
x 0,32 m
Saco de pancada,confeccionada em couro, sem suporte, peso igual a 51 kg, dimensões (A x L x
P): 60 x 15,5 x 159cm
Saco de pancada. Peso: 21 kg; Altura 80cm. Para treinamento de artes marciais com sistema de
gancho giratório (girador com gancho e correntes); Composição: em PVC e enchimento com
retalhos de tecidos. Cor: Azul.
Saco de pancada. Peso: 33 kg; Altura 100cm. Para treinamento de artes marciais com sistema
de gancho giratório (girador com gancho e correntes); Composição: em PVC e enchimento com
retalhos de tecidos. Cor: Azul.
Saco de pancada. Peso: 42 kg; Altura 120cm. Para treinamento de artes marciais com sistema
de gancho giratório (girador com gancho e correntes); Composição: em PVC e enchimento com
retalhos de tecidos. Cor: Azul.
Saco de pancada. Peso: 52 kg; Altura 150cm. Para treinamento de artes marciais com sistema
de gancho giratório (girador com gancho e correntes); Composição: em PVC e enchimento com
retalhos de tecidos. Cor: Azul.
Saco de pancada. Peso: 65 kg; Altura 180cm. Para treinamento de artes marciais com sistema
de gancho giratório (girador com gancho e correntes); Composição: em PVC e enchimento com
retalhos de tecidos. Cor: Azul.
Saco de Pancadas / Boxe - Pretorian: Com design padrão, corpo em PU com trançado de Ráfia e
contorno em EVA de 2,5 centímetros. Essa combinação garante o amortecimento e resiste bem
aos impactos e seus desgastes. Além disso, possui capa protetora e camada interna de tecido.
Tudo para envolver a corrente ao fixar com segurança à base concretada ou ferro chumbado.
Ideal para treinamentos. Corpo em PU. Alças trançadas de Ráfia. Costuras em X. Logo Pretorian
impresso. Tamanho único. Composição: PU, Ráfia, EVA e tecido. Peso líquido aproximado
(unidade): 30 kg. Dimensões aproximadas (LxA): 40x110 cm.
Saco de parafuso (com 10 unidades) - Parafuso para a ponta do florete
Saco de parafuso de espada (com 10 unidades) - Parafusos para ponta de espada
Saco de pesos. Elaborado com nylon resistente e para uso severo em todas as condições de
terreno; Acompanha 4 sacos para preenchimento com areia ou outro material de alta
densidade; Os sacos de pesos possuem alças; Bolsa com alças em diversas posições; Medidas
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da Embalagem (AxLxC): (25,3 x 10,0 x 33,0) cm.
Saco de Rede Nylon Para 10 Bolas - Em Nylon. Ideal para 10 bolas tamanho beach soccer.
Saco de Resgate para o resgate e retirada da água de canoísta, com 10 metros de corda
Saco de Resgate para o resgate e retirada da água de canoísta, com 15 metros de corda
Saco de Resgate para o resgate e retirada da água de canoísta, com 20 metros de corda
Saco de Transporte para Bolas. O saco de transporte de bolas com capacidade para 12;
Confeccionada em Sanet e Nylon plastificado; Com alça para auxiliar o transporte. Peso: 760
gramas.
Saco para transportar material esportivo; Material: Nylon. Tamanho: grande; Medindo
aproximadamente 1,10/1,20 m.
sacola (capa), confeccionada em lona, para mastreação feminina, com rodas para condicionar e
transportar o mastro, retranca, vela, pé de mastro e extensão.
Sacola de boliche para transporte de 3 bolas de boliche. Fabricada em nylon. Tamanho 90cm
comprimento x 44cm altura x 36cm largura. Alça telescópica, compartimentos para
equipamentos e sapatos, duas rodas, compartimento seguro para três bolas, com separação
individual para cada uma.
Sacola de boliche para transporte de 3 bolas de boliche. Fabricada em pollyester. Tamanho
90cm comprimento x 44cm altura x 36cm largura. Alça telescópica, compartimentos para
equipamentos e sapatos, duas rodas, compartimento seguro para três bolas, com separação
individual para cada uma.
Sacola para acondicionamento e transporte de materiais, medindo 79 x 31 x 36 cm, com duas
alças de mão com apoio, compartimentos para raquetes, roupas e calçados.
Sacola para transporte de armas e equipamentos de viagens.
Saia, Cor: bege, Tecido: gabardine (lã fria). Tamanho P, adulto.
Saia, Cor: bege, Tecido: gabardine (lã fria). Tamanho P, juvenil.
Saia em neoprene para canoagem slalom.
Saia para Caiaque.Feita em neoprene; extensor de borracha; lycra para confecção do
acabamento; borracha super-aderente; Tam.: P,M,G,GG
Saia para tênis de mesa feminino em 95% algodão / 5% elastano e 220 grs/m2. Tamanho:
P,M,G
Saia que vai acoplada na embarcação do atleta e envolve a região da cintura do mesmo com o
objetivo de vedação. Neoprene 3mm; Extensor de borracha de 08mm; Lycra para acabamento
na extremidade da borda da saia; Clipe YKK; Peso: 660 g
Salic metila; canfora; mentol; oleos essenc spray (1fr) contusões, hematomas, traumas, lesões
musculares, eritemas solares; picadas de insetos, queimadura de água viva, e contato com
plantas urticantes
Saltômetro para salto em altura com 2,50 m, milimétrico com catraca e polias de metal
Salva vidas Brudden para pesca em caíque: Material obrigatório de segurança.
Sanda - Shorts e camiseta para pontapé inicial ful. Poliéster brilhante, robusto e ligeiramente
elástica. disponível nas cores tradicionais de San Da vermelha e preta.Tam: G
Sanda - Shorts e camiseta para pontapé inicial ful. Poliéster brilhante, robusto e ligeiramente
elástica. disponível nas cores tradicionais de San Da vermelha e preta.Tam: M
Sanda - Shorts e camiseta para pontapé inicial ful. Poliéster brilhante, robusto e ligeiramente
elástica. disponível nas cores tradicionais de San Da vermelha e preta.Tam: P
Sanda, uniforme para prática de kung fu e boxe chinês( kick boxing) ou mma . o item tem as
seguintes especificações: material: P, M, G e GG. Medida da cintura: P = 90 cm, M= 94 cm, G =

49,99
108,70
107,54
132,54

173,52
173,52
716,58

580,00

600,00
426,55
1.084,18
95,50
95,50
324,70
324,70
54,52

324,70

27,71
1.450,15
91,70
88,80
76,80
71,80
185,65

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

96 cm, GG = 102 cm. Masculino e feminino.
Sandbag - Saco em material resistente, Acompanha 4 sacos para serem preenchidos com até 4,
5 kgs de areia cada. Os sacos de pesos possuem alças. Feito com materiais resistentes e
duráveis, suportando até 36 Kg de peso. Zíper com reforço em velcro. Medidas da Embalagem
(AxLxC): (25,3 x 10,0 x 33,0) cm
Sanitário químico cabina individual em polietileno com caixa de dejetos com capacidade
mínima para armazenar 220 litros de dejetos, modelo luxo; características específicas: gel
higienizador para mãos, sistema de descarga, mictório, porta papel higiênico e luminária;
características gerais: ventilação interna através de seis telas, cobertura translúcida,
aproveitando a luz solar ou artificial, trinco indicador de ocupado/livre, trinco de segurança em
caso de emergência, tubo de respiro e cobertura inclinada, com canaletas para impedir a
entrada de chuva.
Sanitário químico cabina individual em polietileno com caixa de dejetos com capacidade
mínima para armazenar 220 litros de dejetos, modelo standard; características específicas:
tanque simples, mictório e porta papel higiênico; características gerais: ventilação interna
através de seis telas, cobertura translúcida, aproveitando a luz solar ou artificial, trinco
indicador de ocupado/livre, trinco de segurança em caso de emergência, tubo de respiro e
cobertura inclinada, com canaletas para impedir a entrada de chuva.
Sanitário químico cabina individual em polietileno com caixa de dejetos com capacidade
mínima para armazenar 220 litros de dejetos, modelo superluxo; características específicas: pia
para lavar mãos, saboneteira, porta papel toalha, porta papel higiênico, protetor de assento,
espelho, sistema de descarga, mictório, e luminária; características gerais: ventilação interna
através de seis telas, cobertura translúcida, aproveitando a luz solar ou artificial, trinco
indicador de ocupado/livre, trinco de segurança em caso de emergência, tubo de respiro e
cobertura inclinada, com canaletas para impedir a entrada de chuva.
Sapatilha confeccionada em camurça (suede) com elástico na parte superior e posterior para
melhor ajustar ao formato do pé e espuma na região do calcanhar que ajuda absorver choques.
Solado em látex (flexível e aderente) Tamanho: 33 ao 44 Cores: Bege, creme e preto.
Sapatilha confeccionada em lona de algodão crú com elástico na parte superior e posterior
para melhor ajustar ao formato do pé e espuma na região do calcanhar que ajuda absorver
choques. Solado em látex (flexível e aderente) Tamanhos: 35 ao 44 Cores: Creme e preto.
Sapatilha confeccionada em nylon telado, material flexível, resistente e que permite ventilação
com elástico na parte superior e posterior para melhor ajustar ao formato do pé e espuma na
região do calcanhar que ajuda absorver choque. Solado em látex (flexível e aderente).
Tamanhos: 35 ao 44 Cores: Branco, bege e preto.
Sapatilha de atletismo para provas de lançamento de disco, lançamento de martelo e
arremesso de peso. Solado em borracha carbonada. Cabedal em couro sintético e fibra
trançada. Fechamento através de cadarço e looper ajustável com velcro para melhor fixação
dos pés.
Sapatilha de atletismo para provas de lançamento do dardo. Com 11 pregos em cada pé
disposto na parte anterior e posterior da sola. Solado em resina plástica semi flexível e centro
em borracha sintética e texturizada. Cabedal em couro sintético e fibra nylon trançado.
Biqueira em borracha sintética texturizada. Fechamento através de cadarço e looper ajustável
com velcro para melhor fixação dos pés. Tam: 36,38,40,42,44.
Sapatilha de atletismo para provas de salto com vara. Com 7 pregos em cada pé de 7mm em
formato pirâmide disposto na parte anterior da sola. Solado em resina plástica semi flexível.
Entressola em EVA SOF MAX 8mm. Cabedal em couro sintético e fibra nylon trançada.
Fechamento através de cadarço e looper ajustável com velcro para melhor fixação dos pés.
Tam: 36,38,40,42,44.
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Sapatilha de atletismo para provas de salto em altura. Com 11 pregos em cada pé em formato
pirâmide dispostos na parte anterior e posterior da sola. Solado em resina plástica semi flexível
e centro borracha sintética maleável e texturizada. Cabedal em couro sintético e fibra de nylon
trançado. Fechamento através de cadarço para melhor fixação dos pés. Tam: 36,38,40,42,44.
Sapatilha de atletismo para provas de Salto Triplo. Com 7 pregos em cada pé de 7mm em
formato pirâmide disposto na parte anterior da sola. Solado em resina plástica semi flexível.
Entressola em EVA SOF MAX 8mm. Cabedal em couro sintético e fibra nylon trançada.
Fechamento através de cadarço e looper ajustável com velcro para melhor fixação dos pés.
Tam: 36,38,40,42,44.
Sapatilha de atletismo para provas de velocidade com barreiras. Com 6 pregos em cada pé de
7mm em formato pirâmide DISPOSTO NA PARTE ANTERIOR DA SOLA. Solado em resina plástica
semi flexível e borracha carbonada. Entressola em material sintético plástico, SARCOPLAST
ULTRA, impermeável, sendo que o mesmo toma o formato dos pés do atleta. Fechamento
através de cadarço e zíper para melhor fixação dos pés. Tam: 36,38,40,42,44.
Sapatilha de atletismo para provas de velocidade com barreiras. Com 6 pregos em cada pé de
7mm em formato pirâmide DISPOSTO NA PARTE ANTERIOR DA SOLA. Solado em resina plástica
semi flexível e borracha carbonada. Entressola em material sintético plástico, SARCOPLAST
ULTRA, impermeável, sendo que o mesmo toma o formato dos pés do atleta. Fechamento
através de cadarço e zíper para melhor fixação dos pés. Tam: 36,38,40,42,44.
Sapatilha de atletismo para saltos (vara, distância e triplo). Plataforma de travas estendida,
oferece maior transferência de energia resultando em mais força para a decolagem dos saltos.
Sapatilha de Couro Preta - Artes Marciais: Feita de Couro Natural de alta resistência e solado
moldado em Látex Anti-derrapante. Modelo de elástico com cadarço para regulagem. Interior
na cor preta.
Sapatilha de Luta.
Sapatilha de Luta.
Sapatilha de Luta.
Sapatilha desenvolvida para levantamento de peso.
Sapatilha em aço Inox inoxidável resistente ao cloro.
Sapatilha para atletismo Multimodalidades Versátil, pode ser usada em diversas modalidades e
pista. Com 7 pregos em cada pé de 7mm em formato pirâmide disposto na parte anterior da
sola. Solado em resina plástica semi flexível e borracha carbonada. Entressola em Eva SOFT
MAX 8mm cabedal em couro sintético e fibra nylon trançada. Fechamento através de cadarço e
looper ajustável com velcro para melhor fixação dos pés. Tam: 36,38,40,42,44.
Sapatilha para atletismo para provas de meio fundo e fundo. Com 7 prego em cada pé de 7mm
em formato pirâmide disposto na parte anterior da sola. Solado em resina plástica semi flexível
e borracha carbonada. Entressola em Eva SOFT MAX 8mm cabedal em couro sintético e fibra
nylon trançada. Fechamento através de cadarço. Tam: 36,38,40,42,44.
Sapatilha para atletismo para provas de meio fundo e fundo. Com 7 pregos em cada pé de
7mm em formato pirâmide disposto na parte anterior da sola. Solado em resina plástica semi
flexível e borracha carbonada. Entressola em EVA SOFT MAX, 8mm de alto absorção de
impactos cabedal em material sintético plástico SARCOPLAST ULTRA, impermeável, sendo que
o mesmo toma o formato dos pés do atleta, Fechamento através de cadarço e zíper para
melhor fixação dos pés. Tam: 36,38,40,42,44.
Sapatilha para atletismo para provas de meio fundo e fundo. Com 7 pregos em cada pé de
7mm em formato pirâmide disposto na parte anterior da sola. Solado em resina plástica semi
flexível e borracha carbonada. Entressola em EVA SOFT MAX, 8mm de alto absorção de
impactos cabedal em material sintético plástico SARCOPLAST ULTRA, impermeável, sendo que
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o mesmo toma o formato dos pés do atleta, Fechamento através de cadarço e zíper para
melhor fixação dos pés. Tam: 36,38,40,42,44.
Sapatilha para atletismo para provas de salto em distância. Com 7 pregos em cada pé de 7mm
em formato pirâmide disposto na parte anterior da sola. Solado em resina plástica semi flexível.
Entressola em Eva SOF MAX 8mm. Cabedal em couro sintético e fibra nylon trançada.
Fechamento através de cadarço para melhor fixação dos pés. Tam: 36,38,40,42,44.
Sapatilha para atletismo, desenvolvida para provas de lançamento do dardo.
Sapatilha para atletismo, desenvolvida para provas de lançamento do disco, lançamento do
martelo e arremesso do peso.
Sapatilha para atletismo, desenvolvida para provas de meio fundo e fundo.
Sapatilha para atletismo, desenvolvida para provas de salto com vara.
Sapatilha para atletismo, desenvolvida para provas de salto em altura.
Sapatilha para atletismo, desenvolvida para provas de salto em distância.
Sapatilha para atletismo, desenvolvida para provas de velocidade com barreiras.
Sapatilha para atletismo, desenvolvida para provas de velocidade.
Sapatilha para patinação de velocidade de gelo em longa distância em fibra de vidro com
gramatura de 450gr/m² e fibra de carbono ou similar ; forro de microfibra com plástico termal
(formaldeídos fenólicos); fecho em ziper .TAM: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.
Sapatilha para patinação de velocidade de gelo em longa distância em fibra de vidro com
gramatura de 450gr/m² ou similar ; forro de microfibra com plástico termal (formaldeídos
fenólicos); TAM: Infantil.
Sapatilha para patinação de velocidade de gelo em longa distância em fibra de vidro com
gramatura de 450gr/m² ou similar ; forro de microfibra com plástico termal (formaldeídos
fenólicos); TAM: 32-45.
Sapatilha para patinação de velocidade de gelo para curta distância em fibra de carbono de
construção;forro de microfibra com plástico termal (formaldeídos fenólicos);tecnologia
"Barefoot"; fecho em velcro duplo e ziper.TAM: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,48.
Sapatilha para patinação de velocidade de gelo para curta distância em fibra de carbono de
construção;forro de microfibra com plástico termal (formaldeídos fenólicos);tecnologia de
moldagem a água quente ; área calcanhar e tornozelo moldados a calor;blocos de aluminios de
montar para melhora de aderência; fecho em velcro duplo e ziper.TAM: 36, 37, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47,48.
Sapatilha para patinação de velocidade de gelo para curta distância em fibra de carbono de
construção;forro de microfibra com plástico termal (formaldeídos fenólicos);tecnologia de
moldagem a água quente; área calcanhar e tornozelo moldados a calor; fecho em velcro duplo
e ziper.TAM: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,48.
Sapatilha para patinação de velocidade de gelo para curta distância em fibra de carbono e fibra
de vidro;calcanhar moldado a calor;forro de microfibra com plástico termal (formaldeídos
fenólicos);tecnologia "Barefoot"; fecho em velcro duplo e ziper.TAM: 35-45.
Sapatilha para patinação de velocidade de gelo para curta distância em fibra de carbono leve
de construção;forro de microfibra com plástico termal (formaldeídos fenólicos);tecnologia
"Barefoot"; fecho em velcro duplo e ziper.TAM: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,48.
Sapatilha para patinação de velocidade de gelo para curta distância em fibra de vidro ondulada
de construção;moldavél a calor ;forro de microfibra;fecho em velcro duplo e ziper.TAM: 40, 41,
42, 43, 44, 45.
Sapatilha para patinação de velocidade para longa distânciade gelo em fibra de carbono ou
similar ; forro de microfibra com plástico termal (formaldeídos fenólicos); fecho em ziper
.TAM: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,48.
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Sapatilha para patinação de velocidade para longa distânciade gelo em fibra de carbono ou
similar ; forro de microfibra com plástico termal (formaldeídos fenólicos); fecho em ziper;
presilha de ajuste de pressão .TAM: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,48.
Sapatilha para patinação de velocidade para longa distânciade gelo em fibra de carbono com
proteção de carbono no calcanhar;forro de microfibra com plástico termal (formaldeídos
fenólicos); fecho em ziper.TAM: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,48.
Sapatilha para trampolim acrobático confeccionada em lycra branca costurada em sola de
látex. Modelagem em formato anatômico. Solado em látex (flexível e aderente). Tamanho: 35
ao 44 Cor: Branco.
Sapatilha para Triatlhon. Fechamento: 2 tiras de velcro de alta segurança. Com sola de carbono
com entradas de ventilação inferior. Material: sintético polido. Sola: Eleven Carbon Composite.
Tecnologias: Velcro de alta segurança, Cintas de velcro de alta segurança Sidi. Sidi Heel Cup: O
calcanhar reforçado mantém o pé em posição ideal e evita que a sapatilha se deforme por
desempenho extremo ou pressão prolongada. Heel Pad substituível: Para melhor mobilidade, a
sapatilha possui Heel pad substituível de poliuretano. Feminina. Tamanhos: 34, 35, 36, 37, 38,
39.
Sapatilha para Triatlhon. Fechamento: 2 tiras de velcro de alta segurança. Com sola de carbono
com entradas de ventilação inferior. Material: sintético polido. Sola: Eleven Carbon Composite.
Tecnologias: Velcro de alta segurança, Cintas de velcro de alta segurança Sidi. Sidi Heel Cup: O
calcanhar reforçado mantém o pé em posição ideal e evita que a sapatilha se deforme por
desempenho extremo ou pressão prolongada. Heel Pad substituível: Para melhor mobilidade, a
sapatilha possui Heel pad substituível de poliuretano. Masculino. Tamanhos: 38, 39, 40, 41,
42,43, 44.
Sapatilha para Triatlhon. Solado em composite/nylon, cabedal bem respirável. Especificação:
Parte superior (cabedal) em couro sintético super ventilado, confortável e especialmente
desenvolvido para uso sem meia, Fechamento com dois velcros, sendo um deles em sentido
invertido, como tradicionalmente acontece com sapatilhas de triathlon, Calcanhar reforçado
para aumentar a vida útil da sapatilha, Solado em composite/nylon. Feminina. Tamanhos: 34,
35, 36, 37, 38, 39.
Sapatilha para Triatlhon. Solado em composite/nylon, cabedal bem respiráve. Especificação:
Parte superior (cabedal) em couro sintético super ventilado, confortável e especialmente
desenvolvido para uso sem meia, Fechamento com dois velcros, sendo um deles em sentido
invertido, como tradicionalmente acontece com sapatilhas de triathlon, Calcanhar reforçado
para aumentar a vida útil da sapatilha, Solado em composite/nylon. Masculino. Tamanhos: 38,
39, 40, 41, 42,43, 44.
Sapatilha para Triatlhon. Solado em fibra de carbono unidirecional, cabedal bem respirável.
Especificação: Parte superior (cabedal) em couro sintético super ventilado, confortável e
especialmente desenvolvido para uso sem meia, Fechamento com dois velcros, sendo um deles
em sentido invertido. Calcanhar reforçado (peça intercarmbiável) para aumentar a vida útil da
sapatilha, Estrutura longitudinal de suporte ao arco plantar para maior eficiência e transmissão
de potência na pedalada, Solado em fibra de carbono unidirecional para extrema leveza e
rigidez. Peso: Aprox. 490g (Tam 38BR / par). Feminina. Tamanhos: 34, 35, 36, 37, 38, 39.
Sapatilha para Triatlhon. Solado em fibra de carbono unidirecional, cabedal bem respirável.
Especificação: Parte superior (cabedal) em couro sintético super ventilado, confortável e
especialmente desenvolvido para uso sem meia, Fechamento com dois velcros, sendo um deles
em sentido invertido. Calcanhar reforçado (peça intercarmbiável) para aumentar a vida útil da
sapatilha, Estrutura longitudinal de suporte ao arco plantar para maior eficiência e transmissão
de potência na pedalada, Solado em fibra de carbono unidirecional para extrema leveza e
rigidez. Peso: Aprox. 490g (Tam 38BR / par). Masculino. Tamanhos: 38, 39, 40, 41, 42,43, 44.
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Sapatilha. Confeccionado em couro sintético, EVA e solado de borracha; Tam. 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43,44.
Sapatilha. Confeccionado em couro sintético, EVA e solado de borracha; Tam. 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43,44.
Sapatilha. Confeccionado em couro sintético, EVA e solado de borracha; Tam. 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43,44.
Sapatilha. Confeccionado em couro sintético, EVA e solado de borracha; Tam. 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43,44.
Sapatilha; Numeração 36 A 44; Material nylon, poliéster e etil vinil acetato; Fechamento com
cadarço; Cores variadas; Função competição e treinamento.
Sapato confeccionado em couro com solados diferentes intercambiáveis em cada pé. Tamanho
35 a 39. Feminino.
Sapato confeccionado em couro com solados diferentes intercambiáveis em cada pé. Tamanho
38 a 44. Masculino.
Sapato Feminino - Modelo específico de couro com travas na sola, tamanho: sob medida.
Sapato Feminino - Modelo: mocassim, Cor: marrom, Tamanho: sob medida.
Sapato Feminino de Golfe: 100% couro com poros cheios, a prova d'água. Barras laterais e
longitudinais de estabilidade. Sistema anti microbial e anti odor. Altura: 14.00 cm. Largura:
21.00 cm. Profundidade: 38.00 cm. Peso: 1.20kg. Tam: 34.
Sapato Masculino - Modelo específico de couro com travas na sola, tamanho: sob medida.
Sapato Masculino - Modelo: mocassim, Cor: marrom, Tamanho: sob medida.
Sapatos - Material do forro: tecido de algodão Material superior: plutônio Material da sola:
borracha Fecho de amarre. EVA.
Sapatos para Curling com revestimento em couro; sola de borracha com discos de borracha
termoplástica com tecnologia "quantum". Tam: 33 a 40.Feminino
Sapatos para Curling com revestimento em couro; sola de borracha com discos de borracha
termoplástica com tecnologia "quantum". Tam: 38 a 48.Masculino
Sarrafo de Aço para Salto com Vara - Comprimento: 4,5 m
Sarrafo de fibra para Salto com Vara - 4.50 m
Sarrafo de fibra para Salto em Altura, 4.00 m
Sarrafo Oficial para Salto com Vara (Barra Transversal) em Fibra de Vidro; Utilizado em
competições; Com ponteiras substituíveis; Comprimento: 4,50 m;Certificado pela IAAF
(International Association of Athletics Federations)
Sarrafo oficial para salto com vara; Confeccionado em fibra de vidro; Utilizado em competições;
Com ponteiras substituíveis; Certificado pela IAAF (International Association of Athletics
Federations). Comprimento = 4 m
Score Board eletromagnético - Led Scireboard RED Placar-scoreboards em LED cor vermelha
com caixas vazias do mesmo tamanho que as LED para comunicação visual sendo que cada
módulo inclui linhas simples de 110 volts, números em formação LED com 09 dígitos com 9
polegadas de altura, oito dígitos ativos, decimais ativos, estrutura única de aço galvanizado,
cabos para transmissão de datas e signage. Part Number LEd-R.
Scott Bench com estrutura de aço estrutural oblongo 50 x 98 cm e espessura de 3 mm, pegadas
anatômicas em pvc, estofamento em espuma ortopédica, impermeável,antialérgico.
Dimensões (C x L x H): 98 x 60 x 98 cm, Peso : 40Kg.Marca ou similar:Total Health - RX Precision
Sculling Mark 1 para cabo de remo com 1 face retas de 33, 3 mm, 2 faces retas de 30, 2 mm e
face circular de 61,2 mm.
Sculling Mark 3 para cabo de remo com 1 face retas de 33, 2 mm, 2 faces retas de 35,0 mm e
face circular de 61,4 mm.
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Seated Leg Press Machine com estrutura de aço estrutural oblongo 50 x 98 cm e espessura de 3
mm, pegadas anatômicas em pvc, estofamento em espuma ortopédica,
impermeável,antialérgico. Dimensões (C x L x H ): 224 x 114 x 213 cm, Peso : 450 Kg,Carga: 200
Kg. Marca ou similar: Total Health - RX Precision
Secador de mãos com sensor de controle linha Chromos, Franke ou similar.
Sela Americana - em couro com aproximadamente 10 acessórios: 1 Cabeçada; 1 Rédea; 1 Par
de Loro; 1 Par de Para-lamas; 1 Par de Estribos; 1 Par de Látego; 1 Par Contra Látego; 1
Barrigueira Dianteira; 1 Barrigueira Traseira; 1 Manta Trançada Acrílica
Sela Australiana - em couro com aproximadamente 10 acessórios: 1 Cabeçada; 1 Rédea; 1 Par
de Loro; 1 Par de Para-lamas; 1 Par de Estribos; 1 Par de Látego; 1 Par Contra Látego; 1
Barrigueira Dianteira; 1 Barrigueira Traseira; 1 Manta Trançada Acrílica
Sensor de CO2
Sensor de corrente
Sensor de temperatura ambiente do tipo termo resistivo (PT-1000)
Sensor de temperatura retorno do tipo termo resistivo (PT-1000)
Sensor de umidade retorno
Sensor para treinamento de salto ,corrida e levantamento de peso com bateria recarregável;
modo sem fio e autônoma com bateria recarregável de 4.8 NiMH; amplitude de impulso de 120
mA; frequência de 1-150 Hz; intensidade de 0 a 444 mA; longitude de impulso de 60-400 µs.
Dimensões: 13 cm x 9 cm x 2,5 cm.
Separador ou Aparador de Bola de Tênis de Mesa. Estrutura tubular feita de ferro ou similar;
Revestidos de plástico sintético na cor azul ou preto fosco. Comprimento: 2m; Altura: 0,76m.
Separador/aparador de bolas: estruturas tubulares feitas de ferro ou similar, medindo cerca de
2m de comprimento e 0. 76m de altura, revestidos de plástico sintético na cor azul ou preto
fosco.
Serrilhão para a formação e treinamento de Potros de Volteio.
Serviço de tradução em eventos técnicos e científicos.
Serviço de tradução juramentada - lauda
Setas de aço para armas: Setas para reposição da arma.
Shampoo azul anil, de pH neutro, para a limpeza de pelagem clara de animais. Galão de 5 litros.
Shampoo com Glicerina, de pH neutro, para brilho, maciez e suavidade da pelagem do animal.
Galão de 5 litros.
Shampoo neutro, de fórmula suave, para recuperar a naturalização da pelagem do animal.
Galão de 5 litros.
Shampoo repelente, de pH neutro, à base de citronela, para brilho e repelir insetos da pelagem
do animal. Galão de 5 litros.
Sharkskin ( "Pele de Tubarão") Full-Knee Open Back composto por 60% poliamida e 40%
elastano , com a tecnologia sharkskin com modelagem anatômica, conforto e mobilidade com
costura selada e compressão para performance. Feminino
Sharkskin ( "Pele de Tubarão") Jammer composto de 60% poliamida e 40% elastano , com a
tecnologia sharkskin com modelagem anatômica, conforto e mobilidade com costura selada e
compressão para performance. Masculino
Short Branco. 100% algodão. Tamanho P a EGG. Para Jogo Profissional e treino. Feminino.
Short Branco. 100% algodão. Tamanho P a EGG. Para Jogo Profissional e treino. Masculino.
Short Branco. Microfibra de alta resistência. Tamanho P a EGG. Para Jogo Profissional e treino.
Feminino.
Short Branco. Micro-fibra de alta resistência. Tamanho P a EGG. Para Jogo Profissional e treino.
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Masculino.
Short confeccionado em 100% Poliéster ClimaLite - elástico na cintura, bolsos frontais e listras
laterais vibrantes. Feminino, tamanhos diversos
Short confeccionado em 100% Poliéster ClimaLite - elástico na cintura, bolsos frontais e listras
laterais vibrantes. Masculino, tamanhos diversos
Short de competição feminino, confeccionado em suplex, próprio para prática de atletismo e
elástico de silicone com 25 mm. Tamanho P à GG.
Short de Lycra Feminino, para utilização em treinamentos e competições de canoagem.
Tamanhos: M
Short lycra. Adulto. Masculino. Tamanho P, M, G, GG. Para Jogo e Treinamento. Beach
Handebol.
Short Masc microfibra, 100 % poliéster, dois bolsos frontais profundos, cintura com elástico e
cordão. Tam PP a GG.
Short Oficial Femino. Tecido: malha PES, Dry fit, Short interno de bodytex-berlan. Tamanhos:
PP, P, M, G, GG. Cores: Canary/Go green e Go green/Canary. Possui cadarço interno para
ajuste. Logos frente perna direita: 'Asics' 8 cm, 'Correios' 8cm, perna esquerda: 'CBHb' 8 cm,
'Banco do Brasil' 4x4cm. Deverá haver uma distância de 4 cm do logo 'Asics' em relação a
qualquer outro logo. Categorias: Adulto, Junior, Juvenil, Cadete, Infantil. Para Jogo, Atletas.
Handebol Indoor.
Short Oficial Masculino. Tecido: malha PES, Dry fit. Tamanhos: PP, P, M, G, GG. Cores:
Canary/Go green e Go green/Canary. Possui cadarço interno para ajuste. Logos frente perna
direita: 'Asics' 8 cm, 'Correios' 8cm, perna esquerda: 'CBHb' 8 cm, 'Banco do Brasil' 4x4cm.
Deverá haver uma distância de 4 cm do logo 'Asics' em relação a qualquer outro logo.
Categorias: Adulto, Junior, Juvenil, Cadete, Infantil. Para Jogo, Atletas. Handebol Indoor.
Short oficial. Jogo 1. Cor verde com listra lateral amarela e branca. Tecido: poliéster/viscose.
Tamanhos P. Modelo Feminino.
Short oficial. Jogo 1. Cor verde com listra lateral amarela e branca.Tecido: poliéster/viscose.
Tamanhos P. Modelo Masculino.
Short oficial. Jogo 2. Cor branco com listra lateral amarela e verde. Tecido: poliéster/viscose.
Tamanhos P. Modelo Feminino.
Short oficial. Jogo 2. Cor branco com listra lateral amarela e verde.Tecido: poliéster/viscose.
Tamanhos P. Modelo Masculino.
Short OficialMasculino. Tecido: malha PES, Dry fit. Tamanhos: PP, P, M, G, GG. Cores: Eletric/Go
green. Possui cadarço interno para ajuste. Logos frente perna direita: 'Asics' 8 cm, 'Correios'
8cm, perna esquerda: 'CBHb' 8 cm, 'Banco do Brasil' 4x4cm. Deverá haver uma distância de 4
cm do logo 'Asics' em relação a qualquer outro logo. Categorias: Adulto, Junior, Juvenil, Cadete,
Infantil. Para Treino, Atletas. Handebol Indoor.
Short para a prática de Muay Thai, confeccionado em tecidos brilhantes e macios, com
elásticos para a cintura, cavas nas laterais e bordado na parte frontal. Modelo Unissex.
Tamanhos P à EGG.
Short para treino. Cor azul com listra lateral amarela. Tecido: poliéster/viscose. Tamanhos P.
Modelo Feminino.
Short para treino. Cor azul com listra lateral amarela. Tecido: poliéster/viscose. Tamanhos P.
Modelo Masculino.
Short para utilização em treinamentos e competições 100% poliester , com sunga interna para
o modelo Masculino
Short para utilização em treinamentos e competições 100% poliester , sem sunga interna
modelo Feminino
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Short Treino Femino CT. Tecido: Podium - Santa Inês. Tamanhos: PP, P, M, G, GG. Cores:
Eletric/White. Possui cadarço interno para ajuste. Logos frente perna direita: 'Asics' 8 cm,
'Correios' 8cm, perna esquerda: 'CBHb' 8 cm, 'Banco do Brasil' 4x4cm. Deverá haver uma
distância de 4 cm do logo 'Asics' em relação a qualquer outro logo. Categorias: Adulto, Junior,
Juvenil, Cadete, Infantil. Para Treino, Atletas. Handebol Indoor.
Short Treino Femino. Tecido: malha PES, Dry fit, Short interno de bodytex-berlan. Tamanhos:
PP, P, M, G, GG. Cores: Eletric/Go green. Possui cadarço interno para ajuste. Logos frente perna
direita: 'Asics' 8 cm, 'Correios' 8cm, perna esquerda: 'CBHb' 8 cm, 'Banco do Brasil' 4x4cm.
Deverá haver uma distância de 4 cm do logo 'Asics' em relação a qualquer outro logo.
Categorias: Adulto, Junior, Juvenil, Cadete, Infantil. Para Treino, Atletas. Handebol Indoor.
Short Treino Masculino . Tecido: Podium - Santa Inês. Tamanhos: PP, P, M, G, GG. Cores:
Eletric/White. Possui cadarço interno para ajuste. Logos frente perna direita: 'Asics' 8 cm,
'Correios' 8cm, perna esquerda: 'CBHb' 8 cm, 'Banco do Brasil' 4x4cm. Deverá haver uma
distância de 4 cm do logo 'Asics' em relação a qualquer outro logo. Categorias: Adulto, Junior,
Juvenil, Cadete, Infantil. Para Treino, Atletas. Handebol Indoor.
Short wetsuit neoprene com camada de 2,0 mm nas pernas, resistente ao frio, 100% de
neoprene F-flex, impermeável Tam: Infantil
Short wetsuit neoprene com camada de 2,0 mm nas pernas, resistente ao frio, 100% de
neoprene F-flex, impermeável Tam: L
Short wetsuit neoprene com camada de 2,0 mm nas pernas, resistente ao frio, 100% de
neoprene F-flex, impermeável Tam: M
Short wetsuit neoprene com camada de 2,0 mm nas pernas, resistente ao frio, 100% de
neoprene F-flex, impermeável Tam: S
Short wetsuit neoprene com camada de 2,0 mm nas pernas, resistente ao frio, 100% de
neoprene F-flex, impermeável Tam: XL
Short wetsuit neoprene com camada de 2,0 mm nas pernas, resistente ao frio, 100% de
neoprene F-flex, impermeável Tam: XXL
Shorts Material: 100% poliéster. Tamanho: P, M, G e GG.
Shorts masculino com protetor genital
Short-saia de árbitro, em poliéster, com bolsos, preto. Comprimento de 42 cm. Tam 2XL.
Short-Saia Fem, 100% poliéster, com stretch lycra, cós elástico permite maior amplitude de
movimento, costuras planas em roupa íntima. Tam PP a GG.
Shoulder Press Bench com estrutura de aço estrutural oblongo 50 x 98 cm e espessura de 3
mm, pegadas anatômicas em pvc, estofamento em espuma ortopédica,
impermeável,antialérgico. Dimensões (C x L x H): 118 x 113 x 166 cm, Peso: 90 Kg. Marca ou
similar:Total Health -RX Precision
Sifão para lavatórios, acabamento cromado, com reservatório plástico para reter resíduos e
pequenos objetos, deve impedir o retorno de gases existentes nas tubulações de esgoto, ref.:
00322606-CR- Linha Docol Básicos DOCOL ou similar
Sifão ref. 00322606-CR linha Docol Basicos ou similar.
Simetrógrafo. Instrumento tipicamente utilizado pelos profissionais de saúde para a avaliação
postural; Confeccionado em lona transparente; Maior detalhe na avaliação pois tem quadrados
divididos de 5,0cm em 5,0cm e divisórias de 2,5 x 5,0cm; Tamanho: 70 x 190 cm.
Sinalização de aluminio fundido com 3 lampadas halógenas ( focos vermelho, amarelo e verde
), pintura PVA , com 780 mm de altura e diâmetro de 200 mm.
Sinalização de alumínio fundido com 3 lâmpadas incandescentes ( focos vermelho, amarelo e
verde ), pintura PVA , com 780 mm de altura e diâmetro de 200 mm.
Sinalização de aluminio fundido com 3 lampadas Leds ( focos vermelho, amarelo e verde ),
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pintura PVA , com 780 mm de altura e diâmetro de 200 mm.
Sinalização no piso ou parede para vaga de deficiente com dimensões: 1,70 m x 1,70 m,
atendendo a NBR 9050.
Sirene de alarme de incêndio com tensão de 12 < V < 30 Vdc , corrente máxima de 15 ma,
pressão sonora de 100 db. A corrente de consumo é 150mA, para sistema convencional com
fio, tipo corneta.
Sistema portátil de análise metabólica dupla com análise de nivél de O2 (GFC), CO2(NDIR),
teste de velocidade, torque e força, pressão sanguínea, escala de peso; força de pedalar; tela
touchscreen LCD de 3,5"; baterias com duração de 4horas; com alças de neoprene ajustáveis de
160 a 200 cm de comprimento; raio de alcance de 30 a 900 m; frequência de 10 Hz e precisão
de 2,5 m para posição e 0.1 m/s para velocidade; acelerômetro 3d cm +- 8G de alcance;
giroscópio 3D +- 2000°/s de alcance; magnetômetro/bússola +- 1000µ de alcance; transmissão
de dados via Bluetooth 2.1 +EDR; compatibilidade MFI; entrada USB; alimentação de energia
tipo AC/DC; CPU de 456MHz com 128 Mb de ram; 512 Mb de memória interna; cartão de
memória de 32 GB SD tipo HC; voltagem de 100 a 240 V; 3 máscaras faciais com válvula
respiratória; 2 turbinas medidoras de vazão; com licença do OMNIA software.Dimensões
(LxCxH): 64 mm x 174mm x111 mm. Peso: 580 kg
Sistema de análise de saltos com software, placa tipo plataforma de contato medindo 100 x 66
cm, sensível a pequenas pressões programa de software jump test 2.0 cabo de conexão
(interface) de 25 pinos e porta paralela adaptador USB. O programa permite a obtenção de
dados sobre saltos vertical, pliométricos e múltiplos.
Sistema de análise de saltos verticais com sensores opto-eletrônicos, composto por duas
barras, transmissora e receptora, interligadas e posicionadas uma de frente para outra, a barra
transmissora é conectada ao computador através da porta USB para aquisição dos dados
medição das principais variáveis: tempo de contato, tempo de voo, altura atingida, frequência
de saltos, velocidade média e velocidade final, índice de fadiga muscular, comparativos de
resultados, impressão de relatórios estão ainda incluídos um software específico sys-jumper,
cabo USB, cabo P2 e bolsa de transporte. Dimensões do equipamento: 62 x 5 x 3 cm.
Sistema de barramento blindado, composto por barras de barras condutoras de alumínio
tratadas devidamente, liga 1350, conforme ABNT/ASTM e DIN E-AL 99,5, trifásico + neutro +
terra solidário à carcaça, com barras de fase e neutro isoladas de mesma espessura e terra com
metade da espessura das fases, deverá possuirdispositivo para lacre (selo), grau de proteção IP30, e Icc mínimo de 30kA. Os barramentos e acessórios deverão obedecer à norma NM 604392. Referência dos produtos: Beghim, Schneider ou equivalente.
Sistema de cardiofrequencimeto com conectividade wireless; Registro em tempo real de até 80
pessoas; 10 unidades de coleta de registros; 10 relógios; Sistema e software de coleta de
dados; Sistema USB; Registro de FC RR. Bivolt.
Sistema de compressor para sala de odontologia; Tratamento interno no reservatório de ar;
Potência 1HP; Deslocamento de Ar: 150l/min; Volume do Reservatório: 35l; Ruído: 55 Db;
Isento de óleo. 220V/ 60 Hertz ou BIVOLT.
Sistema de comutação de energia elétrica trifásica com chaves de transferência automática
trifásica de 3000A. Referência: Asco ou equivalente.
SISTEMA DE CONTROLE DE COMPETIÇÃO DE CAMPO; 06 netbooks com wireless com Windows,
Wireless 802.11 com porta de entrada e antena amplificadora wi-fi, Licença de serviço
NetExchange, 06 sistemas de campo - administrador do evento, Interface com programa de
conexão para score board, sistema de medição de vento com programa de administração, 2
sistemas de gestão de resultados, 4 x 4 medidores de vento com placar em led e cronometro, 2
x Medidores sônicos de vento, 2 x 7 placares de LED coloridos com tripé rotativo com 4 linhas
de texto, 2 x 2 placares monocromáticos de campo rotativos de 4 linhas de texto, 2 x Full Color
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placares de campo rotativos 4 linhas de texto, 8 x Wired/Wireless Sistemas de conectores do
sistema (RS 232 to Ethernet convertors), 2 x Sistema de mensurar distancia laser com cabos e
programa. BIVOLT 60 Hz.
SISTEMA DE CONTROLE DE SAÍDA FALSA: Caixa de transporte, Sistema por cabo e wireless, 8
baterias externas para os sensores dos blocos; Programa de controle do sistema de saída falsa;
Impressora de resultados do sistema; Sistema de bateria e suprimento de força para o sistema
de saída falsa; Sistema de guarda e operação do sistema de saída falsa; 8 unidade de sensores
de bloco com sistema de som; 8 sensores de saída falsa para ser montado em blocos
certificados pela IAAF; Centro de comando da saída falsa; Wireless Hardware option on all
Block Sensors and False Start Command Center; Sistema de saída com microfone e fone de
ouvido. BIVOLT 60 Hz.
Sistema de filtragem com biofilme 15m³, bomba de massagem 2x1,81kw, compressor 1,3kw,
aquecimento 6kwe 2XKIT752M ou similar, para piscina de gelo.
Sistema de Gerenciamento - Console Swim 6, gerenciador de competição, tempos e sistema de
pontuação, com console portátil que pode ser conectado a diversos sincronismo (cabos, start
system, score board, placas e pulsadores) coordenação da informação recebida do Sistema de
partida, touchpads (placas de chegada), plataformas de revezamento, botões de backup envia
informações aos painéis, software de gerenciamento, impressora dimensões de 24.8 x 46.7 x
29.2 cm.
Sistema De Medição A Laser Para Medição De Distância Em Saltos Triplos E Saltos Em Distância.
Sistema deve possuir base de apoio do equipamento de medição que garanta sua estabilidade,
deve ser construída com materiais de alta resistência e com tratamento anticorrosivo, possuir
regulagem de altura e ajuste de posicionamento da trena e do apontador laser; Sistema deve
possuir apontador a laser para indicar a direção da medição, que possa ser utilizado em
ambientes abertos e fechados e em qualquer condição de claridade; Sistema deve possuir
módulo de medição por laser, sistema deve ser capaz de realizar medições com precisão de
0,001 m com alcance de medição de no mínimo 500 metros, deve ser capaz de armazenar
medições na memória interna, deve ser capaz de transmitir os dados das medições a outros
dispositivos eletrônicos como comutadores, palmtops e handhelds; Sistema deve ser capaz de
medir distâncias em diversas unidades como: metros, polegadas, pés, jardas e milhas; Sistema
deve vir acompanhado de todos os itens necessários a sua plena operação, como cabos,
adaptadores, softwares, suportes, capa/estojo de transporte, sensores ou outros da mesma
natureza. Bivolt.
Sistema de medição corporal com ultrasom de mão e software auxilar ("BodyView" Software),
acompanhamento para massa gorda (%), ganho muscular e acompanhamento da perda de
massa gorda, medição da circunferência corporal, BMR,BMI,WHR, analise de risco de doenças,
massa magra.
Sistema de monitoramento de FC em tempo real, Deslocamento e Ventilação. 15 un. cintas de
controle; Programa de gestão e analise de dados para Windows; Controle simultâneo de 1 a 60
pessoas; Controle a distância: 100 m; Controle de temperatura corporal e de ventilação pelo
movimento; FC em tempo real e controle de variável RR; Acelerômetro tri- axial. 220V/ 60
Hertz ou BIVOLT
Sistema de Placar de Esgrima validado pela federação Internacional; Placar com controle
remoto, pontuação e cronômetro. Bivolt
Sistema de rastreamento da composição corporal com testes de peso total, massa gorda,
massa magra, estimativa de volume de gás torácico (TGV), medição do volume de gás torácico
(TGV), medição da taxa metabólica de repouso (RMR), estimativa do gasto energético total
(GET); balança eletrônica; carro de trasnporte; kit de calibração. Frequência de (50/60 Hz)
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100VAC - 6.0A; 120VAC - 4.8Az
220VAC - 2.6A; 230VAC - 2.5A; 240VAC - 2.4A. Dimensões: 65x84x132 cm; Peso: 141 Kg;
Capacidade máxima: 250 kg; Temperatura 21-27 ° C (em funcionamento) e 5-38 ° C
(armazenamento); Umidade 20% -70% (sem condensação).
Sistema de Rede de Divisão de Quadra com Motor para Elevação - 23,7m x 10,6 m, com
divisória em rede tipo cortina confeccionada em polyester e lona de vinil; A fibra é composta de
80% de vinil pigmentado e 20% poliéster; Sistema motorizado de recolhimento da rede com
acionamento por controle elétrico; Operado por sistema externo; Distribuído em elevador que
suporta 1000 libras no vertical e 1500 libras no horizontal; Recuo em qualquer posição quando
levantar ou abaixar o contra recuo; Cilindro de cabo; Tambor equipado com um rolo de pressão
com torção mola de tensionamento; Garante faixas de cabos nas ranhuras, mesmo sob cabo
solto.
Sistema de Rede de Divisão de Quadra com Motor para Elevação - 23,7m x 13,1 m, com
divisória em rede tipo cortina confeccionada em polyester e lona de vinil; A fibra é composta de
80% de vinil pigmentado e 20% poliéster; Sistema motorizado de recolhimento da rede com
acionamento por controle elétrico; Operado por sistema externo; Distribuído em elevador que
suporta 1000 libras no vertical e 1500 libras no horizontal; Recuo em qualquer posição quando
levantar ou abaixar o contra recuo; Cilindro de cabo fornece adequada e garante excelente
repetitividade de posições de parada; Tambor equipado com um rolo de pressão com torção
mola de tensionamento; Garante faixas de cabos nas ranhuras, mesmo sob cabo solto.
Sistema de Rede de Divisão de Quadra com Motor para Elevação - 34,8 m x 10,6 m, com
divisória em rede tipo cortina confeccionada em polyester e lona de vinil; A fibra é composta de
80% de vinil pigmentado e 20% poliéster; Sistema motorizado de recolhimento da rede com
acionamento por controle elétrico; Operado por sistema externo; Distribuído em elevador que
suporta 1000 libras no vertical e 1500 libras no horizontal; Recuo em qualquer posição quando
levantar ou abaixar o contra recuo; Cilindro de cabo fornece adequada e garante excelente
repetitividade de posições de parada; Tambor equipado com um rolo de pressão com torção
mola de tensionamento; Garante faixas de cabos nas ranhuras, mesmo sob cabo solto. Bivolt
Sistema de Rede de Divisão de Quadra com Motor para Elevação - 35 m x 13,1 m, com
divisórias em rede tipo cortina confeccionada em polyester e lona de vinil; A fibra é composta
de 80% de vinil pigmentado e 20% poliéster; Sistema motorizado de recolhimento da rede com
acionamento por controle elétrico; Operado por sistema externo; Distribuído em elevador que
suporta 1000 libras no vertical e 1500 libras no horizontal; Recuo em qualquer posição quando
levantar ou abaixar o contra recuo; Cilindro de cabo fornece adequada e garante excelente
repetitividade de posições de parada; Tambor equipado com um rolo de pressão com torção
mola de tensionamento; Garante faixas de cabos nas ranhuras, mesmo sob cabo solto.
Sistema De Simulação De Altitude De Alto Desempenho Para Aperfeiçoamento De Atletas
Durante Treinos. Equipamento deve possuir gabinete de piso, robusto e com tela de comando
em LCD de no mínimo 8 polegadas de diagonal visual, com monitoramento de oximetria para
até dois atletas; Deve ser capaz de manter o fluxo de ar estável, com fluxo de 120 lpm ou
superior; Simular várias faixas de altitude (5.000m ou superior); Possibilidade de treinar dois
atletas simultaneamente, mantendo o monitoramento simultâneo; Deve possuir capacidade
hiperóxica; Possuir ao menos três modalidades de programação: Manual, Fitness Training e
Weight Loss; Deve vir acompanhado dos seguintes acessórios: - Máscaras e cintas; - Kit máscara
universal; - Oxímetro de mão; - Oxímetro de pulso; - Oxímetro de dedo; Deve vir acompanhado
de todos os acessórios, cabos, softwares, filtros, circuitos, máscaras, periféricos e demais
componentes necessários ao funcionamento pleno do equipamento. Peso: 30 Kg
Sistema De Simulação De Altitude Realizado Através De Equipamento. Equipamento robusto
tipo Gabinete; Fluxo de ar estável de 120 lpm ou superior; Simula altitudes de 5.000m ou
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superior; Capacidade hiperóxica; Tela em LCD de 8 polegadas; Oxímetria para até dois
treinamentos; Com três modalidades de programação: Manual, Fitness Training e Weight Loss;
Com os seguintes acessórios: Máscaras e cintas; Kit máscara universal; Oxímetro de mão;
Oxímetro de pulso; Oxímetro de dedo.
Sistema de tensionamento 'Club' para barras assimétricas Tensionamento duplo para barras
paralelas assimétricas para mulheres. Converte barras paralelas assimétricas independentes
em barras tensionadas. Peso: 5. 00 kg
Sistema de terapia modular de até seis modalidades. EMG ativado com estimulação muscular;
Possibilidade de mais 02 canais de estimulação (canais extras para EMG); Até 10 tipos de
ondas; Alta resolução; Tela LCD Colorida; Memória para armazenamento; Clip em espuma; Gel
de transmissão; Conjuntos de eletrodos; Controle Remoto; Interruptor de Paciente; Módulo de
Terapia Laser; Módulo de Bateria; Sondas de micro corrente e alta voltagem; Módulo de vácuo;
Acompanhar Carro de transporte do equipamento. 220V/ 60 Hertz ou BIVOLT.
Sistema de testes de movimento por estimulo visual. Sistema com 12 luzes de LED com
conexão em estrutura em tubos de policarboneto conectado e com interface em sistema
computacional; Sistema com 32 rotinas de testes de tempo de reação; Alta resistência a
impactos; Alimentação externa; Sensor; Sistema de cristal liquido. Dimensões: 2080 x 950 x
1950 mm; Peso: 45 Kg. Bivolt
Sistema de transporte para mesa de salto com carrinho e graduação através de sistema
hidráulico.
Sistema de Treinamento e Avaliação respiratória via software; Para aumento de resistencia
muscular respiratória; Software incluso (detalhar o sistema operacional em proposta);
Utilização por vários usuários; Ajuste automático e manual (maior intensidade de carga
respiratória); Cargas disponíveis nas medidas decmH2O, Watts e litros; Armazenamento,
importação e exportação de informações geradas; Possibilidade de impressão; Medição e
analise da respiração em tempo real; Geração de gráficos da analise de tempo real; Cabeça de
válvula intercambiável; Acompanha: 2 cabeças de válvulas (extras) e 5 comprimidos de limpeza;
Bolsa de armazenamento; Nariz Clipe. 220V/ 60 Hertz ou BIVOLT.
Sistema De Treinamento Indoor E Estacionário Para Cadeira De Rodas De Corrida. Estrutura em
alumínio extrudado; Ajustável para os diversos tamanhos de cadeira de rodas; Rolo para as
rodas traseiras em estrutura tubular com rolamentos.
Sistema de treinamento indoor e estacionário para Handcycle. Equipamento para treinamento
estacionário; Sistema de controle de carga digital velocidade e potencia aplicada em cada
pedalada; Sistema de encaixe do Handcycle sem a roda dianteira, permitindo a conexão dos
sistemas de tração dos equipamentos; Sistema de carga por resistência mecânica ou eletrônica.
Bivolt
Sistema de treinamento ventilatório com resistência mecânica; Para aumento de resistencia
muscular respiratória; Mínimo de 10 níveis para ajuste; Formação de limiar de pressão;
Indicador de nível de resistência; Lavável; Bocal antibacteriano; Carga inspiratória calibrada;
Acompanhar 5 comprimidos de limpeza; Bolsa de armazenamento; Nariz Clipe.
Sistema eletrônico de treinamento de tração e velocidade para utilização em corrida;
velocidade de 0 a 42 Km/h; Carga ajustável de 0 a 18 Kg; Tração de 0 a 100 %; Teclado de
membrana para selecionar as funções desejadas. Largura: 75 cm; Comprimento: 108 cm;
Altura: 84 cm. Bivolt.
Sistema Fixo Para Análise De Movimentos Subaquáticos Através De Captação De Imagens.
Sistema para análise de movimento através de captação de imagens; Deve possuir câmeras de
alta definição, com velocidade de captação de no mínimo 20 fps, com resolução de 1080 pixels
com atualização progressiva, totalmente à prova d'água; Bateria para 3 horas; Sistema deve
possuir sistema de gravação de imagens compatível com a resolução e características da
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câmera, com no mínimo 250gb de memória interna, com capacidade de transmissão dos dados
para cartão de memória SD/micro SD ou saída tipo USB; Câmera de uso subaquático ou
externo; Tela LCD de 22 polegadas; Sistema de feedback com tempo de retardo em velocidade
normal e slowmotion; Carro de transporte deve possuir monitor de 22" de diagonal visual, com
resolução Full HD (1080p) e saídas dos tipos HDMI e SVGA, acoplado ao carrinho através de
suporte apropriado que permita sua movimentação em diversas posições; Sistema deve vir
acompanhado de todos os itens e acessórios necessários a seu funcionamento, como cabos,
conectores, softwares, acessórios, câmeras com suportes, sensores com suportes, capas
protetoras, malas ou caixas específicas para transporte e armazenamento. Largura: 150 Cm;
Comprimento: 100 Cm; Altura: 150 Cm. Bivolt
Sistema Inflável Para Simulação De Altitude Tipo Barraca Para Duas Pessoas. Modelo
retangular; Com dimensões suficientes para a utilização por duas pessoas simultaneamente;
Inflável; Acompanhar bomba; Fácil transporte; Monitoramento da saturação de SPO2 por dedal
de oximetria; Alarme de baixa do nível de oxigenação (programável); Bomba com aplicação de
nitrogênio para simulação de altitude; Software de controle com possibilidade de
armazenamento e analise e exportação de dados; Simulação em altitudes até 4500 m.
183,98
Sistema Internacional de Precisão completo - FAI/CISM: auto-contido sistema com 2 almofadas
de precisão - 02 cm dead center com medidas de 16cm e pronto para usar o sistema de
indicação de 17cm e 19cm Food às novas regras de pára-quedismo de CISM de precisão.
Também vem junto com o cabo reset, carregar cabos, tripés, marcador de placar com bateria e
carregador, 45cm grande Pontuação marcador para medidas e vento informação, 02
140cmx140cm pé traseiro strick área indicadores, automáticos redefinir em 7 seg, indicação de
regras do CISM nova para 17/19 cm de, plugue para cabo de restauração manual, cabo de
interface de anemômetro e painel de carregamento solar, resultados e software de Pontuação
indicações instalado e treinamento no trabalho.
81,42
Sistema Lip - Bolina
852,04
Sistema Motorizado de Proteção de Arremesso de Peso. Confeccionado em polyester dupla;
Com proteção de raios UVA; Não inflamável; Sistema motorizado de recolhimento da rede com
guincho; Proporcioa 2000 lbs. de elevação vertical e 2500 lbs. Horizontal; Cilindro de cabo
garante repetibilidade de posições; Tambor equipado com rolo de preção com mola de tração
de tensionamento. Dimensão: 4,70 x 48 m².
2.454,43
Sistema Móvel Para Análise De Movimentos Subaquáticos Por Captação De Imagens. Sistema
para análise de movimento através de captação de imagens instalado em um carro elétrico;
Deve possuir câmeras de alta definição, com velocidade de captação de no mínimo 20 fps, com
resolução de 1080 pixels com atualização progressiva, totalmente à prova d'água; Sistema deve
ser compatível com o uso simultâneo de 3 câmeras de vídeo ou mais em braço articulado;
Sistema deve possuir carro de transporte com estrutura feita em aço ou alumínio de alta
resistência, com movimentação por motor elétrico, possuindo 4 rodas, com comando de
velocidade ajustável, com bateria interna com capacidade para alimentar o funcionamento
total do sistema por no mínimo 3 horas ininterruptas, podendo também ser alimentado
indefinidamente através da rede elétrica; Deslocamento a 3 m/s em ambas as direções; Carro
de transporte deve possuir comando manual de aceleração, comando manual de frenagem,
indicação do nível de bateria, volante ou guidão para direcionamento, botão liga/desliga para o
motor; Carro deve possuir uma cadeira com assento e apoio para as costas ambos estofados,
este assento deve ser giratório com sistema de trava ou posicionado para a lateral do carro
com apoio para os pés, com os comandos de movimentação do carro e de controle da câmera
em local de fácil acesso; Carro deve possuir sistema de direcionamento automático, com
sensores de contato para alinhamento do direcionamento através de contato com a borda
interna de piscinas e/ou sensores para conexão em trilhos ou guias apropriadas para esta
3.210.643,86
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finalidade; Sistema deve vir acompanhado de todos os itens necessários a seu funcionamento,
como cabos, conectores, softwares, acessórios, câmeras com suportes, sensores com suportes,
capas protetoras ou malas/caixas específicas para transporte e armazenamento. Largura: 150
Cm; Comprimento: 100 Cm; Altura: 150 Cm. Bivolt

Sistema Neolysis, para tratamento da água da piscina, com eletrodo Série EX LS(6000-8000Hs)
e lâmpada UVLPHO(13000hrs), para piscina de competição - 50mx25mx3m.
241.433,93
Sistema operacional Windows 8 Professional em DVD - versão 32 e 64 bits incluídas.
578,00
Sistema Para Análise E Medição De Movimentos Com Captação De Imagens E Medição De
Movimentos Por Sensores Ópticos De Presença. Sistema deve possuir capacidade de captação
de dados que permitam: - Avaliação do desempenho e condição física de atletas; - Identificar
deficiências musculares e medir a tolerância a vários tipos de cargas; - Criar bases de dados de
atletas com possibilidade de comparação dos dados e resultados anteriores; Deve possuir
câmeras de alta definição com configurações apropriadas à precisão máxima que os softwares
de medição de movimentos fornecem, com velocidade de captação de no mínimo 30 fps;
Sistema deve ser compatível com o uso simultâneo de 8 câmeras de vídeo; Sistema deve
possuir sistema de captação de movimento através de sensores de presença em barras, com
distância de 1 cm entre os mesmos, dispostos em barras de suporte de no mínimo 1 metro de
comprimento, informar se houver barras de maior comprimento possuir total de 6 metros de
barras com sensores; Os sensores de movimento devem possuir resposta rápida e sensibilidade
adequada a rotina de treinamento e avaliação de atletas de alto desempenho; Sistema deve vir
acompanhado de computador portátil (notebook) compatível com as características e
necessidades dos softwares e sistemas de vídeo, sensores e demais itens componentes,
possuindo entradas de comunicação adequadas aos acessórios do sistema; Sistema deve vir
acompanhado de todos os itens necessários a seu funcionamento, como cabos, conectores,
softwares, acessórios, câmeras com suportes, sensores e suportes, capas protetoras ou
malas/caixas específicas para transporte e armazenamento; Software deve possuir
possibilidade de comunicação com outros tipos de equipamentos, como esteiras ou bicicletas
ergométricas. Bivolt.
1.805.112,13
Sistema Para Medição Da Altura E Tempo De Salto Com Plataforma, Computador Portátil E
Software Para Avaliação De Dados. Possuir plataforma com base emborrachada, com no
mínimo 4 sensores de pressão; Deve possuir computador portátil (tipo palmtop ou handheld)
conectado à plataforma, capaz de medir ao menos as seguintes funções: Altura de pulos
verticais; Tempo de movimento lateral; Explosão de força das pernas; Tempo de arrancada e
Pliometria de pulos; Computador portátil deve possuir tela em LCD que mostre os dados de
distância e tempo em tempo real; Sistema deve ser capaz de medir o tempo em segundos, com
precisão de 0,01s, e medir a altura em metros com precisão de 0,001m; Sistema deve possuir
software deve ser capaz de armazenar os dados de no mínimo 800 eventos e permitir conexão
e transmissão de dados a outros computadores. Largura: 70 Cm; Comprimento: 70 Cm; Altura:
5 Cm. Bivolt
4.578,41
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Sistema Para Medição E Aferição De Dardos Para Provas Olímpicas. Sistema deve ser capaz de
medir todos os parâmetros dos dardos utilizados em competições olímpicas; Sistema deve ser
composto de: Balança eletrônica digital; Com capacidade de carga de até 20kg e com resolução
de 0,01g, com no mínimo 4 sensores de pressão, deve possuir anel para posicionamento
estável de dardos de até 2,8m de comprimento, com possibilidade de uso em rede elétrica ou
com bateria interna, com possibilidade de transmissão das medições para computadores e
afins, com comando eletrônico que permita a função tara; Paquímetro eletrônico para medição
de diâmetro de dardos; Paquímetro eletrônico digital com abertura de até 200mm, com
precisão de 0,001mm, capaz de realizar medições em milímetros ou polegadas, com hastes
para medição de diâmetros externos, de uso simplificado e comandos de fácil acesso, para uso
com bateria interna; Gabarito para avaliação de balanceamento de dardos; Instrumento deve
ser dobrável ou em peça única, feito em alumínio ou aço inox, com escalas que indiquem a
distância do ponto de balanço, com indicação das medidas: 750cm; 780cm; 800cm; 860cm;
880cm; 900cm; 920cm; 1000cm e 1060cm, que possua gravações legíveis com as indicações de
cada medida em milímetros ou centímetros, feito especificamente para uso desportivo
profissional; Gabarito de medição de comprimento e ângulo de pontas de dardos; Instrumento
deve ser em peça única, feito em alumínio ou aço inox, com escala que indique as medidas de
20cm; 22cm; 25cm; 27cm e 33cm, deve possuir gabarito de ângulo de 40°, que possua
gravações legíveis com as indicações de cada medida em milímetros, feito especificamente
para uso desportivo profissional; Gabarito de medição do comprimento da empunhadura
(grip); Instrumento deve ser em peça única, feito em alumínio ou aço inox, com gabarito para
medir comprimento de empunhadura (grip) de dardos nas medidas de 13cm; 13,5cm, 14cm;
14,5cm; 15cm e 16cm, que possua gravações legíveis com as indicações de cada medida em
milímetros, feito especificamente para uso desportivo profissional; Sistema deve vir
acompanhado de todos os itens necessários a sua plena operação, como cabos, adaptadores,
softwares, suportes, capa/estojo de transporte, sensores ou outros da mesma natureza. Bivolt.
Sistema que permite avaliar o “putting” (tacada final para embocar a bola) de cada jogador,
utilizando-se 28 parâmetros disponíveis que resumem dados numéricos e gráficos com
informações sobre tacadas, média das tacadas e consistência do ”putting”.
Sistema Que Realiza Simulação De Trajetos Para Medição E Avaliação De Desempenho De
Ciclistas. Sistema deve ser composto de hardware e softwares de análise, o hardware deve ser
capaz de simular os aclives e declives dos circuitos, deve possuir todos os sensores e
mecanismos para análise completa de todas as funcionalidades que o sistema oferece; todos os
softwares necessários para as medições e análises devem vir com o produto; Sistema deve
possuir hardware com capacidade de simular diversos tipos de circuitos e medir o desempenho
de atletas, podendo ser adaptado ao uso de diversos tipos de bicicletas; Sistema deve ser capaz
de simular trajetos em 3D em alta definição, mostrando em tempo real na tela de simulação
todos os dados das medições que estão sendo realizadas, deve ser capaz de importar diversos
tipos de circuitos e permitir a criação de circuitos; Sistema deve ser capaz de medir a potência
utilizada, velocidade instantânea e média (em milhas/hora e km/hora), ritmo cardíaco (em
batimentos/minutos), velocidade percorrida (em km e milhas), rotações por minuto (RPM) e
realizar análise completa sobre a pedalada, medindo distribuição de torque em toda volta da
pedalada, cadência e divisão da potência entre lados esquerdo e direito; Sistema deve vir
acompanhado de todos os itens necessários a sua plena operação, como cabos, adaptadores,
softwares, suportes, capa/estojo de transporte, sensores, mecanismos de trava e elevação ou
outros da mesma natureza. Bivolt

30.038,70

2.736,82

12.723,30
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Sistema Que Realiza Simulação De Trajetos Para Treino De Ciclistas. Sistema deve ser composto
de hardware e software, o hardware deve ser capaz de simular os aclives, declives e demais
condições que possam ser simuladas dos circuitos, deve possuir todos os sensores e
mecanismos para funcionamento completo de todas as funcionalidades que o sistema oferece;
todos os softwares necessários para as medições e análises devem vir com o produto; Sistema
deve possuir hardware com capacidade de simular diversos tipos de circuitos e medir o
desempenho de atletas, podendo ser adaptado ao uso de diversos tipos de bicicletas; Sistema
deve ser capaz de simular trajetos em 3D em alta definição, mostrando em tempo real na tela
de simulação todos os dados das medições que estão sendo realizadas; deve ser capaz de se
comunicar com outros sistemas permitindo a simulação de grupos de até 10 ciclistas; Sistema
deve incluir todos os softwares e licenças necessárias ao uso no modo multiplayer; Sistema
deve vir acompanhado de todos os itens necessários a sua plena operação, como cabos,
adaptadores, softwares, suportes, capa/estojo de transporte, sensores, mecanismos de trava e
elevação ou outros da mesma natureza. Bivolt
Sistema tridimensional para treiinamento e reabilitação aos esportes com sinal sonoro
progamavél em conjunto de luvas; resistência a água; sensor de proximidade; sensor de
contato multidirecional; acelerómetro de 2g,4g,8g; resistencia ao impacto;raio de alcance de
50m; duração da bateria 3.5 horas; alimentação 100-240 VAC-Ac a DC; frequência de 50-60 hz.
potência de consumo de 30 w. Peso: 0.3 kg (por unidade=luz); Peso total: 3.4kg
Sistema único de gancho de pânico. O mosquetão é fixo por um mecanismo de deslizamento
simples. Puxando o cilindro faz com que o gancho se solte em situações críticas
Sistema. Transbordante, 4 aspiradores + 1 dreno + 16 jatos + 20 sopradores, 11 assentos, 2
pulsadores para piscina de gelo.
Skate com Dimensões: Comprimento: 84cm,Largura: 20cm, Distância entre eixos: 54cm, Shape
composto por 8 lâminas com furação para truck,Truck 9.0'' Gullwing SideWinder, Rodas 69mm
75A, Rolamento PDP ABEC 5, Lixa Jessup Standard.
Skate com Dimensões: Comprimento: 105cm,Largura: 25cm, Distância entre eixos: 78cm,
Shape composto por 5 lâminas verticais de bamboo,Truck 10'' Gullwing Charger,Rodas 74mm
78A, Rolamento ABEC 5 PDP, Lixa Transparente.
Skate com Dimensões: Comprimento: 97cm,Largura: 22cm,Distância entre eixos: 68cm,Shape
composto por 7 lâminas Maple,Truck 9'' Gullwing Charger,Rodas 65mm 80A Rolamentos ABEC
5 PDP,Pads 0.25'' Sector 9 reciclados,Lixa Jessup Standard
Skatecom Dimensões:Comprimento: 92cm,Largura: 23cm,Distância entre eixos: 66cm,Shape
composto de 8 lâminas Maple,Truck 9'' Gullwing SideWinder, Rodas 69mm 75A Rolamento
ABEC 5 PDP,Lixa Jessup Standard.
Skate com Dimensões:Comprimento: 91cm,Largura: 23cm,Distância entre eixos: 66cm,Shape
composto de 8 lâminas Maple,Truck 9.0'' Gullwing SideWinder, Rodas 69mm 75A,Rolamento
Abec 5 PDP,Lixa Jessup Standard.
Skate,Shape composto por 5 Lâminas verticais de bamboo,Truck 10'' Gullwing Charger,Rodas
70mm 75A,Rolamento ABEC 5 PDP,Pads 0.5'' Sector 9 Reciclados,Lixa transparente.
Skate com Dimensões:Comprimento: 102cm, Largura: 24cm, Distância entre eixos: 72cm,
Shape composto por 8 lâminas Maple,Trucks 10'' Gullwing Charger,Rodas 65mm 80A,
Rolamento ABEC 5 PDP, Espaçadores entre os rolamentos,Pads Sector 9 Reciclados,Lixa Jessup
3200.
Skate com Dimensões:Comprimento: 97cm, Largura: 23cm, Distância entre eixos: 70cm, Shape
composto por fibra de vidro e 4 lâminas Maple, Trucks 10'' Gullwing Charger, Rodas 74mm 80A,
Rolamento ABEC 5 PDP, Espaçadores entre os rolamentos.
Skate com Dimensões:Comprimento: 100cm Largura: 23cm, Distância entre eixos: 72cm, Shape
composto por fibra de vidro e 5 lâminas Maple, Truck 10'' Gullwing Charger, Rodas 72mm 80A,
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Rolamento ABEC 5 PDP, Espaçadores entre os rolamentos, Lixa Jessup 3200.
Skate com Dimensões:Comprimento: 98cm,Largura:24cm, Distância entre eixos: 64cm, Shape
composto por fibra de vidro e 5 Lâminas Maple, Truck 10'' Gullwing Charger, Rodas 72mm 80A,
Rolamento ABEC 5 PDP, Espaçadores entre os rolamentos, Lixa Jessup 3200
Skate Montado para Iniciante com shape: 6 Folhas, Rodas: Fisrt Whell 50 mm, trucks: simples
,Rolamentos: ABC 1, indicado para iniciantes com até 40 Kg
Skate Solo para Iniciante com shape: Solo Decks, Rodas: poliuretano 55 mm , Trucks: Clássico,
Rolamentos: ABC 1, indicado para iniciantes com até 40 Kg
Skate Tamanho:30'',Largura:9 3/4 '',Cauda: 6 1/8'',Nariz:3 1/8'', Distância entre eixos:16 1/2 ''.
Skate; Shape antiderrapante, Medidas aproximadas: 77,5 x 20 cm, truck flexível e rodas
poliuretano.
Slides ou Slide Board é uma plataforma com piso deslizante que possibilita o treinamento
lateral que, por sua vez, melhora o equilibrio, aumenta a resistência e controla a mudança de
força. Acompanha um par de meias deslizantes para revestimento do tênis, possui uma
borracha que mantem o tapete no chão, alças para transporte e limitadores nas laterais do
produto. A plataforma possui dimensões de aproximadamente 0,5 de largura e 2 m de
comprimento, e peso aproximado de 4 kg.
Snorkels: Permite a respiração na superfície, utilizada em pesca sub e apneia.
Socket de alumínio circular para fixar traves e postes. Dimensões: 83 mm x 83 mm, diâmetro de
83 mm
Socket de alumínio oval para fixar traves e postes. Dimensões: 120 mm x 100 mm.
Socket de alumínio para fixar traves e postes. Dimensões: 91 mm x 91 mm.
Sofá 2 lugares com assentos, encostos e braços estruturados em madeira maciça, almofadas
em espuma de poliuretano, revestimento em couro têxtil com costuras laterais, pés cromados,
dimensão aproximada (mm): (H) 760 x (L) 1480 x (P) 780
Sofá tubular de 2 lugares, chapa # 14 MSG (ABNT 1010/1020) espuma injetada de 100 mm com
revestimento em courino.
Sofá tubular de 2 lugares, chapa # 14 MSG (ABNT 1010/1020), espuma injetada de 100 mm
com revestimento em tecido.
Software de apoio e gerenciamento de competições de Pentatlo Moderno.
Software para simulação de condições reais e análise do atleta com display gráfico, bateria
recarregável com 15 horas de autonomia, funções de navegação no menu, visualização na tela
de dados em forma gráfica ou numérica, Tempo, a taxa de AVC, Poder, Força, comprimento
Puxar, Velocidade, / 200m, / 500m, distância, ritmo cardíaco, nas unidades de watts (W), Força
(N), distância (cm) ou velocidade (km/h), análise de batimentos cardíacos com Polar, Garmin ou
Suunto, cinto peitoral e receptor, Pré-programação dos treinos com a distância, o descanso,
tempo e ritmo, armazena dados do treino na memória da placa ou apenas trabalho sem
gravação, função Recall, estado da memória, estado da bateria, interface de porta USB do PC,
monitoramento em tempo real no monitor de desempenho ou PC, controle de precisão ou de
calibração é possível a qualquer momento com PC. Requisitos mínimos de sistema:
processador: > 433MHz, Memória: 64MB (mínimo), 128MB + (ótima), mídia de
armazenamento: 40GB de disco rígido, resolução 1024x768, Sistema Operacional: Windows 98,
Me, 2000, XP, recomendado: laptop ou PC desktop com configuração multimídia, mídias
regraváveis (CD ou DVD).
Solda exotérmica tipo hcl-5/8'. 50
Soleira de granito cinza andorinha, espessura 2cm, assentada com argamassa colante, 80 cm de
comprimento
Solo de competição certificado pela FIG com piso de base dinâmico com molas helicoidais;
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camada superior em feltro agulhado azul de 14x2 m; costuras cobertas com velcro azul;
marcação 12x12m velcro branco; dimensão do solo 14x14 m.
Solo de competição certificado pela FIG com piso de base dinâmico com molas helicoidais;
camada superior em feltro agulhado azul de 14x2 m; costuras cobertas com velcro azul;
marcação 12x12m velcro branco; dimensão do solo 14x14 m.
Solução para limpeza de ferimentos e fluidificação de secreções mucopurulentas, spray de
125ml. Cada 100 ml contém: Lauril Dietileno Glicol Éter Sulfato de Sódio 28% 125 mg,
Excipiente qsp 100 ml.
Soma Cushion Plunger - ferramenta para ajuste do botão de pressão através de micro ação
suave. Tamanho de 5/16'' para rosca padrão. Comprimento ajustável de 17, 5 - 23 mm.
Projetado para reduzir o atrito com revestimento de BTX. Design elegante. Disponível em 4
cores: prata, preto, vermelho e azul.
Soma Sight Black Shark - ferramenta
Sonda de aplicação de laser com grupo de diodos. Terapia laser de baixa intensidade; operação
contínua e pulsada; visualização da potencia e seu ajuste; óculos; carrinho e bolsa de
transporte; baterias.
Sonofletor coaxial diâm. 6'' de embutir dotado de transformador de acoplamento de 70,7v 2w, para sistema de som
Sonofletor coaxial diâm. 6'' de embutir dotado de transformador de acoplamento de 70,7v 4w, para sistema de som
Spin Wing - Pena com design curvo, tamanho de 1-3/4'', peso leve de 6 gr, confeccionada em
material plástico, disponível para a mão direita e para a mão esquerda. Cores: vermelho,
amarelo, branco, azul, preto.
Split patch panel de áudio 24 pontos, para sistema de som
Squeeze (garrafa para água), em alumínio com capacidade para 500ml.
Squeeze 500ml. Composto por material sintético e emborrachado. Com estrutura firme e corpo
rígido. Tampa protetora. Á prova de vazamentos. Categorias: Adulto, Junior, Juvenil, Cadete,
Infantil. Feminino e Masculino. Para Jogo e Treinamento. Handebol Indoor.
Squeeze 600ml. Composto por material sintético e emborrachado. Com estrutura firme e corpo
rígido. Tampa protetora. Á prova de vazamentos. Categorias: Adulto, Junior, Juvenil, Cadete,
Infantil. Feminino e Masculino. Para Jogo e Treinamento. Handebol Indoor.
Squeeze 750ml. Composto por material sintético e emborrachado. Com estrutura firme e corpo
rígido. Tampa protetora. Á prova de vazamentos. Categorias: Adulto, Junior, Juvenil, Cadete,
Infantil. Feminino e Masculino. Para Jogo e Treinamento. Handebol Indoor.
Squeeze mais suporte carregador de garrafas.garrafa com bocal largo; sistema pressurizado de
fechamento.
Step em EVA 86 x 30 x 14
Step para ginástica em EVA. Medidas aproximadas: 90 x 32 x 10 cm
Step para ginástica em EVA. Medidas aproximadas: 90 x 32 x 14 cm
Step profissional em polipropileno, com medidas de aproximadamente (96 cm X 36 cm X altura
aproximada 17 cm)
Steps emborrachados confeccionado em EVA, antiderrapante, com textura siliconada, medidas
de 80 cm de largura, 30 cm de altura, 10 cm de comprimento e peso líquido de 2,5 kg,
aproximadamente.
Strep Leash - Cordão poliuretano de aproximadamente 6mm, 6` comprimento, protetor de
bordas com velcro triplo e proteção de corte de quilhas
Subestação Blindada completa formada por 1 módulo de entrada de duas linhas subterrâneas
com dispositivo automático de transferência de carga, 2 módulos de seccionamento e medição

366.000,00

13,53

391,86
69,90

7.172,56
158,70
158,70

1,46
709,92
16,00

51,90

35,24

36,59
474,38
182,59
122,88
139,79
279,57

455,53
114,81
245.700,00

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

e 1 módulo de barramento - chaves de transferência de barramento e proteção de
transformadores.
Suéter para curling feito de poliéster em malha com densidade de 224 g/ m². Unissex. Tam: G
Suéter para curling feito de poliéster em malha com densidade de 224 g/ m². Unissex. Tam: M
Suéter para curling feito de poliéster em malha com densidade de 224 g/ m². Unissex. Tam: P
Suéter para curling feito de poliéster em malha com densidade de 224 g/ m². Unissex. Tam: XG
Suéter para curling feito de poliéster em malha com densidade de 224 g/ m². Unissex. Tam: XP
Suéter para curling feito de poliéster em malha com densidade de 224 g/ m². Unissex. Tam:
XXG
Sunfish (barco a vela): barco completo (mastreação, casco, leme , cana do leme, quilha e
demais acessórios) de competição; cabos dynema de testa e esteria; extensor de cana ronstan
de 36"; ajuste rápido da altura da retranca; amarras de velas de grumetes. peso: 54.43 kg.
Sunfish (barco a vela): bolina em fibra de vidro de construção.
Sunfish (barco a vela): capa para casco em poliester.
Sunfish (barco a vela): capa para deck em poliester.
Sunfish (barco a vela): carreta de encalhe em alumínio.
Sunfish (barco a vela): mastro em aluminio.
Sunfish (barco a vela): vela em dacron .
Sunga confeccionada em dry-fit com cadarço interno, modelo largo. Tamanho PP à GG.
Sunga de lycra 85% poliamida e 15% elastano.
Sunga de nylon 100% poliéster.
Sunga para treinamento Masculino. Tecido em Poliamida. Composição: 75% Poliamida, 25%
elastano. Modalidade Natação. Para o Centro de Treinamento. Tam: P
Sunga para treinamento Masculino. Tecido em Poliamida . Composição: 75% Poliamida, 25%
elastano. Modealidade Natação. Para o Centro de Treinamento. Tam: G
Sunga para treinamento Masculino. Tecido em Poliamida. Composição: 75% Poliamida, 25%
elastano. Modealidade Natação. Para o Centro de Treinamento. Tam: GG
Sunga para treinamento Masculino. Tecido em Poliamida. Composição: 75% Poliamida, 25%
elastano. Modealidade Natação. Para o Centro de Treinamento. Tam: M
Sunga para treinamento Masculino. Tecido 100% poliéster. Modalidade Natação. Para o Centro
de Treinamento. Tam : P
Sunga para treinamento Masculino. Tecido 100% poliester. Modalidade Natação. Para o Centro
de Treinamento. Tam : G
Sunga para treinamento Masculino. Tecido100% poliester. Modalidade Natação. Para o Centro
de Treinamento. Tam : GG
Sunga para treinamento Masculino. Tecido 100% poliester. Modalidade Natação. Para o Centro
de Treinamento. Tam : M
Sungão Lycra, 85% poliamida, 15% elastano com duas cores
Supervisor administrativo - carga horária semanal de 40 horas. Será contratado de acordo com
a legislação vigente. Deve ter experiência na área. Preferencialmente com registro no Conselho
Federal de Administração (CFA).
Supervisor de Segurança - Gerencia e controla a equipe de segurança, faz análise de riscos e
prepara plano de ações e contigências. Turno: diurno. Requisito: curso de formação e Registro
de Certificado de Formação de Vigilante, emitido pelo DPF.
Supervisor de Segurança - Gerencia e controla a equipe de segurança, faz análise de riscos e
prepara plano de ações e contigências. Turno: noturno. Requisito: curso de formação e Registro
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de Certificado de Formação de Vigilante, emitido pelo DPF.
Supino articulado com estofamento de material sintético, 190cm de comprimento, 160cm de
largura e 100cm de altura, aproximadamente.
Supino com estrutura tubular de 3 a 6 mm, chopas de aço com espessura de 3 a 8 mm,
tratamento de superficie com 8 banhos (desengraxante, decapante, ativador/refinador, fosfato
de zinco e passivador), pintura eletrostática a pó com espessura de 110 un. Cura feita em forno
de 2 estágios a 250 ° C, solda TIG/MIG robotizada, assentos com espuma injetada de
poliuretano expandido com densidade controlada, revestimento em couro ecológico (1 mm de
espessura) e costura reforçada, torre de carga composta por placas de pesos com 10 Kg e
sistema de carga adicional de 2.5 Kg, 5 Kg, 7.5 Kg, barra em aço com revestimento antioxidante, guias de pesos em aço inox, cabos de aço com 6 mm de espessura que suporta até
1500 Kg , acabamento com proteção termoplástica em nylon 6,6 preto, carenagem traseira em
polietileno rotomoldado,base de apoio para pés em aço com textura anti-derrapante,porta
anilhas em cromo duro. Dimensões (C x L x A): 109,5 x 131 x 145,5 cm, Peso: 224 Kg, Carga
107,5 Kg. Marca ou similar: Movement - RT Supino
Supino inclinado 35º, confeccionado em estrutura tubular de 4''(101,4mm) parede de 3mm,
base de apoio solo em tubo oblongo de 50x150 mm, pés de apoio emborrachados,
estofamentos injetados e revestidos, guia de ajuste em aço inox, pintura eletrostática a pó,
dimensões aproximadas de 185 cm de comprimento x 123 cm de largura x 145 cm de largura,
peso líquido de 95kg.
Supino reto articulado, construido com tubulação reforçada, base de apoio solo em tubo
oblongo de 40 x 115 mm, coluna em tubos oblongos de 40 x 115 mm, braços articulados em
tubo de 50 x 100 mm, pinos para anilhas emborrachados, ajuste do ponto de início do
movimento, pés emborrachados, estofamentos injetados com controle de densidade,
revestimento em corvin náutico, instruções de uso e musculos exercitados, dimensões de 1,58
m de comprimento x 1,40 m de largura x 1,35 m profundidade, peso total de 78kg.
Supino sentado, construído com tubulação arredondada de 60 mm, base de apoio no solo em
tubo oblongo de 40 x 115 mm, pés emborrachados, bateria de pesos com pino e fio de
segurança, barras guia em aço inox, estofamentos injetados com controle de densidade,
carenagens de proteção de pesos, carenagem em acrílico com instruções de uso e músculos
exercitados, suporte para fichas, dimensões aproximadas de 1,22 m de comprimento x 1,40 m
de largura x 2,28 m de altura, peso aproximado de 165kg.
Suplemento 500 GR rico em nutrientes com ação antioxidante. Quantidade por Kg do produto:
Vitamina E 10.000 UI Vitamina C 10.000 mg ß-Caroteno 2.006 mg L-Lisina 19.000 mg Ácido
Fólico 2.000 mg Arginina 2.800 mg Taurina 15.000 mg Cisteína 10.000 mg Saccharomyces
cerevisiae 1 x 1010 UFC Mananoligossacarídeos 4.000 mg ß-Glucanas 4.800 mg Extrato Protéico
Vegetal 9.000 mg Ácido Linolênico 773 mg Ácido Linoléico 205 mg Cobre 50 mg Zinco 5.000 mg
Selênio 150 mg Veículo q.s.p 1.000 g.
Suplemento 5L de Aminoácidos e energia. Auxilia no estímulo do apetite, ganho de peso e
melhora a performance muscular. Níveis de garantia por kg do produto: Triptofano 520 mg DLMetionina 21.430 mg L-Carnitina 20.000 mg L-Lisina 37.900 mg Prolina 24.566 mg Cisteína 720
mg Hidroxiprolina 14.706 mg Valina 4.656 mg Ácido Aspártico 10.323 mg Ácido Glutâmico
18.646 mg Tirosina 2.317 mg Treonina 1.790 mg Fenilalanina 4.129 mg Histidina 2.149 mg
Colina 10.000 mg Betaína 10.000 mg Isoleucina 2.696 mg Serina 3.055 mg Arginina 11.293 mg
Glicina 44.856 mg Alanina 16.138 mg Leucina 6.278 mg Glicose 200 g Veículo qsp 1.000 g.
Suplemento alimentar composto de carboidratos com índice glicêmico ideal para uma mais
rápida reposição de glicogênio muscular, superior a maltodextrina isolada, e também proteína
promovendo efeito poupador de glicogênio pela presença da Whey Protein.
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Suplemento alimentar para os atletas, composta por Maltodextrina, Clara de ovo desidratada,
Glucose desidratada, Frutose, Proteína concentrada do soro do leite (Whey Protein), Caseinato
de cálcio, Proteína isolada do soro do leite microfiltrada (Whey Protein Isolate Microfiltrate CFM), Proteína hidrolisada do trigo (Glutamina peptídeo), Aromatizante, Clara de ovo
hidrolisada, Vitaminas e Minerais. Consumo Mensal por Atleta: 1,5k
Suplemento alimentar para os atletas, composto por Maltodextrina, água, xarope de frutose,
proteína do soro do leite (Whey Protein), estabilizantes: citrato trissódico e citrato de potássio,
acidulante ácido cítrico, aromatizantes e conservadores: sorbato de potássio e benzoato de
sódio.
Suplemento alimentar para os atletas, composto por uma combinação de nutrientes
proveniente de proteínas de alto valor biológico como a Whey Protein (Proteína do soro do
leite) concentrada e hidrolisada, glutamina peptídeo (proteína hidrolisada do trigo), BCAA’s,
guaraná, vitaminas, antioxidantes e minerais quelatos com arginina. Lata com 44 pacotes de
25g cada.
Suplemento alimentar rico em Óxido Nítrico (NO) para volumização e recuperação muscular.
Unidade de 775g
Suplemento líquido 5 L, para equinos. Níveis de garantia por kg do produto: Vitamina B1 1.500
mg; Vitamina B2 1.500 mg; Vitamina B12 15.000 mcg; Vitamina B6 1.200 mg; Vitamina K3 250
mg; Pantotenato de Cálcio 1.200 mg; Ácido Fólico 5.000 mg; Ácido Nicotínico 1.200 mg; Cobre
500 mg; Zinco 5.000 mg; Ferro 4.500 mg; Cobalto 100 mg; Glicose 200 g; Veiculo qsp 1.000 g.
Suplemento reprodutivo 1 L com fórmula completa, equilibrada e prontamente assimilável,
composta por Vitaminas, Minerais, Aminoácidos, Betacaroteno, L-Carnitina e Ômegas 3, 6 e 9.
Garantia por Kg do produto: Zinco 4.000 mg; L-Lisin 10.000 mg; DL-Metionina 10.000 mg; LCarnitina 110,880 g; Ácido Linolênico 50.161 mg; Vitamina B12 17.000 mcg; Ácido Linoléico
240.266 mg; Ácido Glutâmic 885 mg; Glicina 2.129 mg; Arginina 536 mg; Hidroxiprolina 698 mg;
Beta Caroteno 2.700 mg; Vitamina A 800.000 UI; Vitamina E 43.000 UI; Selênio 152 mg; Leucina
298 mg; Ácido Oléico 118.423 mg; Fenilalanina 196 mg; Tirosina 110 mg; Ácido Fólico 20 g;
Histidina 102 mg; Ácido Aspártico 490 mg; Treonina 85 mg; Prolina 1.166 mg; Alanina 766 mg;
Serina 145 mg; Valina 221 mg; Isoleucina 128 mg; Extrato Proteico Vegetal 10 g; Veículo qsp
1.000 g.
Suplemento vitamínico mineral aminoácido para equino - 25 Kg. Níveis de garantia por Kg do
produto: Vitamina B6 70 mg; Iodo 130 mg; Vitamina B2 150 mg; Sódio .3,4 mg; Selênio 6 mg;
Nicotinamida .600 mg; Ácido Pantotênico .400 mg; Vitamina B1 180 mg; Vitamina C 150 mg;
DL-Metionina 10.290 mg; L-Lisina .21.600 mg; Biotina 12 mg; Vitamina B12 800 mcg; Colina
5.000 mg; Cálcio 267 g; Vitamina A 500.000 UI; Solubilidade do Fósforo em Ácido Cítrico 2% .90 % Enxofre 8 g; Cobre 1.750 mg; Vitamina E 600 UI; Magnésio 240 mg; Triptofano 182 mg;
Flúor 670 mg; Zinco 2.450 mg; Cobalto 120 mg; Ferro 1.300 mg; Manganês 500 mg; Cisteína
144 mg; Ácido Aspártico 2.090 mg; Glicina 9.082 mg; Hidroxiprolina 2.978 mg; Valina 942 mg;
Tirosina 469 mg; Histidina 435 mg; Fósforo 67 g; Arginina 2.286 mg; Ácido Glutâmico 3.775 mg;
Isoleucina 546 mg; Serina 618 mg; Fenilalanina 836 mg; Treonina 362 mg; Vitamina D3 100.000
UI; Ácido Fólico 60 mg; Alanina 3.267 mg; Leucina 1.271 mg; Prolina 4.974 mg; Veículo qsp
1.000 g.
Suporte a Cano de Bota, Evita que o cano (couro) fique torto e muito irrugado. Produto
necessário a correta conservação.Composição: plástico. PAR.
Suporte Aparador para flechas - Tripé (Target Stand). Serve para alvos 36 " a 48" . Feito de
tubos de aço galvanizados.
Suporte Aparador para flechas Olimpico - Tripé (Target Stand). Serve para alvos 24" a 48" .
Feito de madeira.
Suporte Aparador para flechas Olimpico com rodinhas (Target Stand). Serve para alvos 25" a
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36" . Material: Aço.
Suporte Aparador para flechas Olimpico com rodinhas (Target Stand). Serve para alvos 36" a
48" . Material: Aço.
Suporte com Gancho para Sino e Contador de Voltas; em ferro; Altura: 2 metros; Diâmetro: 3
cm; Certificada pela IAAF (International Association of Athletics Federations).
Suporte de alargamento para trave de equilíbrio para exercício de iniciação e treinamento
medindo 5m de comprimento e 20cm de largura, com fitas de poliéster com sistema looper
para fixação. Confeccionado em madeira com suporte de borracha entorno de 20mm,
recoberto em couro natural.
Suporte de arco. Material: Aluminio. Altura: 36,83 cm. Peso: 420g. Cores: Vermelho, Azul,
Prata, Preto.
Suporte de arco. Material: Aluminio. Altura: 38,10 cm. Peso: 234g. Cores: Vermelho, Azul,
Prata, Preto.
Suporte de arco. Material: Aluminio. Altura: 40,64 cm. Peso: 236g. Cores: Vermelho, Azul,
Prata, Preto.
Suporte de arco. Material: Aluminio/Carbono. Altura: 45,72 cm. Peso: 220g. Cores: Vermelho,
Azul, Prata, Preto.
Suporte de arco. Material: Aluminio/Carbono. Altura: 62,23 cm. Peso: 442g. Cores: Vermelho,
Azul, Prata, Preto.
Suporte de Barras de Chão, com capacidade para 12 barras, medidas - 0,40 x 0,40m. Em
estrutura em aço carbono, estrutura elevada por niveladores em borracha de alta resistência,
em contato direto com solo e pintura eletrostática.
Suporte de barras olímpicas, com 8 barras de dimensões igual a 0,5 x 0,635 x 1,18 m, padrão de
acabamento com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática.
Suporte de barras p/ Parede, com capacidade de 10 barras, suportes independentes c/
distância ajustável, este produto é composto por 2 peças. Em estrutura em aço carbono,
estrutura elevada por niveladores em borracha de alta resistência, em contato direto com solo
e pintura eletrostática.
Suporte de braço para aferições de pressão, infusões ou coleta hematológica. Em aço inox com
regulagem de altura; Concha em aço inox e revestida em courvim; Com 03 a 04 pés com
ponteiras de PVC; Partes em aço com tratamento anticorrosivo. Altura: mínima: 88 cm,
máxima: 125 cm; Dimensões da concha: 25 cm.
Suporte de discos (anilhas) para levantamento de peso em estrutura de ferro com capacidade
de até 1.000 kg
Suporte de Dumbell de 3 Alturas, conjunto de 2 a 23 kg de pares de halteres de sela ou
hexágono, peso da máquina de 76 kg, dimensões 71 cm x 137 cm x 114 cm).
Suporte de Dumbell Vertical, autoportante de 12 halteres (acessórios) pré-carregados,
dimensões de 775 mm de comprimento x 31 mm de largura x 835 mm de altura, peso de 65 Kg.
Suporte de ferro, pintado, para halteres 1 a 10 kg, para 10 alteres. Em estrutura de aço com
pintura eletrostática. Base: 37X37cm, Altura: 60cm.
Suporte de freio para Patins com base de alumínio, para reposição, Cores: Preto/Prata.
Suporte de Hamper. Em tubos de aço inox; Base inferior para suporte do saco; Mínimo de 03
pés com rodízios giratórios, diâmetro mínimo: 2; Acompanhar saco de lona cru. Altura: 85 cm;
Diâmetro: 55 cm.
Suporte de Rede de Badminton Fixo (poste), feito em tubo de aço pintado de seção redonda de
50mm, com altura de 1,55m, desenhados para ancorar ao solo mediante manga metálica
empotrado em sapata de concreto com mangas inclusas e de ancoragens para rede.
Suporte de Rodinhas para Cones e Pratos. Metálico. Peso: 5,320 kg. Cor: Branco. Tamanho:
0,90x0,60x0,60 m (AxLxC).
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Suporte de solo para extintor de incêndio - metálico
Suporte de soro removível para uso durante a aplicação. Haste regulável em aço inox com 4
ganchos em alturas distintas; Base minimamente em quadripé de alumínio ou aço inox; Pés:
rodízios com 2 de diâmetro; Carga mínima: 5 Kg por suporte. Altura regulável: 100 à 250 cm;
Diâmetro da base: 48 cm.
Suporte de teto para Fixação da Fita de Suspensão, Utilizado em Treinos Suspensos. Utilizado
fixado no teto, Feito em aço carbono 1020 com pintura epóxi, Capacidade de carga: 135 kg,
Dimensões: 0.12 cm x 0.12 cm x 0.45 cm (C x L x A). A fixação é através de parafusos e buchas,
Incluso: 04 Parafusos, 04 Buchas.
Suporte deck stor horizontal (para armazenar material aquático) em plástico PVC altamente
resistente e malha em multifilamento de poliéster.
Suporte deck stor vertical (para armazenar material aquático) em plástico PVC altamente
resistente e malha em multifilamento de poliéster.
Suporte feito para manter penduradas e organizadas cabeçadas e rédeas sem ocupar muito
espaço. Feito em plástico com suporte para rédeas, gamarras, etc. - suporta 1 item
Suporte macarrão para aprox. 40 unid. em plástico PVC altamente resistente e malha em
multifilamento de poliéster.
Suporte macarrão triangular (1,17 X 0,63 X 0,63 m) 25 Unid. em plástico PVC altamente
resistente e malha em multifilamento de poliéster.
Suporte metálico dos pontos de controle, em forma de “T”, com 1, 15 m de altura, destinado a
apoiar a base eletrônica e o prisma de tecido dos pontos de controles.
Suporte multiuso 1 (0,78 x 0,67 x 0,67 m) em plástico PVC altamente resistente e malha em
multifilamento de poliéster.
Suporte multiuso 2 (0,78x1,07x0,67 m) - plástico PVC altamente resistente e malha em
multifilamento de poliéster
Suporte multiuso 3 (0,78x1,65x0,67 m) - plástico PVC altamente resistente e malha em
multifilamento de poliéster
Suporte multiuso 4 (0,78x1,07x0,67m) - plástico PVC altamente resistente e malha em
multifilamento de poliéster
Suporte para a barra para salto com vara.
Suporte para antena em couro sitético com sistema de velcro para total fixação.
Suporte para antena em lona de algodão cru dublada de 5cm de largura, costura dupla, velcro
de fixação total na mesma largura da faixa e 4 tiras de velcro laterais de 2 a 3 cm de largura
para fixação das antenas.
Suporte para aparador para flechas ou suporte para esteira para alvo (Target Stand). Estrutura
metálica de aço para apoio do aparador de flechas de tamanho 90 x 90 x 5 cm.
Suporte para apoiar a barra que determina a altura do salto sobre o colchão. Confeccionado
em alumínio com rodas na parte inferior para facilitar o transporte. Altura: de 30 cm até 220
cm. Para treinamento
Suporte para Caramanhola Duplo de Plástico. Seu formato permite colocar qualquer formato
de caramanhola sem arranhar e sem cair. - Fácil instalação. Peso: 250gr. Medidas (LxAxC)
230x260 mm.
Suporte para Caramanhola. Em alumínio com suporte de fixação em resina termoplástica.
Compátivel com todos os tipos de quadros e materiais. Melhor compromisso entre rigidez e
flexibilidade. Elimina vibrações. Peso: 40gr. Medidas (LxAxC) 12x8x8 mm.
Suporte para Caramanhola. Material: aço - fibra de carbono, com design ultrafino. Peso: 24gr.
Medidas (LxAxC) 15x7 mm.
Suporte para Caramanhola. Material: aluminio e nylon. Peso: 35gr.
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Suporte para Dardos (com rodas, tipo carrinho).
Suporte para Discos (com rodas, tipo carrinho).
Suporte para Halteres - Torre, p/ 10 halteres (5 pares), medidas - 0,28 x 0,28 x 0,64m. Em
estrutura em aço carbono, estrutura elevada por niveladores em borracha de alta resistência,
em contato direto com solo, pintura eletrostática, pontos de apoio dos halteres revestidos com
material plástico de alta resistência (plástico PP injetados).
Suporte para Halteres - Torre, p/ 20 halteres (10 pares), medidas - 0,60 x 0,40 x 1,24m. Em
estrutura em aço carbono, estrutura elevada por niveladores em borracha de alta resistência,
em contato direto com solo, pintura eletrostática, pontos de apoio dos halteres revestidos com
material plástico de alta resistência (plástico PP injetados).
Suporte para Halteres - Torre, p/ 40 halteres (20 pares), medidas - 0,60 x 0,60 x 1,24m. Em
estrutura em aço carbono, estrutura elevada por niveladores em borracha de alta resistência,
em contato direto com solo, pintura eletrostática, pontos de apoio dos halteres revestidos com
material plástico de alta resistência (plástico PP injetados).
Suporte para Halteres de Parede - Horizontal, com capacidade de 10 halteres de 1 a 4kg,
medidas - 0,93 x 0,10m. Em estrutura em aço carbono, estrutura elevada por niveladores em
borracha de alta resistência, em contato direto com solo, pintura eletrostática, pontos de apoio
dos halteres revestidos com material plástico de alta resistência (plástico PP injetados).
Suporte para Halteres de Parede - Horizontal, com capacidade de 7 halteres de 5 a 10kg,
medidas - 0,93 x 0,10m. Em estrutura em aço carbono, estrutura elevada por niveladores em
borracha de alta resistência, em contato direto com solo, pintura eletrostática, pontos de apoio
dos halteres revestidos com material plástico de alta resistência (plástico PP injetados).
Suporte para Halteres de Parede - Vertical, p/ 10 halteres (5 pares), medidas - 1,10 x 0,07m. Em
estrutura em aço carbono, estrutura elevada por niveladores em borracha de alta resistência,
em contato direto com solo, pintura eletrostática, pontos de apoio dos halteres revestidos com
material plástico de alta resistência (plástico PP injetados).
Suporte para Halteres, 3 Prateleiras, com capacidade variável conforme o tamanho dos
halteres, medidas de 0,60 x 0,36 x 0,66. Em estrutura em aço carbono, estrutura elevada por
niveladores em borracha de alta resistência, em contato direto com solo, pintura eletrostática,
pontos de apoio dos halteres revestidos com material plástico de alta resistência (plástico PP
injetados).
Suporte para Halteres, 3 Prateleiras, com capacidade variável conforme o tamanho dos
halteres, medidas de 1,00 x 0,36 x 0,66. Em estrutura em aço carbono, estrutura elevada por
niveladores em borracha de alta resistência, em contato direto com solo, pintura eletrostática,
pontos de apoio dos halteres revestidos com material plástico de alta resistência (plástico PP
injetados).
Suporte para Martelos com rodas, tipo carrinho.
Suporte para o alvo.
Suporte para organização e guarda das anilhas (pesos) da academia (aluguel). Este suporte é
contruído em ferro ou aço de alta resistência com sistema fixo para acomodação das anilhas, é
fundamental para a organização do ambiente, facilitando o acesso e otimizando o treinamento.
Suporte para organização e guarda das barras de musculação da academia (aluguel). Este
suporte é contruído em ferro ou aço de alta resistência com sistema fixo para acomodação das
barras, é fundamental para a organização do ambiente, facilitando o acesso e otimizando o
treinamento.
Suporte para pesos (com rodas, tipo carrinho).
Suporte para Protetor de Seios: Sutiã para protetor de seios para mulheres que praticam
esportes de contato. Tamanho: P, M e G.
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Suporte para rede de tênis de mesa; Kit com 02 suportes em ferro
Suporte para saco de pancada - composto por: chapa de aço galvanizado (não enferruja),
corrente em aço com 50cm de comprimento e quatro chumbadores de expansão 1/4 x 2''.
Suporte para TV de 21 e vídeo, com rodízios; tampo fabricado em aglomerado de madeira de
20 mm de espessura; prateleira e laterais fabricados em aglomerado de madeira de 15 mm de
espessura; revestimento laminado melamínico de baixa pressão; dimensões aproximadas
(mm): 700 x 450 x 800
Suporte para vara de salto em altura, com 2,50 m, fabricado em madeira
Suporte plástico de parede para guardar chicotes de modelos variados.
Suporte Swivel para Punching Ball, 100% Aço.
Suporte Swivel para Punching Ball. Composto de madeira de alta qualidade de 24 polegadas.
Composição: Em 100% madeira e aço de alta resistência. Peso líquido: 12,4 Kg. Dimensões do
Produto (C X L X P): 61 cm X 75 cm x 61 cm.
Suporte Telescópico para Colocação do Sarrafo de Salto com Vara em Alumínio Circular; Postes
para salto com vara em alumínio; Ajustáveis até 80 cm de distância; Sistema de medição com
dois tubos paralelos; Ajuste de altura de 3,66 m até 6,40 m; Inclui suportes para barra com
cinco tarugos em cada; Certificado pela IAAF (International Association of Athletics
Federations).
Suporte telescópico para apoiar a barra que determina a altura do salto sobre o colchão.
Confeccionado em alumínio com rodas na parte inferior para facilitar o transporte. O modelo
possui duas estruturas tubulares que se encaixam, além de régua de fácil leitura. Altura: de 60
cm até 260 cm.
Suporte tornozeleiras 10 div. (0,66x2,10x0,59 m) - fabricada em borracha, nylon e fibras
complementares
Suporte tornozeleiras 4 div. (0,66x0,70x0,59 m) - fabricada em borracha, nylon e fibras
complementares
Suporte tornozeleiras 6 div. (0,66x1,12x0,59 m) - fabricada em borracha, nylon e fibras
complementares
Suporte tornozeleiras 8 div. (0,66x1,58x0,59 m) - fabricada em borracha, nylon e fibras
complementares
Suportes de parede para bolas suíças. aço carbono. Medidas: comp: 60cm, largura: 36cm,
altura: 8cm, circunferência : 335mm. Cores: Branco, Preto, Cromado.
Suportes de parede para bolas suiças. Estrutura em aço carbono, com pintura epóx na cor
Branca. Pintura eletrostática, Fixação na parede, Desmontável, Preço unitário. Acompanha kit
para montagem (bucha e parafuso). Cortes a laser proporcionando excelente acabamento,
Permite manter as bolas infláveis posicionadas, Suporta todos os tamanhos de bolas (45 à 95
cm).
Suportes para Bandeirolas em metalon (450cm) para fixação de bandeirolas, uso em
competições.
Suportes para Banners em metalon (80cm x 150cm) para fixação de banners
Suspensão para saco de boxe, produzido em ferro de 15 X 15,4 mm, alça com 1,2 cm de
espessura e 7,5 cm de altura, com 4 furos e 4 parafusos com buchas de metal, pintura
eletrostática a pó, capacidade de 260kg.
Switch 8 portas 5 x RJ-45 - 4 x Expansion Slots - 10/100/1000Base-T - Desktop, Rack-mountable,
2 linhas
T27 cursimetro (feeler gauge) para espada e sabre
Tabela da cesta de basquete adulto, em formato de retângulo de vidro temperado que
sustenta o aro, com medidas 1,80 m por 1,05 m e um outro retângulo menor, de 59x45 cm,
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pintado logo atrás do aro.
Tabela da cesta de basquete juvenil, em formato de retângulo de vidro temperado que
sustenta o aro, com medidas 1,60 m por 1,10 m e um outro retângulo menor, de 59x45 cm,
pintado logo atrás do aro.
Tabela da cesta de basquete mirim, em formato de retângulo de vidro temperado que sustenta
o aro, com medidas 1,10 m por 0,80 m e um outro retângulo menor, de 59x45 cm, pintado logo
atrás do aro.
Tabela de basquete modelo oficial com medidas exigidas para atender jogos de padrão
internacional. aro móvel retrátil e vidro temperado. acionamento e voltagem : 220v - trifásico.
dimensões (cxlxa): 5,47m x 3,94m x 1,55 m. peso: 1300 kg
Tabela de basquete oficial fiba 3x3. unidade portátil de tabela de basquete de competição;
equipado com sistema sam (spring assisted mechanism - mecanismo assistido de mola); com
rede anti-chicote; com forro de segurança na frente, nas laterais e a placa de vidro na cor
preta; com contrapesos pesados na base; opcional: relógio-12 segundos embutido e bandeiras
pretas; ideal para eventos internos e externos; tabela de basquete patenteado de vidro `à
prova de enterrada com aro pro-strength tipo breakaway; conjunto de âncora de chão e
gancho de chão incluídos.
Tabela de basquete oficial fiba 3x3. unidade portátil de tabela de basquete de competição;
equipado com sistema sam (spring assisted mechanism - mecanismo assistido de mola); com
rede anti-chicote; com forro de segurança na frente, nas laterais e a placa de vidro na cor
preta; com contrapesos pesados na base; opcional: relógio-12 segundos embutido e bandeiras
pretas; ideal para eventos internos e externos; tabela de basquete patenteado de vidro `à
prova de enterrada com aro pro-strength tipo breakaway; conjunto de âncora de chão e
gancho de chão incluídos.
Tabela de basquete portátil. facil de montar/desmontar; peso menor que 1kg; feita em espuma
de polietileno e pvc.
Tabela De Basquetebol Hidráulica Elétrica. Confeccionada obedecendo as normas de segurança
e resistência de materiais; Articulável; Com sistema de rodas emborrachadas, duas rodas fixas
na parte traseira e duas rodas articuláveis na parte dianteira; Com pés dianteiros para fixação
da estrutura no piso; Soldas resistentes a impacto; Pintura eletrostática a pó; Permitir escolha
de cor para o estofamento; Devem ser utilizados parafusos de 1/4", 5/16" e 3/8" dependendo
do local empregado; A articulações devem ser feitas com eixos com diâmetro de 1" e presos
com parafusos 3/8" x 1"; Aro móvel confeccionado em chapa de aço carbono e ferro mecânico,
dotado de sistema para absorver impactos; Vidro (requadro) constituído de uma montagem de
chapas de aço carbono, parafusos para fixação do requadro interno e externo, borracha e vidro
temperado CR - incolor com 10 mm de espessura. Com requadro protegido com espuma de
densidade mínima D-23; Sistema hidráulico composto por bomba e comando. Medidas Oficiais
Exigidas Pela Cbb. Bivolt
Tabela móvel hidráulica, elétrica oficial com motor de 2cv, 1720rpm, 60Hz e 220v, com vidros
temperados de aproximadamente 10mm de espessura, aro retrátil, pintura automotiva e
espuma protetora contra impacto. Base, ou mesa, medindo aproximadamente 1,20 de largura
e 1,70 de comprimento, peso aproximado da tabela de 950 kg
Tabela móvel, confeccionada em estrutura metálica de aço carbono com vigas perfiladas
soldadas, avanço de 3,20 m, acionamento com sistema hidraúlico elétrico ou mecânico
(manual), tabela de vidro temperado de 10 mm de espessura com reenquadro na parte
inferior, possuindo espuma protetora contra impacto e recortado no perímetro da fixação do
aro, base (mesa) de 1,20 x 1,70m, pintura automotiva com espessura de 30 mícron, espuma
protetora contra impacto nas partes frontais e laterais com densidade 23, espessura de 5cm,
sistema de locomoção com Rodízios de ''4'' de diâmetro com esferas de aço e revestimento em

3.200,00

3.200,00

31.564,00

93.870,00

93.870,00
36,46

27.266,55

23.500,00

31.564,00

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

poliuretano, travas de segurança nas alavancas de acionamento, com fecho em cadeados,
altura entre 1,55 m e 3,94, comprimento entre 5,47 m e 6,27, peso de cada unidade 1300kg,
aro retrátil na cor laranja com 03 molas espirais para suportar uma carga estática de até 82kg e
redes brancas, voltagem de 220 v.
Tabela para basquete de alumínio com fibra de vidro. Dimensões: 120 x 90 x 30 mm
Tabela super sam 245. unidade completa de competição com forro azul; tabela de basquete
para competição; om sistema exclusivo sam (spring assisted mechanism - mecanismo assistido
de mola); aguenta batidas fortes; fácil de mover; nível 3 fiba; vidro `à prova de enterrada com
aro multidirecional 180° pro-actiontm tipo breakaway.
Tabela super sam 245. unidade completa de competição com forro azul; tabela de basquete
para competição; om sistema exclusivo sam (spring assisted mechanism - mecanismo assistido
de mola); aguenta batidas fortes; fácil de mover; nível 3 fiba; vidro `à prova de enterrada com
aro multidirecional 180° pro-actiontm tipo breakaway.
Tabela super sam multiadjust. unidade completa de competição de alta classe com projeção
ajustável 325-245 cm; para competição de alta classe; com rede anti-chicote; com forro de
segurança na frente, nas laterais, no encosto de vidro e no dorso na cor azul padrão; vidro `à
prova de enterrada com aro multi-direcional 180° pro-actiontm tipo breakaway.
Tablado Elástico para Ginástica Artística: Estrutura em laminado de madeira de 18 mm Sistema
de impulsão homogenia, com redutores de ruído. Constituída por uma base elástica de 14 x
14m. Uma camada de espuma (polietileno) de 200mm de espessura divididas em 7 esteiras de
14x2m e sobre as esteiras uma cobertura com forração de carpete especial em nylon
antiderrapante de 25mm de espessura com demarcação da área de competição de 12 x 12m
em faixa branca. Velcro para fixação das esteiras e velcro para demarcação da área de
competição. Certificado pela FIG
Tablado Elástico para Ginástica Artística: Estrutura em laminado de madeira de 18 mm Sistema
de impulsão homogenia, com redutores de ruído. Constituída por uma base elástica de 14 x
14m. Uma camada de espuma (polietileno) de 240mm de espessura divididas em 7 esteiras de
14x2m e sobre as esteiras uma cobertura com forração de carpete especial em nylon
antiderrapante de 25mm de espessura com demarcação da área de competição de 12 x 12m
em faixa branca. Velcro para fixação das esteiras e velcro para demarcação da área de
competição. Certificado pela FIG
Tablado em madeira. Em madeira Lyptus (certificada), acabamento envernizado; Estofamento
em espuma ortopédica densidade 33 revestida em courvim. Dimensões (LminxCxA):
160x200x50 cm; Peso: 50 Kg.
Tablado oficial 14,00 x 14,00m
Tablado para árbitros 8x2,50m e Divisória de 10m, com 2,20 metros de altura.
Tábua de impulsão confeccionada em madeira, dimensões:(C x L)1,22mx0,32m
Tábua de Impulsão para Salto em Distância e Salto Triplo em Madeira; Certificado pela IAAF
(International Association of Athletics Federations); Duas tábuas indicadoras de plasticina, para
competição; Uma para treinamento; Base de aço galvanizado; Materiais de drenagem; Espátula
para fácil colocação de plasticina; 300 gramas de plasticina.
Tábua de impulsão para salto horizontal, em madeira com 1,22 m de comprimento por 20 cm
de largura e 10 cm de profundidade. Uso profissional.
Tabua de impulsão para salto horizontal, retangular, confeccionada em madeira com 1,22m de
comprimento por 20cm de largura por 10cm de profundidade.
Tabua indicadora de Plasticina, rígida com 10cm de largura e com 1,22m de comprimento, feita
em madeira. Com espaço para o Indicador de Plasticina.
Tabua indicadora de plasticina, rígida com 10cm de largura e com 1,22m de comprimento;
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Confeccionada em madeira, com espaço para o indicador de plasticina. Uso profissional
Tábua tipo bailarina. Utilizada em exercícios posturais e RPG. Composição: Madeira padrão
eucalipto: da espécie Lyptus Grandis certificada pela FSC. Piso revestido em material
antiderrapante. Envolto com perfil T, não deixando ''cantos vivos'', dando mais segurança ao
paciente e ao profissional. Possui 3 regulagens de altura, Peso máximo permitido: 120kg.
Dimensões: 40cmx29cmx6,5cm (C x L x A). Peso: 5,2 kg.
Tábua tipo bailarina. Utilizada em exercícios posturais e RPG. Composição: Madeira padrão, em
duas partes revestidas em courvim. Piso revestido em material antiderrapante. Dimensões:
40cmx29cm (C x L). Peso: 1,5 kg.
Tábua tipo bailarina. Utilizada em exercícios posturais e RPG. Composição: Madeira padrão.
Piso revestido em material antiderrapante. Dimensões: 40cmx29cm (C x L).
Tabuleiro de xadrez, em rosewood, placa de tamanho 54 x 54 cm, espessura de 18 mm,
produzido em madeira. Combinações de cores tais como marrom, verde, ou um bronze mais
claro, com branco, creme, branco marfim, cor de camurça etc. O lado das casas deve medir de
5 a 6,5 cm.
Tabuleiro para xadrez e damas em madeira. Dimensões: 50 X 50 cm.
Taça para a prática do apoio facial invertido em poliuretano com formato circular de diâmetro
de 80 cm. Altura: 45 cm.
Taco composto basalto, carbono e aramida, comprimento 93cm (36,5''), Peso: Médio 600-630 g
(21-22oz), Headshapes: Maxi, Head Face: Improved Feel Area , Power Rating: Xtra Stiff, Blade
Profile: Jumbow, Grip: Traction Hi Soft, Heel Protection: Carbon X. Uso Profissional.
Taco composto basalto, carbono e aramida, comprimento 93cm (36,5''), Peso: Pesado 650-680
g (23-24oz), Headshapes: Maxi, Head Face: Improved Feel Area , Power Rating: Xtra Stiff, Blade
Profile: Jumbow, Grip: Traction Hi Soft, Heel Protection: Carbon X. Uso Profissional.
Taco composto basalto, carbono e aramida, comprimento 93cm (36,5''), Peso: Peso: Leve 540570 g (19-20oz), Headshapes: Maxi, Head Face: Improved Feel Area , Power Rating: Xtra Stiff,
Blade Profile: Jumbow, Grip: Traction Hi Soft, Heel Protection: Carbon X. Uso Profissional.
Taco composto basalto, carbono e aramida, comprimento 95,3cm (37,5''), Peso: Médio 600630 g (21-22oz), Headshapes: Maxi, Head Face: Improved Feel Area , Power Rating: Xtra Stiff,
Blade Profile: Jumbow, Grip: Traction Hi Soft, Heel Protection: Carbon X. Uso Profissional.
Taco composto basalto, carbono e aramida, comprimento 95,3cm (37,5''), Peso: Pesado 650680 g (23-24oz), Headshapes: Maxi, Head Face: Improved Feel Area , Power Rating: Xtra Stiff,
Blade Profile: Jumbow, Grip: Traction Hi Soft, Heel Protection: Carbon X . Uso Profissional.
Taco composto basalto, carbono e aramida, comprimento 95,3cm (37,5''), Peso: Peso: Leve
540-570 g (19-20oz), Headshapes: Maxi, Head Face: Improved Feel Area , Power Rating: Xtra
Stiff, Blade Profile: Jumbow, Grip: Traction Hi Soft, Heel Protection: Carbon X . Uso Profissional.
Taco composto basalto, carbono e aramida, comprimento 95,3cm (37,5''), Peso: Ultra leve 510540 g (18-19oz), Headshapes: Maxi, Head Face: Improved Feel Area , Power Rating: Xtra Stiff,
Blade Profile: Jumbow, Grip: Traction Hi Soft, Heel Protection: Carbon X. Uso Profissional.
Taco composto carbono e aramida, comprimento 93cm (36,5''), Peso: Médio 600-630 g (2122oz), Headshapes: Maxi, Head Face: Improved Feel Area , Power Rating: Xtra Stiff, Blade
Profile: Jumbow, Grip: Traction Hi Soft, Heel Protection: Carbon X. Uso Profissional.
Taco composto carbono e aramida, comprimento 93cm (36,5''), Peso: Pesado 650-680 g (2324oz), Headshapes: Maxi, Head Face: Improved Feel Area , Power Rating: Xtra Stiff, Blade
Profile: Jumbow, Grip: Traction Hi Soft, Heel Protection: Carbon X. Uso Profissional.
Taco composto carbono e aramida, comprimento 93cm (36,5''), Peso: Peso: Leve 540-570 g
(19-20oz), Headshapes: Maxi, Head Face: Improved Feel Area , Power Rating: Xtra Stiff, Blade
Profile: Jumbow, Grip: Traction Hi Soft, Heel Protection: Carbon X. Uso Profissional.

168,30

98,05
105,77

280,00
185,00
986,57

1.279,67

1.279,67

1.279,67

1.279,67

1.279,67

1.279,67

1.279,67

1.279,67

1.279,67

1.279,67

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Taco composto carbono e aramida, comprimento 93cm (36,5''), Peso: Ultra leve 510-540 g (1819oz), Headshapes: Maxi, Head Face: Improved Feel Area , Power Rating: Xtra Stiff, Blade
Profile: Jumbow, Grip: Traction Hi Soft, Heel Protection: Carbon X. Uso Profissional.
Taco composto carbono e aramida, comprimento 95,3cm (37,5''), Peso: Médio 600-630 g (2122oz), Headshapes: Maxi, Head Face: Improved Feel Area , Power Rating: Xtra Stiff, Blade
Profile: Jumbow, Grip: Traction Hi Soft, Heel Protection: Carbon X. Uso Profissional.
Taco composto carbono e aramida, comprimento 95,3cm (37,5''), Peso: Pesado 650-680 g (2324oz), Headshapes: Maxi, Head Face: Improved Feel Area , Power Rating: Xtra Stiff, Blade
Profile: Jumbow, Grip: Traction Hi Soft, Heel Protection: Carbon X. Uso Profissional.
Taco composto carbono e aramida, comprimento 95,3cm (37,5''), Peso: Peso: Leve 540-570 g
(19-20oz), Headshapes: Maxi, Head Face: Improved Feel Area , Power Rating: Xtra Stiff, Blade
Profile: Jumbow, Grip: Traction Hi Soft, Heel Protection: Carbon X Uso Profissional.
Taco composto carbono e aramida, comprimento 95,3cm (37,5''), Peso: Ultra leve 510-540 g
(18-19oz), Headshapes: Maxi, Head Face: Improved Feel Area , Power Rating: Xtra Stiff, Blade
Profile: Jumbow, Grip: Traction Hi Soft, Heel Protection: Carbon X Uso Profissional.
Taco de alumínio. Categorias: Pré-infantil (27/28/29 polegadas), Infantil (29/30/31 polegadas),
Pré-júnior(31/32/33 polegadas) e Júnior (32/33/34 polegadas).
Taco de alumínio. Categorias: Pré-infantil (27/28/29 polegadas), Infantil (29/30/31 polegadas),
Pré-júnior(31/32/33 polegadas) e Júnior (32/33/34 polegadas).
Taco de alumínio. Categorias: Pré-infantil (27/28/29 polegadas), Infantil (29/30/31 polegadas),
Pré-júnior(31/32/33 polegadas) e Júnior (32/33/34 polegadas).
Taco de alumínio. Categorias: Pré-infantil (27/28/29 polegadas), Infantil (29/30/31 polegadas),
Pré-júnior(31/32/33 polegadas) e Júnior (32/33/34 polegadas).
Taco de alumínio. Categorias: Pré-infantil (27/28/29 polegadas), Infantil (29/30/31 polegadas),
Pré-júnior(31/32/33 polegadas) e Júnior (32/33/34 polegadas).
Taco de alumínio. Categorias: Pré-infantil (27/28/29 polegadas), Infantil (29/30/31 polegadas),
Pré-júnior(31/32/33 polegadas) e Júnior (32/33/34 polegadas).
Taco de golfe, tamanho infanto-juvenil (9-12 anos), tipo putter, para canhotos.
Taco de golfe, tamanho infanto-juvenil (9-12 anos), tipo putter, para destros.
Taco de madeira (stick wooden), comprimento 93cm (36,5''), Peso: Leve 540-570 g (19-20oz),
(grip) amortecimento do punho em PVC, Head shapes: Maxi, Head Face: Standard, Power
Rating: Stiff, Blade Profile: Standard, Materials:Fibreglass, Grip: Cushion PVC.
Taco de madeira (stick wooden), comprimento 93cm (36,5''), Peso: Médio 600-630 g (21-22oz),
(grip) amortecimento do punho em PVC, Head shapes: Maxi, Head Face: Standard, Power
Rating: Stiff, Blade Profile: Standard, Materials:Fibreglass, Grip: Cushion PVC.
Taco de madeira (stick wooden), comprimento 93cm (36,5''), Peso: Pesado 650-680 g (2324oz), (grip) amortecimento do punho em PVC, Head shapes: Maxi, Head Face: Standard,
Power Rating: Stiff, Blade Profile: Standard, Materials:Fibreglass, Grip: Cushion PVC.
Taco de madeira (stick wooden), comprimento 93cm (36,5''), Peso: Ultra leve 510-540 g (1819oz), (grip) amortecimento do punho em PVC, Head shapes: Maxi, Head Face: Standard,
Power Rating: Stiff, Blade Profile: Standard, Materials:Fibreglass, Grip: Cushion PVC.
Taco de madeira (stick wooden), comprimento 95,3cm (37,5''), Peso: Leve 540-570 g (19-20oz),
(grip) amortecimento do punho em PVC, Head shapes: Maxi, Head Face: Standard, Power
Rating: Stiff, Blade Profile: Standard, Materials:Fibreglass, Grip: Cushion PVC.
Taco de madeira (stick wooden), comprimento 95,3cm (37,5''), Peso: Médio 600-630 g (2122oz), (grip) amortecimento do punho em PVC, Head shapes: Maxi, Head Face: Standard,
Power Rating: Stiff, Blade Profile: Standard, Materials:Fibreglass, Grip: Cushion PVC.
Taco de madeira (stick wooden), comprimento 95,3cm (37,5''), Peso: Pesado 650-680 g (2324oz), (grip) amortecimento do punho em PVC, Head shapes: Maxi, Head Face: Standard,

1.279,67

1.279,67

1.279,67

1.279,67

1.279,67
206,10
206,10
874,71
206,10
206,10
823,44
630,40
826,54

107,48

107,48

107,48

107,48

107,48

107,48
107,48

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Power Rating: Stiff, Blade Profile: Standard, Materials:Fibreglass, Grip: Cushion PVC.
Taco de madeira (stick wooden), comprimento 95,3cm (37,5''), Peso: Ultra leve 510-540 g (1819oz), (grip) amortecimento do punho em PVC, Head shapes: Maxi, Head Face: Standard,
Power Rating: Stiff, Blade Profile: Standard, Materials:Fibreglass, Grip: Cushion PVC.
Taco de madeira. Categorias: Juvenil e Adulto (33/34 polegadas).
Taco de madeira. Categorias: Juvenil e Adulto (33/34 polegadas).
Taco de madeira. Categorias: Juvenil e Adulto (33/34 polegadas).
Taco de madeira. Categorias: Juvenil e Adulto (33/34 polegadas).
Taco de madeira. Categorias: Juvenil e Adulto (33/34 polegadas).
Taco para goleiro composto carbono, aramida e fibra de vidro, comprimento 93cm (36,5''),
Peso: Leve 540-570 g (19-20oz), Headshapes: Hook, Head Face: Standard, Power Rating: Super
Stiff, Blade Profile: Standard, Grip: Traction Hi Soft
Taco para goleiro composto carbono, aramida e fibra de vidro, comprimento 93cm (36,5''),
Peso: Médio 600-630 g (21-22oz), Headshapes: Hook, Head Face: Standard, Power Rating:
Super Stiff, Blade Profile: Standard, Grip: Traction Hi Soft
Taco para goleiro composto carbono, aramida e fibra de vidro, comprimento 93cm (36,5''),
Peso: Pesado 650-680 g (23-24oz), Headshapes: Hook, Head Face: Standard, Power Rating:
Super Stiff, Blade Profile: Standard, Grip: Traction Hi Soft
Taco para goleiro composto carbono, aramida e fibra de vidro, comprimento 93cm (36,5''),
Peso: Ultra leve 510-540 g (18-19oz), Headshapes: Hook, Head Face: Standard, Power Rating:
Super Stiff, Blade Profile: Standard, Grip: Traction Hi Soft
Taco para hóquei no gelo para lâminas afuniladas com eixo T com cantos quadrados;em fibra
de carbono. Tam: 75 cm ,85 cm ,100 cm
Taco para hóquei no gelo para lâminas afuniladas em fibra de carbono. Tam: 54".
Taco para hóquei no gelo para lâminas formato cônico em composito de carbono de
construção; paredes de dupla concavidade. Tam: 87".
Taco para hóquei no gelo para lâminas formato cônico em composito de carbono. Tam: 52".
Taco para hóquei no gelo para lâminas formato cônico em fibra de carbono em tecnologia tipo
" TeXtreme" . Tam: 45".
Taco para hóquei no gelo para lâminas formato padrão em composito de carbono de
construção; paredes de dupla concavidade. Tam: 50".
Taco para hóquei no gelo para lâminas formato padrão em fibra de carbono com tecnologia
leve "TeXtreme®". Tam: 77",87",102".
Taco para hóquei no gelo para lâminas tamanho padrão em fibra de carbono. Tam: 52".
Taco para hóquei no gelo para lâminas tamanho padrão em fibra de carbono. Tam: 67".
Tala Aramada - Tamanho Grande. Para imobilizar acidentados; Moldável; Revestida em
material anti-alérgico; Cobertas com espuma macia tipo EVA especial, com espessura de 4 mm;
Em tela aramada de 3 mm e transversais de 2 mm, maleável, galvanizada, coberta com E.V.A.;
Reutilizável e lavável. Espessura Da Tala: 8 mm.
Tala Aramada - Tamanho Médio. Para imobilizar acidentados; Moldável; Revestida em material
anti-alérgico; Cobertas com espuma macia tipo EVA especial, com espessura de 4 mm; Em tela
aramada de 3 mm e transversais de 2 mm, maleável, galvanizada, coberta com E.V.A.;
Reutilizável e lavável. Espessura Da Tala: 8 mm.
Tala Aramada - Tamanho Pequeno. Para imobilizar acidentados; Moldável; Revestida em
material anti-alérgico; Cobertas com espuma macia tipo EVA especial, com espessura de 4 mm;
Em tela aramada de 3 mm e transversais de 2 mm, maleável, galvanizada, coberta com E.V.A.;
Reutilizável e lavável. Espessura Da Tala: 8 mm.
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Tala Aramada G - Moldável, pode ser utilizada para imobilização de várias partes do corpo.
Apresenta em vários tamanhos, revestida de material anti-alérgico, substitui de maneira eficaz
as talas gessadas, diminuindo o tempo de aplicação, Cobertas com espuma macia tipo EVA (Etil
Vinil Acetato) especial, com espessura de 4 mm. Nas cores padrão universal de Resgate,
Confeccionada em tela aramada com espessura de 3 mm e transversais com 2 mm, maleável,
galvanizada, coberta com E.V.A. Espessura da tala: 8 mm,
Tala Aramada M - Moldável, pode ser utilizada para imobilização de várias partes do corpo.
Apresenta em vários tamanhos, revestida de material anti-alérgico, substitui de maneira eficaz
as talas gessadas, diminuindo o tempo de aplicação, Cobertas com espuma macia tipo EVA (Etil
Vinil Acetato) especial, com espessura de 4 mm. Nas cores padrão universal de Resgate,
Confeccionada em tela aramada com espessura de 3 mm e transversais com 2 mm, maleável,
galvanizada, coberta com E.V.A. Espessura da tala: 8 mm,
Tala Aramada P - Moldável, pode ser utilizada para imobilização de várias partes do corpo.
Apresenta em vários tamanhos, revestida de material anti-alérgico, substitui de maneira eficaz
as talas gessadas, diminuindo o tempo de aplicação, Cobertas com espuma macia tipo EVA (Etil
Vinil Acetato) especial, com espessura de 4 mm. Nas cores padrão universal de Resgate,
Confeccionada em tela aramada com espessura de 3 mm e transversais com 2 mm, maleável,
galvanizada, coberta com E.V.A. Espessura da tala: 8 mm,
Talha elétrica de cabo de aço, com capacidade de carga de 1000kg.
Tambowtreck, confeccionado em tubo de aço carbono ovalado temperado e zincado, com
diâmetro de 85x30mm e parede com espessura de 5mm, pintura eletrostática a pó, em
módulos medindo 70cm de altura, 200 cm de largura e 186 cm de comprimento. Lona de salto
confeccionada em nylon 13 x 13 mm medindo 140 cm, tracionada por molas especiais em aço
carbono zincado e temperado. Protetor de molas em espuma D28 recoberta de lona vinilica
KP1000. Totalmente dobrável com carrinho de transporte. Medidas disponíveis: 7,44m, 9,3m,
11,16m, 13,02m, 14,88m, 16,74m e 18,6 metros.
Tampa de encaixe. Perfilado galvanizado liso 38x38mm com tampa.
Tampa de proteção para tábua de impulsão de competição, fabricada em aço galvanizado,
superfície polida com pés ajustáveis para a instalação em pista sintética, cobertura superior
com nervuras para fácil colagem de borracha da pista.
Tampa de tanque de Combustível para Moto Cross em ABS injetado.
Tampa de tanque de Combustível para Moto Cross em ABS injetado.
Tampão auricular de silicone; 02 pares em 100% silicone.
Tampão em ferro fundido, para válvula de incêndio, modelo to 60 x 40, tipo 1.
Tampão quadrado em ferro fundido F°F° 70 cm x 70 cm
Tanque compensação, 12X2X2m chapa galvanizada a quente revestida com PVC-P, para piscina
de competição - 50mx25mx3m.
Tanque de Combustível para Moto Cross com volume de 3,2L.
Tanque de Combustível para Moto Cross com volume de 3,2L.
Tanque de louca com coluna
Tanque de louça
Tapete para box, mod. pés-borracha de EVA atóxico lavável / aderente / resistente
Tapete para treinamento de tacadas, grama sintética, medidas da embalagem 1,0 x 6,0 x 65,0
cm (AxLxC).
Tapete tatame liso em EVA com dimensões 30 X 30 cm, com encaixe dentado
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Tapetes - Com revestimento raspar one-off, anti - sujar de processamento com a camada
protetora. Apenas 5 rolos para a quadra de badminton. Este PVC é composto de quatro
camadas da seguinte forma: 100% puro de desgaste em vinil camada, fibra de vidro reforçado
com fibra de vidro tecida camada interna, 100% puro de desgaste em vinil camada e célula
fechada camada buffer de espuma. Materiais: feito de materiais virgens - vinil/ pvc. Padrão de
superfície: lichee padrão. Apoio: pvc espumado volta, não apoio tecido. Cor: verde. Camada de
desgaste: 1.2mm. Peso: para 4.5mm, 3.2kg/sqm aprox. Para 3.5mm, 2.8kg/sqm aprox.
Embalagem: com tubo de papel dentro e papel kraft impermeáveis. Cor: verde. Dimensões:
Espessura: 2mm-8mm. Largura: 1.5mm/1.42mm.
TATAME (M²): MATERIAL E.V.A.: Placas com encaixe medindo 100x100 cm, espessura: 2cm,
Características adicionais: atóxico, antialérgico, impermeável, silicone.
Tatame dupla face azul e vermelho em borracha de alta densidade (evacopolímero
etileno/acetato de vinila) chancelado pela Federação Mundial de Taekwondo. Dimensões: 1x1
m x 20 mm.
Tatame em EVA 2,00 x 1,00 x 0, 10
Tatame em EVA. Espessura: 20 mm; Largura: 1,00 m; Comprimento: 1,00 m.Tatame
confeccionado em resina de EVA; Utilizado em escolas, residências e academias de ginásticas;
Aparência fosco; Possibilidade de encaixe em outro tatame de EVA, afim de formar uma área
de cobertura maior.
Tatame Octógono dupla face azul e vermelho com encaixe para área de luta octogonal em
borracha de alta densidade (evacopolímero etileno/acetato de vinila) chancelado pela
Federação Mundial de Taekwondo. Dimensões: 1x1 m x 24 mm; Densidade: 115Kg/m3; Peso
por placa 2,6 Kg.
Tatame olímpico sintético; Dimensão 2.000 X 1.000 X 40 mm; Desenvolvido em EVA. Cores
diversas.
Tatame para lutas (Judô, Jiu-jitsu, Aikido, Karatê, Kung Fu, Muay Thai, MMA) em EVA;
Dimensão da placa: 01 m X 01 m, espessura aproximada 30 mm.
Tatame para lutas (Judô, Jiu-jitsu, Aikido, Karatê, Kung Fu, Muay Thai, MMA) em EVA;
Dimensão da placa: 02m X 01m, espessura aproximada 30 mm.
Tatame sintético composto de espuma de grânulos de PU de alta densidade recoberto com
lona de vinil; Impermeável e lavável; Base antiderrapante é formada de uma camada de 1,6mm
de espessura de látex em formato "colmeia"; Cor: amarelo. Largura: 2 m; Comprimento: 1 m;
Espessura: 4 cm.
Tatame sintético composto de espuma de grânulos de PU de alta densidade recoberto com
lona de vinil; Impermeável e lavável; Base antiderrapante é formada de uma camada de 1,6mm
de espessura de látex em formato "colmeia"; Cor: azul. Largura: 2 m; Comprimento: 1 m;
Espessura: 4 cm.
Tatame sintético composto de espuma de grânulos de PU de alta densidade recoberto com
lona de vinil; Impermeável e lavável; Superfície em desenho especial texturizado; Base
antiderrapante é formada de uma camada de 1,6mm de espessura de látex em formato
"colmeia"; Cor: vermelho. Largura: 2 m; Comprimento: 1 m; Espessura: 4 cm.
Tatame Universal dupla face azul e vermelho em borracha de alta densidade. Chancelado pela
Federação Mundial de Taekwondo. Composição: EVA (Etileno-Acetato de Vinila). Densidade:
1,6 kgf / cm3 resistência à ruptura: 19,8 kgf / cm3 Alongamento: 120% tratamento higiénico.
Isolamento acústico e umidade.
Tatame Universal dupla face azul e vermelho em borracha de alta densidade. Composição: EVA
(Etileno-Acetato de Vinila). Dimensões: 1x1 m x 23 mm; Densidade: 115Kg/m3; Peso por placa
2,6 Kg.
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Tatame, com 2 m de largura por 1 m de comprimento, espessura de 4 cm, feito em material
sintético composto de espuma (250kg/m3) de grânulos de PU de alta densidade de 8 mm de
diâmetro, recoberto com lona de vinil, impermeável e lavável, com superfície em desenho
especial, texturizado para boa aderência dos pés na prática desportiva, sua base
antiderrapante (anti-slip) é formada de uma camada de 1,6mm de espessura de latex em
formato ''colméia'', para aderência total ao piso. Cor: Variada
Tatames - Placas de borracha 1x1 metros, espessura de 4mm, densidade igual a 40mm.
Fabricantes: Haiti tatames, Jet Power ou similar
Tecido Fibertex AF0012 para shape caixa com 100 metros
Tecido Fibertex AF0122 para shape caixa com 100 metros
Tecido Fibertex AF0160 para shape caixa com 100 metros
Técnico Auxiliar, perfil: experiência mínima de 04 anos em clubes de primeira divisão do Brasil
e possuir curso de IRB Coaching nível I. Atribuições: auxiliar o desenvolvimento das atividades
físicas e técnicas desportivas ministradas pelos técnicos, ministrar treinamentos especializados
na modalidade, avaliar e supervisionar o preparo físico dos atletas e elaborar relatórios
técnicos. Carga horária: 20 horas semanais, com regime de trabalho CLT.
Técnico da equipe juvenil, perfil: experiência profissional em eventos nacionais e
internacionais, responsável pela observação de atletas em todo território nacional e pelo
planejamento estratégico do setor. Atividades: ministrar orientação aos técnicos de clubes que
tenham atletas nas seleções brasileiras, assim como difundir nos estados os padrões de
trabalho realizados nas seleções brasileiras
Técnico de Enfermagem, tipo de contrato: CLT. Perfil: curso técnico em enfermagem.
Atividades: atendimento a todos os praticantes de esporte do centro, realizar pequenos
curativos, fazer acompanhamento da ficha médica, registro de acidentes e indisposições dos
atletas, manter um controle rigoroso sobre as informações referentes as unidades de saúde
existentes na região para encaminhamento quando necessário. Registrado no COREN Conselho
Regional de Enfermagem.
Técnico de Informática - deve ter curso técnico na área. Requisito: possuir registro no CONFEI.
Técnico, perfil: curso superior em educação física com experiência comprovada na modalidade,
atribuições: desenvolver com atletas jovens e adultos atividades voltadas a prática do esporte,
ensinar as ténicas paradesportivas, realizar treinamento especializado com os atletas, instruir
acerca dos princípios e regras inerentes a modalidade, avaliar e supervisionar o preparo físico
dos atletas, acompanhar e supervisionar as práticas paradesportivas, elaborar informes
técnicos e científicos sobre o rendimento físico e técnico dos atletas. Contratação por evento.
Tee - Base com no máximo 101,6 mm de altura para fixação da bola no gramado na saída de
cada buraco, feito de plástico.
TEE Básico. Construção em mix de plásticos flexíveis (tipo inquebrável). Peso: 93gm. Altura
máxima: 5cm. Para chute de Rúgbi Básico. Azul ou Preto. Tamanho único, 5 cm. Para Jogo
Profissional e treino.
TEE Telescópio. Construção em mix de plásticos flexíveis. Peso: 93gm. Altura máxima: 13cm.
Para chute de Rugby. Amarelo. Tamanho único. Para Jogo Profissional e treino.
Tee, feito de madeira, para treinamento de tacadas de golfe.
Tela de Projeção com tripé. Dimensão (150x150) 82”/Quadrada
Tela de projeção para fixação em parede ou teto, enrolamento manual com sistema tipo
persiana, tecido em vinil convencional, dimensões (mm): 2.400 x 2.400
Tela de projeção, sustentação por tripé metálico quadrado com acabamento em pintura epóxi,
tela com enrolamento automático por mola, tecido vinil convencional, dimensões (mm): (L)
1.500 x (H) 1.500
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Tela eletrossoldada q-92 com espessura de 8 cm
Tela para Cama Elástica de 426x213cm: em tiras de nylon de 4x4mm, com enganches de metal.
Deverá ser da mesma marca do aparelho cotado.
Tela para duplo mini trampolim com tiras de nylon de 13mm entrelaçadas, completo com
barras de ancoragem. Dimensão: 292 x 92 cm
Tela para projeção retrátil 120 polegadas - 2,40 x 1,80 m.
Telha metálica tipo sanduíche com tratamento termo acústico (preenchimento com
poliestireno expandido - eps), pintura eletrostática, lanternim (33,40 x 3,40m) para ventilação e
iluminação natural
Telha metálica tipo sanduíche com tratamento termo acústico (preenchimento com
poliestireno expandido-EPS) com pintura eletrostática com 2 venezianas (33,40 x 4,00m) para
iluminação e ventilação natural.
Telha metálica tipo sanduíche com tratamento termo-acustico (preenchimento com
poliestireno expandido-EPS) com pintura eletrostática com 2 venezianas (23,80 x 4,00m) para
iluminção e ventilação natural.
Tenda aberta, modelo piramidal; cobertura em tecido sintético (laminado de PVC reforçado
com poliéster), impermeáveis, blackout, antichama, antimofo, antifungo e antirradiação UV;
estrutura tubular em alumínio ou aço galvanizado com encaixes conexões e parafusos;
dimensão: 3 x 3 m; área útil coberta: 9,0 m²; características do tecido sintético: peso 400g/m²;
espessura 0,45 mm; resistência à ruptura longitudinal 50 kg/5 cm / transversal 40 kg/5 cm;
resistência ao rasgo longitudinal e transversal 8 kg.
Tenda aberta, modelo piramidal; cobertura em tecido sintético (laminado de PVC reforçado
com poliéster), impermeáveis, blackout, antichama, antimofo, antifungo e antirradiação UV;
estrutura tubular em alumínio ou aço galvanizado com encaixes conexões e parafusos;
dimensão: 4 x 4 m; área útil coberta: 16,0 m²; características do tecido sintético: peso 400g/m²;
espessura 0,45 mm; resistência à ruptura longitudinal 50 kg/5 cm / transversal 40 kg/5 cm;
resistência ao rasgo longitudinal e transversal 8 kg.
Tenda aberta, modelo piramidal; cobertura em tecido sintético (laminado de PVC reforçado
com poliéster), impermeáveis, blackout, antichama, antimofo, antifungo e antirradiação UV;
estrutura tubular em alumínio ou aço galvanizado com encaixes conexões e parafusos;
dimensão: 5 x 5 m; área útil coberta: 25,0 m²; características do tecido sintético: peso 400g/m²;
espessura 0,45 mm; resistência à ruptura longitudinal 50 kg/5 cm / transversal 40 kg/5 cm;
resistência ao rasgo longitudinal e transversal 8 kg
Tenda aberta, modelo piramidal; cobertura em tecido sintético (laminado de PVC reforçado
com poliéster), impermeáveis, blackout, antichama, antimofo, antifungo e antirradiação UV;
estrutura tubular em alumínio ou aço galvanizado com encaixes conexões e parafusos;
dimensão: 6 x 6 m; área útil coberta: 36,0 m²; características do tecido sintético: peso =
400g/m²; espessura = 0,45 mm; resistência à ruptura longitudinal = 50 kg/5 cm / transversal =
40 kg/5 cm; resistência ao rasgo longitudinal e transversal 8 kg
Tenda aberta, modelo piramidal; cobertura em tecido sintético (laminado de PVC reforçado
com poliéster), impermeáveis, blackout, antichama, antimofo, antifungo e antirradiação UV;
estrutura tubular em alumínio ou aço galvanizado com encaixes conexões e parafusos;
dimensão: 8 x 8 m; área útil coberta: 64,0 m²; características do tecido sintético: peso =
400g/m²; espessura = 0,45 mm; resistência à ruptura longitudinal = 50 kg/5 cm / transversal =
40 kg/5 cm; resistência ao rasgo longitudinal e transversal 8 kg
Tenda aberta, modelo piramidal; cobertura em tecido sintético (laminado de PVC reforçado
com poliéster), impermeáveis, blackout, antichama, antimofo, antifungo e antirradiação UV;
estrutura tubular em alumínio ou aço galvanizado com encaixes conexões e parafusos;
dimensão: 10 x 10 m; área útil coberta: 100,0 m²; características do tecido sintético: peso =
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400g/m²; espessura = 0,45 mm; resistência à ruptura longitudinal = 50 kg/5 cm / transversal =
40 kg/5 cm; resistência ao rasgo longitudinal e transversal 8 kg
Tenda aberta, modelo piramidal; cobertura em tecido sintético (laminado de PVC reforçado
com poliéster), impermeáveis, blackout, antichama, antimofo, antifungo e antirradiação UV;
estrutura tubular em alumínio ou aço galvanizado com encaixes conexões e parafusos;
dimensão: 12 x 12 m; área útil coberta: 144,0 m²; características do tecido sintético: peso =
400g/m²; espessura = 0,45 mm; resistência à ruptura longitudinal = 50 kg/5 cm / transversal =
40 kg/5 cm; resistência ao rasgo longitudinal e transversal 8 kg
Tenda aberta, modelo piramidal; cobertura em tecido sintético (laminado de PVC reforçado
com poliéster), impermeáveis, blackout, antichama, antimofo, antifungo e antirradiação UV;
estrutura tubular em alumínio ou aço galvanizado com encaixes conexões e parafusos;
dimensão: 15 x 15 m; área útil coberta: 225,0 m²; características do tecido sintético: peso =
400g/m²; espessura = 0,45 mm; resistência à ruptura longitudinal = 50 kg/5 cm / transversal =
40 kg/5 cm; resistência ao rasgo longitudinal e transversal 8 kg.
Tenda de 5m x 5m, com ar condicionado, fechamento e tablado. Confeccionada em tecido
sintético (laminado de PVC reforçado com poliéster).
Tenda fechada, modelo piramidal; cobertura e fechamento lateral em tecido sintético
(laminado de PVC reforçado com poliéster), impermeáveis, blackout, antichama, antimofo,
antifungo e antirradiação UV; estrutura tubular em alumínio ou aço galvanizado com encaixes
conexões e parafusos; dimensão: 3 x 3 m; área útil coberta: 9,0 m²; características do tecido
sintético: peso 400g/m²; espessura 0,45 mm; resistência à ruptura longitudinal 50 kg/5 cm /
transversal 40 kg/5 cm; resistência ao rasgo longitudinal e transversal 8 kg.
Tenda fechada, modelo piramidal; cobertura e fechamento lateral em tecido sintético
(laminado de PVC reforçado com poliéster), impermeáveis, blackout, antichama, antimofo,
antifungo e antirradiação UV; estrutura tubular em alumínio ou aço galvanizado com encaixes
conexões e parafusos; dimensão: 4 x 4 m; área útil coberta: 16,0 m²; características do tecido
sintético: peso 400g/m²; espessura 0,45 mm; resistência à ruptura longitudinal 50 kg/5 cm /
transversal 40 kg/5 cm; resistência ao rasgo longitudinal e transversal 8 kg.
Tenda fechada, modelo piramidal; cobertura e fechamento lateral em tecido sintético
(laminado de PVC reforçado com poliéster), impermeáveis, blackout, antichama, antimofo,
antifungo e antirradiação UV; estrutura tubular em alumínio ou aço galvanizado com encaixes
conexões e parafusos; dimensão: 5 x 5 m; área útil coberta: 25,0 m²; características do tecido
sintético: peso 400g/m²; espessura 0,45 mm; resistência à ruptura longitudinal 50 kg/5 cm /
transversal 40 kg/5 cm; resistência ao rasgo longitudinal e transversal 8 kg
Tenda fechada, modelo piramidal; cobertura e fechamento lateral em tecido sintético
(laminado de PVC reforçado com poliéster), impermeáveis, blackout, antichama, antimofo,
antifungo e antirradiação UV; estrutura tubular em alumínio ou aço galvanizado com encaixes
conexões e parafusos; dimensão: 6 x 6 m; área útil coberta: 36,0 m²; características do tecido
sintético: peso = 400g/m²; espessura = 0,45 mm; resistência à ruptura longitudinal = 50 kg/5 cm
/ transversal = 40 kg/5 cm; resistência ao rasgo longitudinal e transversal 8 kg
Tenda fechada, modelo piramidal; cobertura e fechamento lateral em tecido sintético
(laminado de PVC reforçado com poliéster), impermeáveis, blackout, antichama, antimofo,
antifungo e antirradiação UV; estrutura tubular em alumínio ou aço galvanizado com encaixes
conexões e parafusos; dimensão: 8 x 8 m; área útil coberta: 64,0 m²; características do tecido
sintético: peso = 400g/m²; espessura = 0,45 mm; resistência à ruptura longitudinal = 50 kg/5 cm
/ transversal = 40 kg/5 cm; resistência ao rasgo longitudinal e transversal 8 kg
Tenda fechada, modelo piramidal; cobertura e fechamento lateral em tecido sintético
(laminado de PVC reforçado com poliéster), impermeáveis, blackout, antichama, antimofo,
antifungo e antirradiação UV; estrutura tubular em alumínio ou aço galvanizado com encaixes
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conexões e parafusos; dimensão: 10 x 10 m; área útil coberta: 100,0 m²; características do
tecido sintético: peso = 400g/m²; espessura = 0,45 mm; resistência à ruptura longitudinal = 50
kg/5 cm / transversal = 40 kg/5 cm; resistência ao rasgo longitudinal e transversal 8 kg
Tenda fechada, modelo piramidal; cobertura e fechamento lateral em tecido sintético
(laminado de PVC reforçado com poliéster), impermeáveis, blackout, antichama, antimofo,
antifungo e antirradiação UV; estrutura tubular em alumínio ou aço galvanizado com encaixes
conexões e parafusos; dimensão: 12 x 12 m; área útil coberta: 144,0 m²; características do
tecido sintético: peso = 400g/m²; espessura = 0,45 mm; resistência à ruptura longitudinal = 50
kg/5 cm / transversal = 40 kg/5 cm; resistência ao rasgo longitudinal e transversal 8 kg
Tenda fechada, modelo piramidal; cobertura e fechamento lateral em tecido sintético
(laminado de PVC reforçado com poliéster), impermeáveis, blackout, antichama, antimofo,
antifungo e antirradiação UV; estrutura tubular em alumínio ou aço galvanizado com encaixes
conexões e parafusos; dimensão: 15 x 15 m; área útil coberta: 225,0 m²; características do
tecido sintético: peso = 400g/m²; espessura = 0,45 mm; resistência à ruptura longitudinal = 50
kg/5 cm / transversal = 40 kg/5 cm; resistência ao rasgo longitudinal e transversal 8 kg.
Tenda Sanfonada Modelo Indoor 6 x 3, de montagem rápida semiautomática, pantográfica,
sem necessidade de montagem de cobertura bem como ferragens de estrutura, com pinos de
travamento para mantê-la aberta, duas regulagens de altura de pé direito (1,85 e 2,05m),
estrutura de aço carbono, com tratamento de zinco branco, altura total da tenda aberta,
3,45m.
Tênis Tamanhos: 39 ao 45.
Tênis de corrida com palmilha grossa e almofadada na parte do calcanhar. Sola de borracha
grossa e durável. Flexível.
Tênis específico para a prática de esgrima. Tamanho 6 a 13. PAR.
Tênis esportivo para hóquei - Com uma compressão entressola em EVA moldado e unidade
retropé GEL para amortecimento, uma caixa de dedo do pé costurado para maior durabilidade
e uma sola de hóquei com o ponto pivot para maior aderência durante o jogo. A parte superior
inclui uma vamp couro sintético com painéis de um quarto de malha para respirabilidade leve.
Tam 34 a 45. PAR.
Tênis Feminino (Par). Material: Sintético. Composição : Material Sintético, EVA, Borracha,
Carbono. Peso: 875g. Tam 34, 35, 36, 37, 38. Para Jogo e Treinamento. Handebol Indoor.
Tênis Feminino (Par). Tam 34, 35, 36, 37, 38. Para Jogo e Treinamento. Handebol Indoor.
Tênis Feminino (Par). Tam 34, 35, 36, 37, 38. Para Jogo e Treinamento. Handebol Indoor.
Tênis Feminino em tecido resistente, couro sintético e malha de grande resistência, com travas.
Tamanho 34 a 39.
Tenis em couro com múltiplos sistemas de montagem, heel anatomico, velcro. Tam: 38.
Unissex
Tenis em couro com múltiplos sistemas de montagem, heel anatomico, velcro. Tam: 39
Unissex
Tenis em couro com múltiplos sistemas de montagem, heel anatomico, velcro. Tam: 41
Unissex
Tenis em couro com múltiplos sistemas de montagem, heel anatomico, velcro. Tam: 42
Unissex
Tenis em couro com múltiplos sistemas de montagem, heel anatomico, velcro. Tam: 43
Unissex
Tenis em couro com múltiplos sistemas de montagem, heel anatomico, velcro. Tam: 44
Unissex
Tenis em couro com múltiplos sistemas de montagem, heel anatomico, velcro. Tam: 45 Masc.
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Tenis em couro com múltiplos sistemas de montagem, heel anatomico, velcro. Tam: 46 Masc.
Tenis em couro com múltiplos sistemas de montagem, heel anatomico, velcro. Tam: 48 Masc.
Tenis em couro com múltiplos sistemas de montagem, heel anatomico, velcro. Tam: 50 Masc.
Tenis em couro com múltiplos sistemas de montagem, heel anatomico, velcro. Tam: 52 Masc.
Tenis em naylon com múltiplos sistemas de montagem, heel anatomico, velcro. Tam: 38.
Unissex
Tenis em naylon com múltiplos sistemas de montagem, heel anatomico, velcro. Tam: 39
Unissex
Tenis em naylon com múltiplos sistemas de montagem, heel anatomico, velcro. Tam: 41
Unissex
Tenis em naylon com múltiplos sistemas de montagem, heel anatomico, velcro. Tam: 42
Unissex
Tenis em naylon com múltiplos sistemas de montagem, heel anatomico, velcro. Tam: 43
Unissex
Tenis em naylon com múltiplos sistemas de montagem, heel anatomico, velcro. Tam: 44
Unissex
Tenis em naylon com múltiplos sistemas de montagem, heel anatomico, velcro. Tam: 45 Masc.
Tenis em naylon com múltiplos sistemas de montagem, heel anatomico, velcro. Tam: 46 Masc.
Tenis em naylon com múltiplos sistemas de montagem, heel anatomico, velcro. Tam: 48 Masc.
Tenis em naylon com múltiplos sistemas de montagem, heel anatomico, velcro. Tam: 50 Masc.
Tenis em naylon com múltiplos sistemas de montagem, heel anatomico, velcro. Tam: 52 Masc.
Tênis Masculino (Par). Tam 39, 40,41, 42, 43, 44. Para Jogo e Treinamento. Handebol Indoor.
Tenis Masculino (Par). Tam 39, 40,41, 42, 43, 44. Para Jogo e Treinamento. Handebol Indoor.
Tênis Masculino (Par). Tam 39, 40,41, 42, 43, 44. Para Jogo e Treinamento. Handebol Indoor.
Tênis Masculino em tecido impermeável de grande resistência, com travas. Tamanho 38 a 44.
Tênis para basquete. cabedal em tecido leve com camadas sintéticas para suporte e
durabilidade; entressola moldada por compressão e amortecimentono antepé para
amortecimento com ótima resposta e baixo perfil; solado de borracha com padrão de ondas
sônicas para durabilidade e tração multidirecional; apoio interno no calcanhar ajuda a travar o
pé no lugar durante as jogadas; camada interna 3/4 que proporciona ajuste perfeito e
confortável.
Tênis para basquete. cabedal em tecido leve com camadas sintéticas para suporte e
durabilidade; entressola moldada por compressão e amortecimentono antepé para
amortecimento com ótima resposta e baixo perfil; solado de borracha com padrão de ondas
sônicas para durabilidade e tração multidirecional; apoio interno no calcanhar ajuda a travar o
pé no lugar durante as jogadas; camada interna 3/4 que proporciona ajuste perfeito e
confortável.
Tênis para basquete. garante leveza e suporte para os treinos; a entressola amortecida e a
tração multidirecional proporcionam conforto e proteção durante os treinos; alça ajustável no
mediopé aumenta o suporte ao pé; unidade air-sole em toda a sola proporciona proteção de
impacto; sola de borracha com padrão de tração multidirecional; cabedal com ventilação e
caimento justo; camadas com couro sintético e material sintético para maior durabilidade.
Tênis para basquete. garante leveza e suporte para os treinos; a entressola amortecida e a
tração multidirecional proporcionam conforto e proteção durante os treinos; alça ajustável no
mediopé aumenta o suporte ao pé; unidade air-sole em toda a sola proporciona proteção de
impacto; sola de borracha com padrão de tração multidirecional; cabedal com ventilação e
caimento justo; camadas com couro sintético e material sintético para maior durabilidade.
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Tênis para basquete. suporte resistente e leve; amortecimento flexível; máxima
responsividade; solado de borracha translúcida para tração multidirecional em diversas
superfícies.
Tênis para vôlei com amortecimento reforçado na frente, solado de borracha com ranhuras,
para estabilidade, sem travar o pé do jogador. Sistema de ajuste de cadarço ou velcro. Modelo
Feminino. Tamanho 34 a 42. PAR.
Tênis para vôlei com amortecimento reforçado na frente, solado de borracha com ranhuras,
para estabilidade, sem travar o pé do jogador. Sistema de ajuste de cadarço ou velcro. Modelo
Masculino. Tamanho 37 a 46. PAR.
Tênis próprio para tênis de mesa • superfície superior termoativa; composição: avançado PU /
Mesh; tamanhos: 36-46; cor: branco / vermelho / prata
Tênis tipo running, com tecnologia de amorteceimento na área do calcanhar, confeccionado
em material sintético(poliuretano), solado em borracha resistente, tipo de pisada neutra,
lingueta flexível em tecido, sistema de ajuste através de cadarço simétrico(convencional), parte
interna anatômica, forro interno acolchoado em tecido com microfuros. Tamanho 34 à 45.
Tens com central de controle com microprocessador corrente bipolar com compensação
simétrica mais de 40 programas 2 canais independentes com intensidade de corrente de até 60
mA. Dimensões de 32 cm de comprimento x 27 cm de largura x 15 cm de profundidade.
Voltagem de 110 - 220 volts.
Tensionador deslizante para um ajuste preciso da tensão em equipamentos em aço carbono
galvanizado . Carga de trabalho do esticador: até 2000 kgf.
Termômetro clínico analógico em tubo de vidro com mercúrio, e escala termométrica em
unidade de base o Grau Celsius.
Termômetro digital. Para análise da temperatura axilar; Visor digital, livre de mercúrio ou
substância tóxica; Haste flexível; Faixa de medição entre +32°C e +42°C; Alarme sonoro ao final
da medição; Desligamento automático; À prova de água; Alimentação por bateria. Dimensões
(AxL): 14x4 cm.
Termômetro para piscina flutuante - plástico PVC altamente resistente e borracha expandida
Tesoura
Testa da ponteira de espada - Com mola de curso
Testa da ponteira para a ponta do florete
Testador de máscara de acordo co as regras FIE (12,5 kg). Modalidade Esgrima.
Testador universal do peso da espada e do florete. Aparelho para testar o peso das armas.
Modalidade Esgrima.
Teste da arbitragem para confirmação do funcionamento (pressão da mola) das armas com
pesagem de 750g.
Testeira "dividida" em 5 partes, intercalando por cerca cruzada formando pequenos losangos, e
cerca de viga vertical, em compensado naval pintado. Largura: 3,5m
Testeira artística em formato de 2 semicírculos vazados conectados por uma forma oval, em
compensado naval, pintado. Largura: 3m
Testeira artística em formato de 2 semicírculos vazados conectados por uma forma oval, em
madeira de lei, pintado. Largura: 3m
Testeira artística em formato de 2 semicírculos vazados sobrepostos inversamente, em
compensado naval, pintado. Largura: 3,5m
Testeira artística em formato de 2 semicírculos vazados sobrepostos inversamente, em madeira
de lei, pintado. Largura: 3,5m
Testeira com 3 losangos vazados, em compensado naval pintado. Largura: 3,5m.
Testeira com 5 triângulos invertidos vazados, em compensado naval pintado. Largura: 3,5m.
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Testeira em couro para cavalo.
Testeira em formato de Chevron. Feita em madeira. Medidas 18 x 10 POL
Testeira em formato de Chevron. Feita em madeira. Medidas 18 x 12 POL
Testeira em formato de Chevron. Feita em madeira. Medidas 24 x 10 POL
Testeira em formato de Chevron. Feita em madeira. Medidas 24 x 12 POL
Testeira em formato de Lattice. Feita em madeira. Medidas 18 x 10 POL
Testeira em formato de Lattice. Feita em madeira. Medidas 18 x 12 POL
Testeira em formato de Lattice. Feita em madeira. Medidas 24 x 10 POL
Testeira em formato de Lattice. Feita em madeira. Medidas 24 x 12 POL
Testeira em formato de onda, em plástico,com desenho personalizado, quatro pranchas, design
personalizado em ambos os lados, 2 metros
Testeira em formato de onda, em plástico,com desenho personalizado, quatro pranchas, design
personalizado em ambos os lados, 3 metros
Testeira em formato de onda, em plástico,com desenho personalizado, quatro pranchas, design
personalizado em ambos os lados, 3,5 metros
Testeira em formato de onda, em plástico,com desenho personalizado, quatro pranchas, design
personalizado em único lado, 2 metros
Testeira em formato de onda, em plástico,com desenho personalizado, quatro pranchas, design
personalizado em único lado, 3 metros
Testeira em formato de onda, em plástico,com desenho personalizado, quatro pranchas, design
personalizado em único lado, 3,5 metros
Testeira em formato de onda, em plástico,com desenho personalizado, três pranchas, design
personalizado em ambos os lados, 2 metros
Testeira em formato de onda, em plástico,com desenho personalizado, três pranchas, design
personalizado em ambos os lados, 3 metros
Testeira em formato de onda, em plástico,com desenho personalizado, três pranchas, design
personalizado em ambos os lados, 3,5 metros
Testeira em formato de onda, em plástico,com desenho personalizado, três pranchas, design
personalizado em único lado, 2 metros
Testeira em formato de onda, em plástico,com desenho personalizado, três pranchas, design
personalizado em único lado, 3 metros
Testeira em formato de onda, em plástico,com desenho personalizado, três pranchas, design
personalizado em único lado, 3,5 metros
Testeira em formato de Portão de fazenda com dois estrados diagonais. Feita em madeira.
Medidas 0,70 m x 3,5m
Testeira em formato de Portão de fazenda com dois estrados diagonais. Feita em madeira.
Medidas 0,70 m x 3m
Testeira em formato de Portão de fazenda com dois estrados diagonais. Feita em madeira.
Medidas 0,76 m x 3,5m
Testeira em formato de Portão de fazenda com dois estrados diagonais. Feita em madeira.
Medidas 0,76 m x 3m
Testeira em formato de Portão de fazenda com dois estrados diagonais. Feita em madeira.
Medidas 0,85 m x 3,5m
Testeira em formato de Portão de fazenda com dois estrados diagonais. Feita em madeira.
Medidas 0,85 m x 3m
Testeira em formato de Portão de fazenda com dois estrados diagonais. Feita em madeira.
Medidas 0,90 m x 3,5m
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Testeira em formato de Portão de fazenda com dois estrados diagonais. Feita em madeira.
Medidas 0,90 m x 3m
Testeira em formato de Portão de fazenda com dois estrados diagonais. Feita em madeira.
Medidas 1 m x 3,5m
Testeira em formato de Portão de fazenda com dois estrados diagonais. Feita em madeira.
Medidas 1 m x 3m
Testeira em formato de Portão de fazenda com dois estrados diagonais. Feita em madeira.
Medidas 1,07 m x 3,5m
Testeira em formato de Portão de fazenda com dois estrados diagonais. Feita em madeira.
Medidas 1,07 m x 3m
Testeira em formato de Portão de fazenda com um estrado diagonal. Feita em madeira.
Medidas 0,70 m x 2m
Testeira em formato de Portão de fazenda com um estrado diagonal. Feita em madeira.
Medidas 0,76 m x 2m
Testeira em formato de Portão de fazenda com um estrado diagonal. Feita em madeira.
Medidas 0,85 m x 2m
Testeira em formato de Portão de fazenda com um estrado diagonal. Feita em madeira.
Medidas 0,90 m x 2m
Testeira em formato de Portão de fazenda com um estrado diagonal. Feita em madeira.
Medidas 1 m x 2m
Testeira em formato de Portão de fazenda com um estrado diagonal. Feita em madeira.
Medidas 1,07 m x 2m
Testeira em formato de Portão Sólido. Feita em madeira. Medidas 18 x 10 POL
Testeira em formato de Portão Sólido. Feita em madeira. Medidas 18 x 12 POL
Testeira em formato de Portão Sólido. Feita em madeira. Medidas 24 x 10 POL
Testeira em formato de Portão Sólido. Feita em madeira. Medidas 24 x 12 POL
Testeira em formato de prancha, em madeira, 3 metros de comprimento, três pranchas,
pintura personalizada
Testeira em formato de prancha, reto. Desenho personalizado. ( 3 pranchas ) Feito em plastico
Medidas 1,8m
Testeira em formato de prancha, reto. Desenho personalizado. ( 3 pranchas ) Feito em plastico
Medidas 2,0m
Testeira em formato de prancha, reto. Desenho personalizado. ( 3 pranchas ) Feito em plastico
Medidas 3,0m
Testeira em formato de prancha, reto. Desenho personalizado. ( 3 pranchas ) Feito em plastico
Medidas 3,5m
Testeira em formato de prancha, reto. Desenho personalizado. ( 4 pranchas ) Feito em plastico
Medidas 1,8m
Testeira em formato de prancha, reto. Desenho personalizado. ( 4 pranchas ) Feito em plastico
Medidas 2,0m
Testeira em formato de prancha, reto. Desenho personalizado. ( 4 pranchas ) Feito em plastico
Medidas 3,0m
Testeira em formato de prancha, reto. Desenho personalizado. ( 4 pranchas ) Feito em plastico
Medidas 3,5m
Testeira em formato de prancha, reto. Feita em madeira ( com tratamento de pressão )
Medidas 2 x 10 x 10 POL
Testeira em formato de prancha, reto. Feita em madeira ( sem tratamento de pressão )
Medidas 2 x 10 x 10 POL
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Testeira em formato de prancha, reto. Medidas 10 POL
Testeira em formato de prancha, reto. Medidas 12 POL
Testeira em formato de prancha, reto. Medidas 3m
Testeira em formato ondulado, semi-circulos. Medidas 10 x 10 POL
Testeira em formato ondulado, semi-circulos. Medidas 10 x 12 POL
Testeira em formato ondulado, semi-circulos. Medidas 10 x 8 POL
Testeira em formato ondulado, semi-circulos. Medidas 6 x 10 POL
Testeira em formato ondulado, semi-circulos. Medidas 6 x 12 POL
Testeira em formato ondulado, semi-circulos. Medidas 6 x 8 POL
Testeira em formato ondulado, semi-circulos. Medidas 8 x 10 POL
Testeira em formato ondulado, semi-circulos. Medidas 8 x 12 POL
Testeira em formato ondulado, semi-circulos. Medidas 8 x 8 POL
Testeira em madeira de lei em forma de cancela. Composta por quatro cancelas. Largura 3,5m
Testeira em madeira de lei em forma de cancela. Composta por quatro cancelas. Largura 3m
Testeira em madeira de lei em forma de cancela. Composta por quatro cancelas. Largura 4m
Testeira em madeira de lei formada por semicírculos maciços. Composta por um sarrafo
horizontal unido a semicírculos maciços. (9 semicírculos). Largura: 3,5m
Testeira em madeira de lei formada por semicírculos maciços. Composta por um sarrafo
horizontal unido a semicírculos maciços. (9 semicírculos). Largura: 3m
Testeira em madeira de lei formada por semicírculos maciços. Composta por um sarrafo
horizontal unido a semicírculos maciços. (9 semicírculos). Largura: 4m
Testeira em madeira de lei formada por semicírculos vazados. Composta por um sarrafo
horizontal unido a semicírculos vazados. (5 semicírculos). Largura: 3,5m
Testeira em madeira de lei formada por semicírculos vazados. Composta por um sarrafo
horizontal unido a semicírculos vazados. (5 semicírculos). Largura: 3m
Testeira em madeira de lei formada por semicírculos vazados. Composta por um sarrafo
horizontal unido a semicírculos vazados. (5 semicírculos). Largura: 4m
Testeira em MDF em forma de cerca. Comprimento : 2,0 m.
Testeira em MDF em forma de cerca. Comprimento : 3,0 m.
Testeira em MDF em forma de cerca. Comprimento : 3,5 m.
Testeira ondulada em compensado naval pintado. Largura: 3,5m
Testeira Reta em compensado naval pintado. Largura: 3,5m
Testeira Reta em compensado naval, pintado. Largura: 3m
Testeira Reta em madeira de lei, pintado. Largura: 3m
Testeira tipo cerca com vigas verticais, em compensado naval pintado. Largura: 3,5m.
Comprimento: 80cm
Testeira. impede que o suor escorra no rosto; composto por 74% algodão; 21% nylon; 3%
borracha; 2% spandex.
Teto Solo Double e Boxball. Material: Policloreto de Vinila - PVC. Ajuste: Fixadores nas pontas
para o teto e solo, garantindo a altura ideal para os treinamentos. Peso Aproximado: 450 g.
Câmera de látex. Acompanha fixadores para teto e solo. Tamanho único. Cor: Preta.
Teto solo; Altura aprox. 2/3 m; Composição couro, câmara de ar, látex; Função velocidade de
golpes retos e cruzados.
Tibia dorsi flexion, resistência Inicial de 1,4kg, peso do equipamento de 26,3kg, dimensões de
61x38x31 cm.
Tinta - primer intermediário epóxi de dois componentes de alta espessura e elevado teor de
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sólidos (82% por volume), cor cinza n-6,5, para sistema de proteção passiva contra o fogo
(pintura intumescente) em estruturas metálicas.
Tinta - primer primário epóxi de dois componentes de secagem rápida (volume de sólidos 47%),
cor vermelha, para sistema de proteção passiva contra o fogo (pintura intumescente) em
estruturas metálicas.
Tinta - primer primário epóxi de dois componentes rico em zinco metálico enriquecido (mín.
80% zinco no filme seco), cor cinza para sistema de proteção passiva contra o fogo (pintura
intumescente) em estruturas metálicas.
Tinta de acabamento acrílica de dois componentes, volume de sólidos 57%, cor branca,
resistente aos raios UV para sistema de proteção passiva contra o fogo (pintura intumescente)
em estruturas metálicas, compatível com a camada de tinta intumescente e com o sistema de
pintura descrito nas especificações de projeto.
Tinta de revestimento de proteção para pintura intumescente de um componente, de base
solvente e alto volume de sólidos (75%), cor branca, para sistema de proteção passiva contra o
fogo (pintura intumescente) em estruturas metálicas, compatível com o primer primário e com
o sistema de pintura descrito nas especificações de projeto.
Tiocolchicosídeo 4mg im c/3 (5cx) tratamento das contraturas musculares e torcicolo.
Tira dupla para óculos de natação 100% silicone.
Tira simples para óculos de natação 100% látex atóxico.
Tira simples para óculos de natação 100% silicone.
Toalha confeccionada 100% algodão com gramatura de 500 g/m², costura dupla e nas
dimensões de 50x100 cm.
Toalha de Banho Avulsa em Fio Penteado. Produto pré lavado e pré encolhido. Composição:
100% algodão com gramatura 500 gr/m². Tamanho 0,70 m x 1,40 m.
Toalha de Rosto Avulsa em Fio Penteado. Produto pré lavado e pré encolhido. Composição:
100% algodão com gramatura 500 gr/m². Tamanho 0,50 m x 0,80 m.
Toalha Esportiva. Composição: 80% poliéster e 20% nylon. 30x60 cm.
Toalha Esportiva. Em microfibra. Composição: 80% Poliéster 20% poliamida. 80x130 cm.
Toalha Esportiva. Material: Acetato de Polivinila.
Toalha Esportiva. Material: EVA.
Toalha Esportiva. Material: Poliéster. Composição : 70% Poliester,30% Poliamida.
Toalha gelada. evita que o suor caia nos olhos, além de ser lavável e garantir boa fixação,
garante rápida absorção do suor do atleta. dimensão: 43 x 66 cm; cores variadas.
Toalheiro / prateleira de toalhas, fixada na parede, acabamento aço cromado ref.: 00172906 Docol Acessórios - Docol ou similar nas dimensões: largura 658mm, altura 137mm,
profundidade 236mm.
Tobramicina coliro (2fr) solução oftálmica é um antibiótico tópico indicado para o tratamento
de infecções externas dos olhos e seus anexos, causadas por bactérias sensíveis à tobramicina.
Tomada bipolar para florete
Tomada bipolar para sabre
Tomada para espada tripolar com presilha
Tomada tripolar com presilha. cor: vermelha.
Tonificador Para Exercícios De Força E Equilíbrio. Plataforma com duas bases de borracha
flexível; Superfície antiderrapante; Com uma estrutura central preenchida com ar, em material
resistente; Com pressão de ar ajustável. Largura: 53 Cm; Altura: 28 Cm.
Top Atletas e CT - Treino, Feminino. Estilo nadador nas costas. Tecido: bodytex - berlan. Cor
chumbo (Iron). Tamanhos: P, M, G, GG.

696,63

177,70

1.426,31

2.228,17
53,61
13,50
6,53
15,39
33,84
33,79
11,67
65,00
120,00
90,00
90,00
110,00
29,44

356,96
19,75
24,15
31,50
27,30
47,25

303,09
56,90

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Top de compressão com bojo removivel mcdavid branco é utilizado para proporcionar
proteção, conforto e performance. compressão para manter os músculos quentes, evitando
dores e lesões; pode promover a cura através de calor terapêutico; 80% poliamida (nylon) e
20% spandex ou elastano (lycra);
Top End Indoor Training Roller - Rolos para cadeira de rodas
Top End LeMond Fitness Handcycle Trainer - Rolo para Handcycle
Top feminino, confeccionado em suplex Power específico para roupas de ginástica,
acabamento em debrum em toda borda, com elástico de silicone de 25 mm na barra e frente
dupla suplex sta. Tamanho G
Top feminino, confeccionado em suplex Power específico para roupas de ginástica,
acabamento em debrum em toda borda, com elástico de silicone de 25 mm na barra e frente
dupla suplex sta. Tamanho GG
Top feminino, confeccionado em suplex Power específico para roupas de ginástica,
acabamento em debrum em toda borda, com elástico de silicone de 25 mm na barra e frente
dupla suplex sta. Tamanho M
Top feminino, confeccionado em suplex Power específico para roupas de ginástica,
acabamento em debrum em toda borda, com elástico de silicone de 25 mm na barra e frente
dupla suplex sta. Tamanho P
Top Feminino. Modalidade Corrida. Para o Centro de Treinamento.
Top mass no 2+ cre pote (14cx) (x4) hipercalórico com formulação que combina carboidratos
complexos e proteínas de alto valor biológico (proteína de soja isolada e texturizada + albumina
+ wpc), que proporcionam ao atleta um balanceamento adequado de nutrientes; contém 3 g
de creatina por dose + no2 (dióxido de nitrogênio) + zma (zinco magnésio e vitamina b6)
Top Triathlon Feminino. Para o Centro de Treinamento.
Top Triathlon Feminino. Para o Centro de Treinamento.
Top Triathlon Feminino. Para o Centro de Treinamento.
Torball Borracha moldada, inflável com peso de 518gr e diâmetro de 21 cm.
Torneira de mesa com bica móvel, linha Izy cód.: 1167.c37, da deca ou similar, vazão máxima
de 8 L/min
Torneira de mesa para lavatório, fechamento automático da linha Decamatic eco cód.: 1173.c,
Deca ou similar. Temporizador com vazão máxima de 6L/ ciclo (12segundos por ciclo de
acionamento),
Torneira de mesa PNE
Torneira de parede Docoleletric embutida linha Docolmatic/Docol sensor ou similar
Torneira de parede Espectadores antivandalismo linha AP135 Docolmatic / Pressmatic ou
similar.
Torneira de uso geral com bico para mangueira cód.: 1153.c37 linha Izy, na cor cromado, da
deca ou similar
Torneira de uso geral de acionamento restrito angular, ref. 20000806, linha Docol Básicos ou
similar.
Torneira multiuso angular.
Tornozeleira (canaleira) 10kg (Par). Material - A malha é composta pequenas bolinhas
achatadas de ferro, a parte externa é feita com bagum (trata-se de um material semelhante ao
corvim, um tipo de revestimento vinílico que imita o couro, ou seja, um plástico fininho com
uma leve textura), e o travamento é feito em velcro, para maior segurança do usuário. Medidas
- 82cm x 18cm.
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Tornozeleira (canaleira) 5kg (Par). Material - A malha é composta pequenas bolinhas achatadas
de ferro, a parte externa é feita com bagum (trata-se de um material semelhante ao corvim,
um tipo de revestimento vinílico que imita o couro, ou seja, um plástico fininho com uma leve
textura), e o travamento é feito em velcro, para maior segurança do usuário. Medidas - 67cm x
16cm.
Tornozeleira (canaleira) 6kg (Par). Material - A malha é composta pequenas bolinhas achatadas
de ferro, a parte externa é feita com bagum (trata-se de um material semelhante ao corvim,
um tipo de revestimento vinílico que imita o couro, ou seja, um plástico fininho com uma leve
textura), e o travamento é feito em velcro, para maior segurança do usuário. Medidas - 70cm x
17cm.
Tornozeleira (canaleira) 7kg (Par). Material - A malha é composta pequenas bolinhas achatadas
de ferro, a parte externa é feita com bagum (trata-se de um material semelhante ao corvim,
um tipo de revestimento vinílico que imita o couro, ou seja, um plástico fininho com uma leve
textura), e o travamento é feito em velcro, para maior segurança do usuário.
Tornozeleira (canaleira) 8kg (Par). Material - A malha é composta pequenas bolinhas achatadas
de ferro, a parte externa é feita com bagum (trata-se de um material semelhante ao corvim,
um tipo de revestimento vinílico que imita o couro, ou seja, um plástico fininho com uma leve
textura), e o travamento é feito em velcro, para maior segurança do usuário. Medidas - 67cm x
15cm.
Tornozeleira (canaleira) 9kg (Par). Material - A malha é composta pequenas bolinhas achatadas
de ferro, a parte externa é feita com bagum (trata-se de um material semelhante ao corvim,
um tipo de revestimento vinílico que imita o couro, ou seja, um plástico fininho com uma leve
textura), e o travamento é feito em velcro, para maior segurança do usuário.
Tornozeleira 1kg (Par). Material - A malha é composta pequenas bolinhas achatadas de ferro, a
parte externa é feita com bagum (trata-se de um material semelhante ao corvim, um tipo de
revestimento vinílico que imita o couro, ou seja, um plástico fininho com uma leve textura), e o
travamento é feito em velcro, para maior segurança do usuário. Medidas Aproximadas - 50cm x
13cm.
Tornozeleira com velcro ajustável de neopreme. Composição: 25% de nylon elástico e 75% de
neoprene de malha fechada. Tamanhos: P, M, G, GG. Categorias: Adulto, Junior, Juvenil,
Cadete, Infantil. Feminino e Masculino. Para Jogo e Treinamento. Handebol Indoor e Beach
Handebol.
Tornozeleira curta de neopreme. Composição: 25% de nylon elástico e 75% de neoprene de
malha fechada. Tamanhos: P, M, G, GG. Categorias: Adulto, Junior, Juvenil, Cadete, Infantil.
Feminino e Masculino. Para Jogo e Treinamento. Handebol Indoor e Beach Handebol.
Tornozeleira de kevlar com tecnologia tipo "Dynema-Super Aramide" com proteção ao corte.
Tamanho: P a G.
Tornozeleira de neoprene.
Tornozeleira emborrachada de 1 Kg - Par
Tornozeleira emborrachada de 10 Kg - Par
Tornozeleira emborrachada de 2 Kg - Par
Tornozeleira emborrachada de 3 Kg - Par
Tornozeleira emborrachada de 4 Kg - Par
Tornozeleira emborrachada de 5 Kg - Par
Tornozeleira emborrachada de 6 Kg- Par
Tornozeleira emborrachada de 7 Kg - Par
Tornozeleira emborrachada de 8 Kg - Par
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Tornozeleira emborrachada de 9 Kg - Par
Tornozeleira longa de neopreme Hidrolight. Composição: 25% de nylon elástico e 75% de
neoprene de malha fechada. Tamanhos: PP, P, M, G, GG. Categorias: Adulto, Junior, Juvenil,
Cadete, Infantil. Feminino e Masculino. Para Jogo e Treinamento. Handebol Indoor e Beach
Handebol.
Torres de repetição para aparelho. Para o Centro de Treinamento. Modalidade Esgrima.
Touca de composição interna: Poliamida 82% e Elastano 18%/Revestimento externo:
Poliuretano 100%. Adulto
Touca de silicone com bordas reforçadas para melhor fixação, com silicone de alta resistência
dificultando rasgos. Adulto
Touca de silicone indicada para maior volume de cabelo/Indicado para mulheres/Estrutura
moldada/Pinos controladores de turbilhão na nuca. Adulto
Touca de silicone lisa para natação (tamanho único) 100% silicone.
Touca de silicone para competição, com pinos internos para melhor fixação/Pinos externos
para reduzir o arrasto. Tamanho Adulto
Touca de silicone para competição, para pequenos volumes de cabelo. Touca moulded,
construída no formato da cabeça, sem rugas e com menor pressão. Silicone super macio e com
alta elasticidade para ajuste perfeito. Pinos controladores de turbilhão posicionados na nuca
para ganho de performance. Adulto
Touca de silicone para crianças.
Touca de silicone para natação com bandeira do Brasil 100% silicone
Touca lisa para Natação 100% látex.
Touca para natação com Silk 01 cor, 100% látex.
Touca para polo aquatico N°1 à 14, 100% poliéster, com proteção aos ouvidos em
polipropileno.
Touch Screen - FMA 21 - aparelho de sinalização de toques, de última geração, com monitor
sensível ao toque e gestão, via conexão wi fi e/ou bluettoth. Conjunto.
Traje esportivo para esgrima com reforço nas costuras e projeção anatômica de contorno nas
áreas de maior atrito. solado emborrachado especial.
Traje para competição de Biathlon. Unissex. Tamanhos: G
Traje para competição de Biathlon. Unissex. Tamanhos: GG.
Traje para competição de Biathlon. Unissex. Tamanhos: M
Traje para competição de Cross Country. Unissex. Tamanhos: G
Traje para competição de Cross Country. Unissex. Tamanhos: GG.
Traje para competição de Cross Country. Unissex. Tamanhos: M
Trampolim Competição, 520 x 308 x 115 cm, Lona 426 x 213 cm, 118 molas, Proteção de molas
Estrutura: Tubo de aço oval-plano, dobradiças Pernas: Tubo de aço oval-plano Lona de salto:
426 x 213 cm, Fitas de nylon 6. 6 de 4x4 mm, 4x6 mm ou 6x6 mm 110 molas de aço carbono
galvanizadas de 260 mm
Trampolim de alta performance com molas resistentes a pesos de até 95 kg; mola interna de
madeira; protetores de solo de borracha; medindo 120x60x21 cm; espessura da cobertura 15,2
mm.
Trampolim de competição (cama elástica) fabricado em uma base de aço possuindo um
suporte elástico recoberto por uma rede de nylon com 6 mm de espessura. Medidas: 5m x 3m
x 1,15m. Comprimento da rede: 4,28 x 2,14 m. Medidas da zona de salto: 2,15 x 1,08 m e cruz
central 0,7 x 0,7 m.
Trampolim de competição aprovada pela FIG. Parte superior tipo sanduiche de fibra de
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carbono com 10mm; molas piramidais de silicone cromadas; rodízios de transporte removíveis;
medindo 120x60x21 cm; com 5 molas de aço envernizadas; Certificação FIG 'Suave', 5 molas.
Trampolim de competição aprovada pela FIG. Parte superior tipo sandwich de fibra de carbono
com 10mm ; molas piramidais de silicone cromadas; rodízios de transporte removíveis;
medindo 120x60x21 cm; com 5 molas de aço envernizadas; Certificação FIG 'Suave', 5 molas.
Trampolim de competição certificado pela FIG. Parte superior tipo sanduiche de fibra de
carbono com 10mm; molas helicoidais de aço cromo-silício avançadas; rodízios de transporte
removíveis; medindo 120x60x21 cm; com 5 molas de aço cônicas temperadas. Certificação FIG
'Suave', 5 molas.
Trampolim de competição certificado pela FIG. Parte superior tipo sanduiche de fibra de
carbono com 10mm; molas helicoidais de aço cromo-silício avançadas; rodízios de transporte
removíveis; medindo 120x60x21 cm; com 8 molas de aço cônicas temperadas. Certificação FIG
'Firme', 8 molas.
Trampolim de competição certificado pela FIG. Parte superior tipo sanduiche de fibra de
carbono com 10mm; molas piramidais de silicone cromadas; rodízios de transporte removíveis;
medindo 120x60x21 cm. Com 8 molas de aço envernizadas. Certificação FIG 'Firme", 8 molas.
Trampolim de competição certificado pela FIG. Parte superior tipo sandwich de fibra de
carbono com 10mm; molas helicoidais de aço cromo-silício avançadas; rodízios de transporte
removíveis; medindo 120x60x21 cm; com 5 molas de aço cônicas temperadas. Certificação FIG
'Suave', 5 molas.
Trampolim de competição certificado pela FIG. Parte superior tipo sandwich de fibra de
carbono com 10mm; molas helicoidais de aço cromo-silício avançadas; rodízios de transporte
removíveis; medindo 120x60x21 cm; com 8 molas de aço cônicas temperadas. Certificação FIG
'Firme', 8 molas.
Trampolim de competição certificado pela FIG. Parte superior tipo sandwich de fibra de
carbono com 10mm; molas piramidais de silicone cromadas; rodízios de transporte removíveis;
medindo 120x60x21 cm. Com 8 molas de aço envernizadas. Certificação FIG 'Firme", 8 molas.
Trampolim em madeira para salto com 9 molas HDI cônico; cobertura em carpete de 2,5 cm de
espessura; 4 almofadas antiderrapantes. Dimensão (CxLxA): 120 cm x 60 cm x 23 cm, peso: 24
kg
Trampolim em madeira para treinamento de salto com 2 molas HDI cônico; cobertura em
carpete de 1,5 cm de espessura; 2 rodas de aço com ø40externo e ø8 interno. Dimensão
(CxLxA): 120 cm x 60 cm x 21 cm, peso: 24 kg
Trampolim em madeira para treinamento de salto com 2 molas HDI cônico; cobertura em
carpete de 2,0 cm de espessura; 2 rodas de aço com ø40externo e ø8 interno. Dimensão
(CxLxA): 120 cm x 60 cm x 25 cm, peso: 23 kg
Trampolim em madeira para treinamento de salto com 2 molas HDI cônico; cobertura em
carpete de 2,0 cm de espessura; 2 rodas de aço com ø40externo e ø8 interno. Dimensão
(CxLxA): 120 cm x 60 cm x 40 cm, peso: 25 kg
Trampolim em madeira para treinamento de salto com 2 molas HDI cônico; cobertura em
carpete de 2,0 cm de espessura; 2 rodas de aço com ø42externo e ø8 interno. Dimensão
(CxLxA): 120 cm x 60 cm x 23 cm, peso: 22 kg
Trampolim infantil de salto em espuma pvc de densidade 1. 000 kg/m³. Dimensão (CxLxA): 120
cm x 50 cm x 25 cm, peso: 5 kg
Trampolim infantil de salto em espuma pvc de densidade 1. 000 kg/m³. Dimensão (CxLxA): 80
cm x 50 cm x 20 cm, peso: 4 kg
Trampolim kids em chapa de madeira de reflorestamento com sistema de mola em placa
especial com ponteira em couro sintético e carpete em toda a sua extensão com pés em
borracha especial antiderrapante para total fixação ao piso.
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Trampolim modelo com um total de 4 molas espirais trocáveis. Elevada elasticidade através da
área recoberta com fibra de vidro.
Trampolim para competição completo, aprovado pela FIG, área de competição medindo 518cm
de comprimento, 305cm de largura e 115cm de altura, confeccionado em tubo de aço carbono
ovalado temperado e zincado, com diâmetro de 85x42mm e parede com espessura de 5mm,
pintura eletrostática a pó. Lona do trampolim para competição em nylon trançado e reforçado
de 4x4mm, com marcações oficiais, com 118 molas em aço carbono zincado e temperado.
Equipado com mesas extensoras em tubo de aço carbono ovalado temperado e zincado, com
diâmetro de 85x42mm e parede com espessura de 5mm, pintura eletrostática a pó, lona de
proteção vinilica sannet QR1000, equipadas com colchões em espuma D26 recobertos em lona
vinilica KP1000, e protetor de molas em espuma D33 recobertas em lona vinilica KP1000,
totalmente dobrável e com carrinho pra transporte. Medida total com todos os acessórios
910cm de comprimento, 305cm de largura e 115cm de altura.
Trampolim para saltos ornamentais fabricado em madeira na forma de uma prancha flexível de
4,80 m de comprimento por 0,50 m de largura.
Trampolim Retangular para esportes de campo suporta carga de 50 kg. Dimensões: 60 x 35 x 20
cm
Trampolim Retangular para esportes de campo suporta carga de 70 a 90 kg. Dimensões: 60 x 35
x 20 cm
Trampolim sem revestimento. Mola interna de madeira, pré tensionada; protetores de solo de
borracha; medindo 120x60x14 cm; Espessura da cobertura 13 mm; Revestido com
revestimento de tapete vermelho; Até 80 kg.
Trampolim WM-Budapest - Trampolim com seção adicional de borracha. Trampolim grande,
performance com molas muito fortes. Tamanho 120x60x21cm
Trampolim, sistema Reuther, com tampo em fibra, base de madeira com 1,20m, molas espirais,
coberta com espuma de alta densidade e carpete antiderrapante. Modelo de competição.
Transformador 225kva com caixa de medição e caixa para chave geral disjuntor 600a com
alimetador 2x3 f+n 240mm²
Transformador Adaptador bivolt 110v-220v/220v-110v 50 watts
Transformador de potência trifásico, tipo seco, encapsulado a vácuo em resina epóxi, com
componentes antichama e não propagantes de fumaças tóxicas, fornecido em gabinete com
grau de proteção IP-21, classe de 15kV, 60HZ, NBI 95kV, potência nominal 1000kVA, com taps
primário de 11,4 a 13,8kV em triângulo e secundários ligados em estrela em 380/220V, com
neutro aterrado, com sensor de temperatura, conexão dos cabos na parte superior do trafo,
Fator K=13, dimensões (A x L x P): 2230x2000x1100mm. Ref.: Comtrafo ou equivalente.
Transformador de potência trifásico, tipo seco, encapsulado a vácuo em resina epóxi, com
componentes antichama e não propagantes de fumaças tóxicas, fornecido em gabinete com
grau de proteção IP-21, classe de 15kV, 60HZ, NBI 95kV, potência nominal 1000kVA, com taps
primário de 11,4 a 13,8kV em triângulo e secundários ligados em estrela em 380/220V, com
neutro aterrado, com sensor de temperatura, conexão dos cabos na parte superior do trafo,
Fator K=13, dimensões (A x L x P): 2230x2000x1100mm. Ref.: Comtrafo ou equivalente.
Locação.
Transformador de potência trifásico, tipo seco, encapsulado a vácuo em resina epóxi, com
componentes antichama e não propagantes de fumaças tóxicas, fornecido em gabinete com
grau de proteção IP-21, classe de 15kV, 60HZ, NBI 95kV, potência nominal 1500kVA, com taps
primário de 11,4 a 13,8kV em triângulo e secundários ligados em estrela em 380/220V, com
neutro aterrado, com sensor de temperatura, conexão dos cabos na parte superior do trafo,
Fator K13, dimensões (A x L x P): 2350x2150x1150mm. Locação
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Transformador de potência trifásico, tipo seco, encapsulado a vácuo em resina epóxi, com
componentes antichama e não propagantes de fumaças tóxicas, fornecido em gabinete com
grau de proteção IP-21, classe de 15kV, 60HZ, NBI 95kV, potência nominal 1500kVA, com taps
primário de 11,4 a 13,8kV em triângulo e secundários ligados em estrela em 380/220V, com
neutro aterrado, com sensor de temperatura, conexão dos cabos na parte superior do trafo,
Fator K13, dimensões (A x L x P): 2350x2150x1150mm.Ref.: Comtrafo ou equivalente.
Transformador de potência trifásico, tipo seco, encapsulado a vácuo em resina epóxi, com
componentes antichama e não propagantes de fumaças tóxicas, fornecido em gabinete com
grau de proteção IP-21, classe de 15kV, 60HZ, NBI 95kV, potência nominal 500kVA, com taps
primário de 11,4 a 13,8kV em triângulo e secundários ligados em estrela em 380/220V, com
neutro aterrado, com sensor de temperatura, conexão dos cabos na parte superior do trafo,
Fator K=13, dimensões (A x L x P): 2200x2000x1100mm.
Transformador de potência trifásico, tipo seco, encapsulado a vácuo em resina epóxi, com
componentes antichama e não propagantes de fumaças tóxicas, fornecido em gabinete com
grau de proteção IP-21, classe de 15kV, 60HZ, NBI 95kV, potência nominal 500kVA, com taps
primário de 11,4 a 13,8kV em triângulo e secundários ligados em estrela em 380/220V, com
neutro aterrado, com sensor de temperatura, conexão dos cabos na parte superior do trafo,
Fator K=13, dimensões (A x L x P): 2200x2000x1100mm. Locação
Transformador de potência trifásico, tipo seco, encapsulado a vácuo em resina epóxi, com
componentes antichama e não propagantes de fumaças tóxicas, fornecido em gabinete com
grau de proteção IP-21, classe de 15kV, 60HZ, NBI 95kV, potência nominal 750kVA, com taps
primário de 11,4 a 13,8kV em triângulo e secundários ligados em estrela em 380/220V, com
neutro aterrado, com sensor de temperatura, conexão dos cabos na parte superior do trafo,
Fator K=13, dimensões (A x L x P): 2230x2000x1100mm.Ref.: Comtrafo ou equivalente.
Locação.
Transformador de potência trifásico, tipo seco, encapsulado a vácuo em resina epóxi, com
componentes antichama e não propagantes de fumaças tóxicas, fornecido em gabinete com
grau de proteção IP-21, classe de 15kV, 60HZ, NBI 95kV, potência nominal 750kVA, com taps
primário de 11,4 a 13,8kV em triângulo e secundários ligados em estrela em 380/220V, com
neutro aterrado, com sensor de temperatura, conexão dos cabos na parte superior do trafo,
Fator K=13, dimensões (A x L x P): 2200x2000x1100mm. Ref.: Comtrafo ou equivalente.
Transformador de potência trifásico, tipo seco, encapsulado a vácuo em resina epóxi, com
componentes antichama e não propagantes de fumaças tóxicas, fornecido em gabinete com
grau de proteção IP-21, classe de 15kV, 60HZ, NBI 95kV, potência nominal 750kVA, com taps
primário de 11,4 a 13,8kV em triângulo e secundários ligados em estrela em 380/220V, com
neutro aterrado, com sensor de temperatura, conexão dos cabos na parte superior do trafo,
Fator K=13, dimensões (A x L x P): 2230x2000x1100mm.Ref.: Comtrafo ou equivalente.
Transmissor de nível analógico, tipo haste, para leitura de diesel.
Transmissor de pressão
Transpalete Manual - Equipamento para transporte e elevação de materiais; Comprimento:
1,510m x Largura: 0,680m x Altura: 1,20m; Com rodas simples de nylon; Garfo com
comprimento útil de 1,15m; Com variação de altura (garfo) de 0,80 à 1,80m; Capacidade de
peso de até 2 toneladas.
Transportador de Bolas com hastes de alumínio, sacola de nylon reforçado, capacidade para 0 a
30 bolas de vôlei. Dimensões (C x L x A): 66 x 66 x 100 cm
Transportador de Traves de aço com seção de 25 mm x 25 mm e altura de 200 cm e inclinação
de 5 º
Transporte de bote inflável e motor: carreta rodoviária para botes e motores, para
acomodação da embarcação, protegendo-a e tornando-a mais acessível e manobrável.
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Produzida em alumínio, com parafusos em aço inoxidável, garantindo sua leveza e resistência,
para botes e motores dos mais variados pesos.,eixos - 1Rodas - aro 13” ou 14
opcional,estrutura - em aço inoxidavél de 80 x 40mm nas longarinas e 80 x 40mm nas
travessas,capacidade - 500kg. Dimensões: Largura - 2.000mm Comprimento - de 5.500mm a
6.200mm,pintura em P.U. alifático.
Tratamento Herbicida seletivo, sistêmico, de ação pós emergente, que elimina pela raiz todas
as Ciperáceas (tiriricas), picão preto (Bidens pilosa F. ) e picão branco (Galinsoga parviflora Cav.
) em gramados.
Trava da Barra de Peso
Trava tipo mosquetão em alumínio; Resistência: 30kN; Confeccionado em alumínio; Abertura
do gatilho: 19mm. Dimensões: 61 X 106 mm; Peso: 75 gramas.
Trave (ou baliza) Oficial para futebol de praia, construção em tubo de aço, dimensões de 5,5 x
2,2 m (CxA).
Trave (ou baliza) para futebol de praia, construção em tubo de aço, dimensões de 3 x 2,2 m
(CxA).
Trave baixa para ginástica confeccionada em alumínio indeformável, medida 300 cm de
comprimento, 10cm de largura e 30 cm de altura. Sobre a estrutura tapete de borracha de
5mm e totalmente recoberta em couro sintético antiderrapante e que absorva o suor. Pés em
aço carbono com pintura eletrostática.
Trave de equilíbrio baixa
Trave de equilíbrio baixa para iniciação, medida de 5m de comprimento, 30cm de altura e
10cm de largura, confeccionada em alumínio indeformável, parte superior em borracha de
10mm, laterais em EVA de 10mm, recobertos por couro especial antiderrapante.
Trave de Equilíbrio com estrutura em alumínio com acolchoamento em eva; tampas nas
extremidades em espuma macia. Dimensões (CxL): 5 m x 10 cm; altura variável: 0. 90 m x 1. 40
m.
Trave de equilíbrio de espuma de célula fechada eva com marcas brancas no centro; velcro
para fixação nas laterais e parte inferior. Dimensão (CxLxA): 300cm x 15cm (superfície da
trave), 25cm (base) x 8cm.
Trave de equilíbrio de Treinamento Macio 300 x 15 cm
Trave de equilíbrio enrolável em espuma com superfície de equilíbrio elástico. Dimensão
(CxLXA): 500cm x 10cm x 2,5cm, peso: 2kg.
Trave de equilíbrio macio em alumínio; estofamento em eva; com regulagem de altura em 10
cm de 50 a 90 cm e de 5 cm de 90 a 130 cm. Dimensão (CxLxA): 500 cm x 10cm x 50 a 130 cm.
Trave de equilíbrio oficial com 5m de comprimento e regulagem de altura.
Trave de equilíbrio: Estrutura em aço estável com pintura eletrostática a pó. Base em alumínio
indeformável Cobertura em couro artificial que absorve o suor com sistema elástico adicional
que proporciona ao ginasta um elevado padrão de segurança. Medindo 500cm de
comprimento. Altura ajustável de 70 a 125cm, desenhada para treinamento e competição.
Certificado pela FIG
Trave de futebol - confeccionada em alumínio brilhante, com tubos de 30 mm de diâmetro,
dimensões [LxAxP]: 7,32 x 2,44 x 1,50 m. Pilares de perfis ovais com 110 mm, totalizando 4,
sendo 2 em cada ponta, paralelos entre si, um no extremo frontal e outro no extremo dos
fundos. Longarinas inferiores em estrutura retangular estável de 80x80 mm.
Trave de futebol - confeccionada em alumínio brilhante, com tubos de 30 mm de diâmetro,
dimensões [LxAxP]: 7,32 x 2,44 x 1,50 m. Pilares de perfis ovais com 110 mm. Longarinas
inferiores em estrutura retangular estável de 80x80 mm. Longarina superior oval de 110 mm e
profundidade de 500mm.
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Trave de futebol - confeccionada em alumínio brilhante, com tubos de 30 mm de diâmetro,
dimensões [LxAxP]: 7,32 x 2,44 x 1,50 m. Pilares de perfis ovais com 120 mm. Longarinas
inferiores em estrutura retangular estável de 80x80 mm. Longarina superior oval de 110 mm e
profundidade de 500mm.
Trave de futebol - confeccionada em alumínio brilhante, com tubos de 30 mm de diâmetro,
dimensões [LxAxP]: 7,32 x 2,44 x 2,00 m. Pilares de perfis ovais com 110 mm. Longarinas
inferiores em estrutura retangular estável de 80x80 mm. Longarina superior oval de 120 mm e
profundidade de 500mm.
Trave de futebol - confeccionada em alumínio brilhante, com tubos de 30 mm de diâmetro,
dimensões [LxAxP]: 7,32 x 2,44 x 2,00 m. Pilares de perfis ovais com 120 mm, totalizando 4,
sendo 2 em cada ponta, paralelos entre si, um no extremo frontal e outro no extremo dos
fundos. Longarinas inferiores em estrutura retangular estável de 80x80 mm.
Trave de futebol - confeccionada em alumínio brilhante, com tubos de 30 mm de diâmetro,
dimensões [LxAxP]: 7,32 x 2,44 x 2,00 m. Pilares de perfis ovais com 120 mm. Longarinas
inferiores em estrutura retangular estável de 80x80 mm. Longarina superior oval de 120 mm e
profundidade de 500mm.
Trave de futsal, oficial, de tubos de aço 3'' (polegadas) chapa 13, pintura eletrostática, solda
MIG, tamanho interno livre 3 m x 2 m., haste superior 0,50m e inferior de 1,00 m., modelo com
requadro e com buchas para fixação.
Trave de futsal, oficial, de tubos de aço 3'' (polegadas) chapa 13, pintura eletrostática, solda
MIG, tamanho interno livre 3 m x 2 m., haste superior 0,50m e inferior de 1,00 m., sem
requadro e com buchas para fixação.
Trave de gol para Futsal de alumino fixadores de rede (80 x 80 cm). Dimensões: 3 x 2 m
Trave de Handball de alumínio com seção quadrada de 80 x 80 mm. Dimensões: 300 x 200 cm
Trave futebol de 5, de tubos de aço 3'' (polegadas) chapa 13, pintura eletrostática, solda MIG,
tamanho interno livre 3 m x 2 m., haste superior 0,50m e inferior de 1,00 m., modelo com
requadro tipo monobloco móvel, sem buchas.
Trave futebol de 7 em aço carbono de 3 polegadas de diâmetro e 3mm de espessura, com
pintura eletrostática, medida 5,00 x 2,00m, sem requadro, ganchos para redes e buchas para
fixação.
Trave futebol de society em aço carbono de 3 polegadas de diâmetro e 3mm de espessura, com
pintura eletrostática, medida 4,00 x 2,00m, sem requadro, ganchos para redes e buchas para
fixação.
Trave futebol de society em aço carbono de 3 polegadas de diâmetro e 3mm de espessura, com
pintura eletrostática, medida 5,00 x 2,00m, sem requadro, ganchos para redes e buchas para
fixação.
Trave futebol de society em aço carbono de 3 polegadas de diâmetro e 3mm de espessura, com
pintura eletrostática, medida 6,00 x 2,00m, sem requadro, ganchos para redes e buchas para
fixação.
Trave para Futebol de Campo com tubos de alumínio (diâmetro de 120 cm), altura de 244 cm e
largura de 732 cm.
Trave para futsal modelo caixote oficial, de tubos de aço 3'' (polegadas) chapa 13, pintura
eletrostática, solda MIG, tamanho interno livre 3 m x 2 m e haste de 1,00 m.
Trave para Goalball: Trave para a modalidade goalball, confeccionada em tubo de 3”, chapa:
2,65mm, tratamento anticorrosivo e pintura em esmalte sintético. Medidas de 9,0 m de
comprimento x 1,30m altura. A haste deverá ter 0,80 cm x 1,30m. Desmontável em 7 peças.
Fixação e encaixe (porca soldada no tubo, parafuso com borboleta).
Trave para handebol desmontável em alumínio tipo monobloco com pintura eletrostática em
branco e vermelho, medida 3,00 x 2,00 x 1,10 x 1,10m com requadro traseiro inferior e
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suportes de rede em aço carbono.
Trave para handebol desmontável em ferro tipo monobloco com pintura eletrostática em
branco e vermelho, medida 3,00x2,00 x 1,10 x 1,10m com requadro traseiro inferior e suportes
de rede em aço carbono.
Trave para handebol desmontável em madeira de lei quadrada pintura epóxi em preto e
branco, medida 3,00x2,00m com suporte de rede em aço carbono medindo 50cm na parte
superior e 90cm na inferior com pintura eletrostática.
Trave profissional de futsal, oficial, de tubos de aço 3'' (polegadas) chapa 13, pintura
eletrostática, solda MIG, tamanho interno livre 3 m x 2 m., haste superior 0,50m e inferior de
1,00 m., modelo com requadro tipo monobloco móvel, sem buchas.
Travelle de genoa para trilho com trava, em fibra de vidro, com rolamento protegido, roldanas
de 30 a 40mm
Traves para Beach soccer feito de alumínio nas seções (100 x 120 mm) e suporte para redes de
aço galvanizado. Dimensões: 550x 220 cm x 80 cm
Traves para Handball de praia feito de alumínio nas seções (80 x 80 mm) e suporte para redes
de aço galvanizado. Dimensões: 3x 2 m
Traves/balizas de futebol de 5 (salão)
Traves/Balizas de futebol de 7 (Society) perfil tubular, medindo aproximadamente 5mx2m,
Desmontável.
Travesseiro em fibra siliconada de 150 gramas com flocos, repelente a água.
Treinador com experiência em eventos esportivos de porte internacional e olímpico, na
modalidade de esgrima, O profissional deve ter especialização nas categorias sabre masculino,
sabre feminino, espada masculino, espada feminino, florete masculino e florete feminino.
Treinador de força e coordenação com suporte para pé e alças em metal; alça de nylon para
tronco; estimula as posições C-T-I e S. Largura 63 cm.
Treinador de Rebote feito de aço com acabamento esmalte, resistência UV, resistência a agua.
Dimensões (L x A): 3x 2 m
Treinador de saltos em distância, triplo e com vara, perfil: especialista em seu grupo de provas,
com experiência em competições nacionais e internacionais, responsável pelo planejamento e
controle do treinamento. Atribuições: participar juntamente com toda equipe técnica da
aplicação de testes específicos e periódicos para identificar o nível de aptidão física e o
desenvolvimento do atleta participar das reuniões técnicas semanais dirigir os treinamentos.
Carga horária/período de contratação: 24 meses com 40 horas de trabalho semanais.
Treinador em decatlo, perfil: especialista na formação de atletas de provas combinadas decatlo
e corrida com barreiras, com experiência em competições nacionais e internacionais,
responsável pelo planejamento e controle do treinamento. Atribuições: participar juntamente
com toda equipe técnica da aplicação de testes específicos e periódicos para identificar o nível
de aptidão física e o desenvolvimento do atleta participar das reuniões técnicas semanais
dirigir os treinamentos.Carga horária/período de contratação: 24 meses com 40 horas de
trabalho semanais.
Treinador em saltos, perfil: especialista em provas de saltos e experiência em competições
nacionais e internacionais. Responsável pelo planejamento, controle do treinamento e
conjunto de provas de sua área. Atribuições: participar juntamente com toda equipe técnica da
aplicação de testes específicos e periódicos para identificar o nível de aptidão física e o
desenvolvimento do atleta participar das reuniões técnicas semanais dirigir os treinamentos.
Carga horária/período de contratação: 24 meses com 40 horas de trabalho semanais.
Treinador na área de arremesso e lançamento, perfil: especialista em seu grupo de prova,
responsável pelo planejamento e controle do treinamento. Atividades: participar juntamente
com toda equipe técnica da aplicação de testes específicos e periódicos para identificar o nível
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de aptidão física e o desenvolvimento do atleta participar das reuniões técnicas semanais
dirigir os treinamentos. Carga horária/período de contratação: 24 meses com 40 horas de
trabalho semanais.
Treinador na área de desenvolvimento, perfil: especialista em seu grupo de prova, responsável
pelo planejamento e controle do treinamento. Atribuições: participar juntamente com toda
equipe técnica da aplicação de testes específicos e periódicos para identificar o nível de aptidão
física e o desenvolvimento do atleta participar das reuniões técnicas semanais dirigir os
treinamentos. Carga horária/período de contratação: 24 meses com 40 horas de trabalho
semanais.
Treinador na área de velocidade prolongada, perfil: especialista em grupo de prova,
responsável pelo planejamento e controle do treinamento. Atribuições: participar juntamente
com toda equipe técnica da aplicação de testes específicos e periódicos para identificar o nível
de aptidão física e o desenvolvimento do atleta participar das reuniões técnicas semanais
dirigir os treinamentos. Carga horária/período de contratação: 24 meses com 40 horas de
trabalho semanais.
Trena 20 m para peso com fita de fibra de vidro.
Trena aberta 50m com fita em fibra de vidro
Trena Antropométrica para medir circunferências do corpo, com retração automática, trava,
em fibra de vidro, inelástica, com 200 cm
Trena confeccionada em fibra de vidro; Em caixa aberta com empunhadura anatômica; Com
trava para medição segura; Com alavanca giratória; Graduação: mm/pol; Resistência de 200 Kg
de força puxada; Ponteira e mecanismo interno de aço galvanizado. Comprimento: 100 m;
Largura: 13 mm.
Trena de aço com 30m de comprimento
Trena de aço de 100m
Trena de aço de 10m
Trena de aço de 20m, para medição de saltos horizontais e lançamentos, pintada da cor branca.
Trena de aço de 25m
Trena de aço de 50m
Trena de fibra de vidro de 100m, com manivela de recolhimento, caixa aberta e largura de 12,5
mm
Trena de fibra de vidro de 100m, para medição de saltos horizontais e lançamentos.
Trena de fibra de vidro de 10m, com manivela de recolhimento, caixa fechada e largura de 9,5
mm
Trena de fibra de vidro de 10m, para medição de saltos horizontais e lançamentos.
Trena de fibra de vidro de 25m com manivela de recolhimento, caixa fechada e largura de 9,5
mm
Trena de fibra de vidro de 30m, para medição de saltos horizontais e lançamentos.
Trena de medidas antropométricas c/ peso e mola. Fita de medidas antropométricas em fibra
de vidro, inelastica, com trava e retração automática, com mola e peso para manter sempre a
mesma pressão sobre a fita; trena de 150 cm; mola confeccionada em alumínio com 5cm de
comprimento em formato cilindrico.
Trena digital sobre rodas para aferir distâncias em eventos esportivos
Trena em Fibra de Aço; Em caixa fechada; Com trava para medição segura; Com
alavanca giratória; Graduação: mm/pol. Comprimento: 100 m; Largura: 12,5 mm.
Trena em Fibra de Aço; Em caixa fechada; Com trava para medição segura; Com
alavanca giratória; Graduação: mm/pol. Comprimento: 30 m; Largura: 12,5 mm.
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Trena em Fibra de Vidro; Com trava para medição segura e alavanca giratória; Graduação:
mm/pol; Comprimento: 15 m; Largura: 12,5 mm.
Trena em Fibra de Vidro; Com trava para medição segura e alavanca giratória; Graduação:
mm/pol; Comprimento: 30 m; Largura: 12,5 mm.
Trena em Fibra de Vidro; Com trava para medição segura e alavanca giratória; Graduação:
mm/pol; Comprimento: 50 m; Largura: 12,5 mm.
Trenó de tração; Com 3 sacos para serem preenchidos com até 4,5 Kg de areia cada; Cinto e fita
de nylon ajustáveis para todos os tamanhos de atletas. Medidas para Treinamento (AxLxC):
(32,0 x 13,5 x 36,0) cm.
Trenó para Treinamento de Força de Resistência; Tamanho G; Cinto de tração com fivela
metálica e aprisionamento por velcro; 2 Alças de tração de 2 m com engate rápido por
mosquetão.
Trenó para Treinamento de Força de Resistência; Tamanho M; de tração; 3 sacos para serem
preenchidos com até 4,5 Kg de areia cada; Cinto e fita de nylon ajustáveis.
Tríceps com estrutura tubular de 3 a 6 mm, chopas de aço com espessura de 3 a 8 mm,
tratamento de superficie com 8 banhos (desengraxante,decapante, ativador/refinador,fosfato
de zinco e passivador), pintura eletrostática a pó com espessura de 110 un. Cura feita em forno
de 2 estágios a 250 ° C, solda TIG/MIG robotizada, assentos com espuma injetada de
poliuretano expandido com densidade controlada, revestimento em couro ecológico (1 mm de
espessura) e costura reforçada, torre de carga composta por placas de pesos com 10 Kg e
sistema de carga adicional de 2.5 Kg, 5 Kg, 7.5 Kg, barra em aço com revestimento antioxidante, guias de pesos em aço inox, cabos de aço com 6 mm de espessura que suporta até
1500 Kg, acabamento com proteção termoplástica em nylon 6,6 preto, carenagem traseira em
polietileno rotomoldado, base de apoio para pés em aço com textura anti-derrapante, porta
anilhas em cromo duro.Dimensões (C x L x A ) : 133,5 x 91,5 x 145,5 cm , Peso : 214 Kg, Carga
107,5 Kg.Marca ou similar : Movement - RT Triceps
Trilha de Mastro
Trilho com trava System 22 para barcos até 33 pés com 1000 mm de extensão, Deve ser usado
com carro de genoa com trava, confeccionado em em alumínio anodizado com acabamento na
cor preta, Peso Kg/m: 0,43, Largura/Altura: 22/13, espaçamento entre furos: 100mm.
Trilho de aço galvanizado cortado a laser. 1,40m de comprimento e 2mm de espessura
Trilho em formato de buraco de fechadura, comprimento de aprox.: 54cm
Tripe placar de esgrima e unidade sinalizadora.
Tripé em alumínio para fixação da câmera filmadora, com capacidade para 4kg, altura máxima
de 1,6m.
Tripé para câmera com estrutura em alumínio anodizado com pernas de 3 seções e pés
emborrachados; cabeça cambiável em plástico com 3 movimento; nível bolha e placa superior
removível com encaixe rápido; coluna com cremalheira. Altura máx.=165,0cm e mín.=4,0cm.
Peso=1770g. Carga máx=4,0kg.
Tripé para robô de lançamento de bolas de tênis de mesa.
Tripé Profissional para Câmera
Triptofano, Magnésio e Tiamina (vitamina B1), seringas de 30g. Para equinos que sofrem
constantemente de estresse. Níveis de garantia por kg de produto: Vitamina B1 33.000 mg;
Magnésio 20.000 mg; Triptofano 2.700 mg; Veículo qsp 1.000 g.
Trocador de fraldas horizontal, fixado na parede, acabamento polietileno, cor creme ref.:
KB100-00 - linha KOALA ou similar nas dimensões: largura 890mm, altura 510mm e
profundidade 100mm (fechado) / 495mm (aberto), capacidade: 182Kg.
Troféu em metal (bronze) com 50cm de altura.
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Troféu em metal (ouro) com 100cm de altura.
Troféu em metal (prata) com 80cm de altura.
Troféu personalizado em aço inox, no processo de corrosão de alta precisão, tamanho 25 cm,
c/ base de inox, formato irregular, espessura 1 mm
Troféus em Resina com escultura de fisiculturista com aproximadamente 40 cm com base em
granito e placa com informações sobre campeonato e colocações.
Trolha - Acessório para auxílio na marcação do local de queda do implemento no solo, feito em
ferro e PVC, medindo no mínimo 30 cm.
Trombeta Metal / Nylon, Composição: Metal e Nylon Trombeta importada de metal é utilizada
para impedir que cavalos com hábito de comer fezes, continuem a fazê-lo.
Truck para Skate com polegadas: 7,75, Tamanho: 129mm, Peso aproximado: 360g, Cor: Preto.
Truck para Skate com polegadas: 8.0, amanho: 136mm, Peso aproximado: 360g, Cor: Preto.
TRX fita de suspensão de uso funcional de aproximadamente 3m x 25mm e fabricada em 100%
de poliéster.
Tubo central de cobre com diâmetro de 4mm.
Tubo com 06 petecas de pena para competição, tendo cada uma um diâmetro de base entre 25
e 28 mm, com as pontas das penas formando um círculo com um diâmetro entre 58mm e
68mm, um comprimento uniforme entre 62mm e 70mm quando medidas da ponta até o topo
da base e um peso aproximado entre 4,74 e 5,50 gramas.
Tubo de Bengala de Moto Crosspara suspensão dianteira.
Tubo de Bengala de Moto Crosspara suspensão dianteira.
Tubo de Látex - Rolo C/15 Metros; Grande flexibilidade e alongamento.
Tubo de ligação para mictório antivandalismo, cód.: 00132606 Docol ou similar.
Tubo de PVC classe 20 jei pba, Diâmetro: ø85mm
Tubo de PVC rígido, linha robusta, com junta elástica integrada (jei), conforme nbr 7362-1:
1999, cor ocre ou cerâmico, Diâmetro: ø200mm
Tubo de PVC rígido, linha robusta, com junta elástica integrada (jei), conforme nbr 7362-1:
1999, cor ocre ou cerâmico, Diâmetro: ø250mm
Tubo de PVC rígido, linha robusta, com junta elástica integrada (jei), conforme nbr 7362-1:
1999, cor ocre ou cerâmico, Diâmetro: ø350mm
Tubo de PVC rígido, linha robusta, com junta elástica integrada (jei), conforme nbr 7362-1:
1999, Diâmetro: ø300mm
Tubo de PVC rígido, ponta e bolsa, serie normal, linha sanitária branca com junta soldável,
Diâmetro: ø150mm
Tubo para coleta de sangue e utilizados para dosagem de glicose e lactato no plasma; Possuem
Fluoreto de Sódio como inibidor glicolítico e o anticoagulante EDTA, que preserva a morfologia
celular mantendo a qualidade da amostra; Os tubos estão disponíveis em três volumes
diferentes e podem ser identificados atráves da sua tampa cinza; Caixa com 100 unidades.
Tubo para coleta de sangue e utilizados para dosagem de glicose e lactato no plasma; Possuem
Fluoreto de Sódio como inibidor glicolítico e o anticoagulante EDTA, que preserva a morfologia
celular mantendo a qualidade da amostra; Os tubos estão disponíveis em três volumes
diferentes e podem ser identificados atráves da sua tampa Roxa; Caixa com 100 unidades.
Tubo para coleta de sangue e utilizados para dosagem de glicose e lactato no plasma; Possuem
Fluoreto de Sódio como inibidor glicolítico e o anticoagulante EDTA, que preserva a morfologia
celular mantendo a qualidade da amostra; Os tubos estão disponíveis em três volumes
diferentes e podem ser identificados atráves da sua tampa verde; Caixa com 100 unidades.
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Tubo para coleta de sangue e utilizados para dosagem de glicose e lactato no plasma; Possuem
Fluoreto de Sódio como inibidor glicolítico e o anticoagulante EDTA, que preserva a morfologia
celular mantendo a qualidade da amostra; Os tubos estão disponíveis em três volumes
diferentes e podem ser identificados atráves da sua tampa vermelha; Caixa com 100 unidades.
Tubos flechas de carbono para iniciantes;
Tubulação de PVC marrom (cola) de ¾” do tipo BCE (Bocal Cilíndrico Externo)
Tumbletrack - Encaixes perfilados, certificado pela FIG, barras de 45x45x2,5 mm de espessura
na estrutura dos pés, com encaixes de 50x50 mm, formando módulos de 2 metros cada por 60
cm de altura, totalmente pintado com pintura eletrostática, área de saltos e acrobacias em lona
plastificada de nylon de alta resistência e malha trançada com fio 2000 de nylon, com costura
com linha número 20 branca, para a fixação dos ganchos à lona, para encaixe das molas, molas
cônicas, galvanizadas de 120 mm de comprimento, feitas com arame de aço de 0,3 mm, para
maior impulsão a cada salto, proteção sobre as molas em E.V.A. de alta resistência, forrado
com vinilona 800 na cor amarela e velcro em toda a sua extensão externa para a fixação na
parte superior da ferragem do aparelho, sapatas de borracha na parte inferior dos pés para
maior aderência ao salto e conservação do piso. MÓDULO DE 2MX2M.
Tumbletrack - Encaixes perfilados, certificado pela FIG, barras de 45x45x2,5 mm de espessura
na estrutura dos pés, com encaixes de 50x50 mm, formando módulos de 2 metros cada por 60
cm de altura, totalmente pintado com pintura eletrostática, área de saltos e acrobacias em lona
plastificada de nylon de alta resistência e malha trançada com fio 2000 de nylon, com costura
com linha número 20 branca, para a fixação dos ganchos à lona, para encaixe das molas, molas
cônicas, galvanizadas de 120 mm de comprimento, feitas com arame de aço de 0,3 mm, para
maior impulsão a cada salto, proteção sobre as molas em E.V.A. de alta resistência, forrado
com vinilona 800 na cor amarela e velcro em toda a sua extensão externa para a fixação na
parte superior da ferragem do aparelho, sapatas de borracha na parte inferior dos pés para
maior aderência ao salto e conservação do piso. COM 12 METROS
Tumbletrack - Encaixes perfilados, certificado pela FIG, barras de 45x45x2,5 mm de espessura
na estrutura dos pés, com encaixes de 50x50 mm, formando módulos de 2 metros cada por 60
cm de altura, totalmente pintado com pintura eletrostática, área de saltos e acrobacias em lona
plastificada de nylon de alta resistência e malha trançada com fio 2000 de nylon, com costura
com linha número 20 branca, para a fixação dos ganchos à lona, para encaixe das molas, molas
cônicas, galvanizadas de 120 mm de comprimento, feitas com arame de aço de 0,3 mm, para
maior impulsão a cada salto, proteção sobre as molas em E.V.A. de alta resistência, forrado
com vinilona 800 na cor amarela e velcro em toda a sua extensão externa para a fixação na
parte superior da ferragem do aparelho, sapatas de borracha na parte inferior dos pés para
maior aderência ao salto e conservação do piso. COM 14 METROS
Tunner (FM, AM) 2 entradas de antena memória para 30 estações, 10 chaves direto, ligação da
antena: 75 ohms Dimensões: 430 x 98 x 34 mm.
Turquesa para casquear, com cabo encapado de borracha para maior apoio.
TV Plasma 60'' Full HD 1080p 60PA6500 - Conversor Digital 3 HDMI USB, resolução Full HD
1920x1080p
Tvs LCD 29'' - TV LCD para disponibilizar os placares das lutas
Tvs LCD 32'' - TV LCD para disponibilizar os placares das lutas
Tvs LCD 40'' - TV LCD para disponibilizar os placares das lutas
Tvs LED 42'' - TV LED para disponibilizar os placares das lutas
Tvs LED 47'' - TV LED para disponibilizar os placares das lutas
Tvs LED 50'' - TV LED para disponibilizar os placares das lutas
Tz10b caixa de teste universal "profi special)

110,26
41,46
10,42

14.400,00

143.990,00

162.800,00
499,00
150,85
3.899,00
977,99
1.012,66
2.479,00
1.852,71
3.724,94
2.729,68
35,00
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Tz6 testador universal de peso de espada e floreta
UCS equipament Cart 4'x8' - Carro pequeno para transporte de material na pista em estrutura
de ferro quadrado, medindo 2.40m de comprimento X 1.20m de largura X 0.50m de altura,
com base de madeira e 4 rodas de borracha pequena.
UCS equipament Cart 5'x10' - Carro pequeno para transporte de material na pista em estrutura
de ferro quadrado, medindo 3, 00m de comprimento X 1.50m de largura X 0.50m de altura,
com base de madeira e 4 rodas de borracha pequena.
Ultrassom com sistema de operação: 1 Mhz, modos contínuo e pulsado, temporizador
analógico até 12 min, bivolt 110/220 V, 50/60 Hz, dimensões: altura: 10 X 35 X 16cm, peso
aproximado de 2,6 kg.
Unidade de Energia Ininterrupta (No break) tipo on line, dupla conversão, trifásico, potência de
100 kVA, tensão de operação de 380V, composta por retificador, baterias com autonomia de 20
minutos e Quadro de distribuição.
Unidade de Energia Ininterrupta (No break) tipo on line, dupla conversão, trifásico, potência de
400 kVA, tensão de operação de 380V, composta por retificador, baterias com autonomia de 20
minutos, e Quadro de distribuição.
Unidade multi-funcional que permite treino funcional através da realização de exercícios com
diferentes curvas de movimento, utilizando diferentes pontos de peso e posicionamentos
distintos de punho e postura vertical. Resistência Inicial de 20kg, peso do equipamento de
109kg, dimensões de 1,37 x 1,37 x 0,81 m.
Unidade sinalizadora para placar de esgrima com lâmpadas de repetição; sem cabos de
energia.
Unidades de visualização - para o LPT alvos de precisão
Uniforme completo . Conjunto (jaqueta e calça). Para o Centro de Treinamento. Modalidade
Esgrima.
Uniforme completo FIE startex. Tamanho P à GG.
Uniforme de competição Feminino composto de calça e blusa em tecido helanca ,lateral com
áreas de ventilação, manga curta estampas em silk screen, calça em Lord Dry. Tamanho G
Uniforme de competição Feminino composto de calça e blusa em tecido helanca ,lateral com
áreas de ventilação, manga curta estampas em silk screen, calça em Lord Dry. Tamanho GG
Uniforme de competição Feminino composto de calça e blusa em tecido helanca ,lateral com
áreas de ventilação, manga curta estampas em silk screen, calça em Lord Dry. Tamanho M
Uniforme de competição Feminino composto de calça e blusa em tecido helanca ,lateral com
áreas de ventilação, manga curta estampas em silk screen, calça em Lord Dry. Tamanho P
Uniforme de competição Feminino composto de calça e blusa em tecido helanca ,lateral com
áreas de ventilação, manga curta estampas em silk screen, calça em Lord Dry. Tamanho PP
Uniforme de competição Feminino composto de calça e blusa em tecido helanca ,lateral com
áreas de ventilação, manga longa estampas em silk screen, calça em Lord Dry. Tamanho G
Uniforme de competição Feminino composto de calça e blusa em tecido helanca ,lateral com
áreas de ventilação, manga longa estampas em silk screen, calça em Lord Dry. Tamanho GG
Uniforme de competição Feminino composto de calça e blusa em tecido helanca ,lateral com
áreas de ventilação, manga longa estampas em silk screen, calça em Lord Dry. Tamanho M
Uniforme de competição Feminino composto de calça e blusa em tecido helanca ,lateral com
áreas de ventilação, manga longa estampas em silk screen, calça em Lord Dry. Tamanho P
Uniforme de competição Feminino composto de calça e blusa em tecido helanca ,lateral com
áreas de ventilação, manga longa estampas em silk screen, calça em Lord Dry. Tamanho PP
Uniforme de competição Masculino composto de calça e blusa em tecido helanca ,lateral com
áreas de ventilação, manga curta estampas em silk screen, calça em Lord Dry. Tamanho G

194,25

5.596,51

3.800,00

1.461,76

211.605,97

531.970,00

120.000,00
1.977,48
899,00
399,00
2.824,50
185,00
185,00
185,00
185,00
185,00
185,00
185,00
185,00
185,00
144,50
185,00
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Uniforme de competição Masculino composto de calça e blusa em tecido helanca ,lateral com
áreas de ventilação, manga curta estampas em silk screen, calça em Lord Dry. Tamanho GG
Uniforme de competição Masculino composto de calça e blusa em tecido helanca ,lateral com
áreas de ventilação, manga curta estampas em silk screen, calça em Lord Dry. Tamanho M
Uniforme de competição Masculino composto de calça e blusa em tecido helanca ,lateral com
áreas de ventilação, manga curta estampas em silk screen, calça em Lord Dry. Tamanho P
Uniforme de competição Masculino composto de calça e blusa em tecido helanca ,lateral com
áreas de ventilação, manga curta estampas em silk screen, calça em Lord Dry. Tamanho PP
Uniforme de competição Masculino composto de calça e blusa em tecido helanca ,lateral com
áreas de ventilação, manga longa estampas em silk screen, calça em Lord Dry. Tamanho G
Uniforme de competição Masculino composto de calça e blusa em tecido helanca ,lateral com
áreas de ventilação, manga longa estampas em silk screen, calça em Lord Dry. Tamanho GG
Uniforme de competição Masculino composto de calça e blusa em tecido helanca ,lateral com
áreas de ventilação, manga longa estampas em silk screen, calça em Lord Dry. Tamanho M
Uniforme de competição Masculino composto de calça e blusa em tecido helanca ,lateral com
áreas de ventilação, manga longa estampas em silk screen, calça em Lord Dry. Tamanho P
Uniforme de competição Masculino composto de calça e blusa em tecido helanca ,lateral com
áreas de ventilação, manga longa estampas em silk screen, calça em Lord Dry. Tamanho PP
Uniforme desenvolvido de acordo com a norma EN388 da ISU, composto de 78% de nylon, 10%
de spandex, 12% de kevlar com fecho de velcro ajustável na parte de trás. Tam: PPP, P, M, G,
GG.
Uniforme desenvolvido de acordo com a norma EN388 da ISU, composto de fibra de elastano e
lycra. Tam: PPP, P, M, G, GG.
Uniforme desenvolvido de acordo com a norma EN388 ISU, composto de 78% nylon, spandex
de 10%, 12% kevlar. Tam: PPP, P, M, G, GG.
Uniforme para corrida de orientação, camiseta confeccionada em poliamida 100% lisa, duas
cores, punho e gola em poliéster com elastano. Calça em suplexx com bolsos traseiros e
elástico de silicone nas barras das pernas e cintura, além de zíper de 50mm nas barras das
pernas. Estampa em silkscreen plastisol, alto relevo. Tamanhos P, M, G e GG.
Upper Back com estrutura de aço estrutural oblongo 50 x 98 cm e espessura de 3 mm, pegadas
anatômicas em pvc, estofamento em espuma ortopédica, impermeável, antialérgico.
Dimensões (C x L x H): 155 x 110 x 145 cm, Peso :100Kg, Carga: 180 Kg. Marca ou similar: Total
Health -RX Precision
Válvula de 1° estágio: É um tipo de equipamento de mergulho que converte o gás de alta
pressão do cilindro para baixa pressão.
Válvula de 2 vias com atuador motorizado on-off ¾”
Válvula de 2° estágio
Válvula de Alívio em bronze com mola de regulagem em aço inox: Ø50Mm (2'')
Valvula de descarga com acabamento acessível
Válvula de descarga eletronica linha System Docol com limitador progressivo de fluxo ou
similar.
Valvula de descarga linha Docol Base 1.1/2''. Marca ou similar : Docol
Valvula de descarga com acabamento antivandalismo.
Válvula de esfera em bronze com acabamento Bbruto: Ø110Mm (Pvc) - Dn 100Mm (4'')
Válvula de mictório antivandalismo linha Docolmatic / Pressmatic ou similar.
Válvula de mictório elétrica VIP linha Docolmatic/Docol Eletric ou similar.
Válvula De Retenção Vertical: Ø60Mm (2 )

185,00
185,00
179,99
179,99
179,99
179,99
179,99
179,99
179,99

1.469,02
1.187,83
185,00

94,51

11.399,00
524,68
688,00
469,30
230,05
251,28
807,88
51,27
138,95
536,47
207,06
532,79
124,40
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Válvula retenção vertical bronze, diâmetro 2''
Vara de bambu para saltos semi encapada - Tamanho: 5 metros (pode ser cortada);
Vara de fibra de carbono de 13 pés (4,00 m). Indicada para atletas avançados com menor altura
e peso, possui empunhadura de menor diâmetro A Carbon Mystic incorpora uma nova
combinação de fibras, resultando na vara mais leve e resistente do mundo, com uma resposta
excepcionalmente veloz.
Vara de fibra de carbono de 13'6 pés (4,15 m). Indicada para atletas avançados com menor
altura e peso, possui empunhadura de menor diâmetro A Carbon Mystic incorpora uma nova
combinação de fibras, resultando na vara mais leve e resistente do mundo, com uma resposta
excepcionalmente veloz.
Vara de fibra de carbono de 14 pés (4,25 m). Indicada para atletas avançados com menor altura
e peso, possui empunhadura de menor diâmetro A Carbon Mystic incorpora uma nova
combinação de fibras, resultando na vara mais leve e resistente do mundo, com uma resposta
excepcionalmente veloz.
Vara de fibra de carbono de 14'6 pés (4,40 m). Indicada para atletas avançados com menor
altura e peso, possui empunhadura de menor diâmetro A Carbon Mystic incorpora uma nova
combinação de fibras, resultando na vara mais leve e resistente do mundo, com uma resposta
excepcionalmente veloz.
Vara de fibra de carbono de 15 pés (4,60 m). Indicada para atletas avançados. A Carbon FX
incorpora uma nova combinação de fibras, resultando na vara mais leve e resistente do mundo,
com uma resposta excepcionalmente veloz.
Vara de fibra de carbono de 15'6 pés (4,70 m). Indicada para atletas avançados. A Carbon FX
incorpora uma nova combinação de fibras, resultando na vara mais leve e resistente do mundo,
com uma resposta excepcionalmente veloz.
Vara de fibra de carbono de 16'1 pés (4,90 m). Indicada para atletas avançados. A Carbon FX
incorpora uma nova combinação de fibras, resultando na vara mais leve e resistente do mundo,
com uma resposta excepcionalmente veloz.
Vara de fibra de carbono de 16'5 pés (5,00 m). Indicada para atletas avançados. A Carbon FX
incorpora uma nova combinação de fibras, resultando na vara mais leve e resistente do mundo,
com uma resposta excepcionalmente veloz.
Vara de fibra de carbono de 16'9 pés (5,10 m). Indicada para atletas avançados. A Carbon FX
incorpora uma nova combinação de fibras, resultando na vara mais leve e resistente do mundo,
com uma resposta excepcionalmente veloz.
Vara de pesca telescópica: Vara feita em fibra de carbono, resistência até 200 gramas,
flexibilidade TS4 e capa protetora. Dimensões: 3, 60m.
Vara de salto 13.0 (16'8) - 210LB em fibra de vidro.
Vara de salto 13.5 (16'8) - 205LB em fibra de vidro.
Vara de salto 14.0 (16'8) - 200LB em fibra de vidro.
Vara de salto 14.5 (16'8) - 200LB em fibra de vidro.
Vara de salto 15.0 (16'8) - 195LB em fibra de vidro.
Vara de salto 15.5 (16'5) - 190LB em fibra de vidro.
Vara de salto 15.5 (16'8) - 190LB em fibra de vidro.
Vara de salto 16.0 (15'1-1/2'') - 180 LB em fibra de vidro.
Vara de salto 16.0 (16'5) - 190LB em fibra de vidro.
Vara de salto 16.5 (15'1-1/2'') - 175 LB em fibra de vidro.
Vara de salto 16.5 (16'5) - 185LB em fibra de vidro.
Vara de salto 17.0 (15'1-1/2'') - 175 LB em fibra de vidro.

135,79
179,40

3.214,80

3.448,40

3.513,20

3.914,40

4.418,40

4.678,40

4.938,40

5.278,40

5.408,40
215,29
4.568,40
4.568,40
2.908,40
4.568,40
4.568,40
5.226,00
4.568,40
4.500,00
5.226,00
4.404,20
5.226,00
4.500,00
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Vara de salto 17.0 (16'5) - 185LB em fibra de vidro.
Vara de salto 17.5 (15'1-1/2'') - 170 LB em fibra de vidro.
Vara de salto 17.5 (16'5) - 180LB em fibra de vidro.
Vara de salto 18.0 (15'1-1/2'') - 170 LB em fibra de vidro.
Vara de salto 18.0 (16'1) - 185LB em fibra de vidro.
Vara de salto 18.5 (14'1-1/2'') - 160 LB em fibra de vidro.
Vara de salto 18.5 (15'1-1/2'') - 165 LB em fibra de vidro.
Vara de salto 18.5 (16'1) - 180LB em fibra de vidro.
Vara de salto 19.0 (14'1-1/2'') - 155 LB em fibra de vidro.
Vara de salto 19.0 (15'1-1/2'') - 165 LB em fibra de vidro.
Vara de salto 19.0 (16'1) - 180LB em fibra de vidro.
Vara de salto 19.5 (14'1-1/2'') - 155 LB em fibra de vidro.
Vara de salto 19.5 (16'1) - 175LB em fibra de vidro.
Vara de salto 20.0 (13'1-1/2'') - 150 LB em fibra de vidro.
Vara de salto 20.0 (14'1-1/2'') - 155 LB em fibra de vidro.
Vara de salto 20.0 (15'1-1/2'') - 160 LB em fibra de vidro.
Vara de salto 20.0 (16'1) - 175LB em fibra de vidro.
Vara de salto 20.5 (13'1-1/2'') - 145 LB em fibra de vidro.
Vara de salto 20.5 (14'1-1/2'') - 150 LB em fibra de vidro.
Vara de salto 20.5 (15'1-1/2'') - 155 LB em fibra de vidro.
Vara de salto 20.5 (16'1) - 170LB em fibra de vidro.
Vara de salto 21.0 (13'1-1/2'') - 145 LB em fibra de vidro.
Vara de salto 21.0 (14'1-1/2'') - 150 LB em fibra de vidro.
Vara de salto 21.0 (14'7-1/4'') - 165 LB em fibra de vidro.
Vara de salto 21.0 (15'1-1/2'') - 155 LB em fibra de vidro.
Vara de salto 21.0 (16'1) - 170LB em fibra de vidro.
Vara de salto 21.5 (13'1-1/2'') - 140 LB em fibra de vidro.
Vara de salto 21.5 (14'1-1/2'') - 145 LB em fibra de vidro.
Vara de salto 21.5 (14'7-1/4'') - 160 LB em fibra de vidro.
Vara de salto 21.5 (15'1-1/2'') - 150 LB em fibra de vidro.
Vara de salto 21.5 (16'1) - 165LB em fibra de vidro.
Vara de salto 22.0 (13'1-1/2'') - 140 LB em fibra de vidro.
Vara de salto 22.0 (14'1-1/2'') - 145 LB em fibra de vidro.
Vara de salto 22.0 (14'7-1/4'') - 160 LB em fibra de vidro.
Vara de salto 22.0 (15'1-1/2'') - 150 LB em fibra de vidro.
Vara de salto 22.0 (16'1) - 165LB em fibra de vidro.
Vara de salto 22.5 (13'1-1/2'') - 135 LB em fibra de vidro.
Vara de salto 22.5 (14'1-1/2'') - 145 LB em fibra de vidro.
Vara de salto 22.5 (14'7-1/4'') - 160 LB em fibra de vidro.
Vara de salto 22.5 (15'1-1/2'') - 150 LB em fibra de vidro.
Vara de salto 23.0 (13'1-1/2'') - 135 LB em fibra de vidro.
Vara de salto 23.0 (14'1-1/2'') - 140 LB em fibra de vidro.
Vara de salto 23.0 (14'1-1/4'') - 155 LB em fibra de vidro.

5.226,00
4.500,00
5.226,00
4.500,00
5.226,00
3.180,00
4.500,00
5.160,00
3.180,00
4.500,00
5.160,00
3.180,00
5.160,00
2.598,40
3.180,00
4.500,00
5.160,00
2.598,40
3.180,00
4.500,00
5.160,00
3.010,77
3.180,00
3.348,00
4.500,00
5.160,00
2.598,40
3.180,00
3.348,00
4.500,00
5.160,00
3.011,99
3.180,00
3.348,00
4.500,00
5.160,00
2.850,00
3.180,00
3.348,00
4.500,00
2.850,00
3.180,00
3.118,40
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Vara de salto 23.0 (15'1-1/2'') - 145 LB em fibra de vidro.
Vara de salto 23.5 (13'1-1/2'') - 130 LB em fibra de vidro.
Vara de salto 23.5 (14'1-1/2'') - 140 LB em fibra de vidro.
Vara de salto 23.5 (14'7-1/4'') - 155 LB em fibra de vidro.
Vara de salto 23.5 (15'1-1/2'') - 145 LB em fibra de vidro.
Vara de salto 24.0 (13'1-1/2'') - 130 LB em fibra de vidro.
Vara de salto 24.0 (14'1-1/2'') - 135 LB em fibra de vidro.
Vara de salto 24.0 (14'7-1/4'') - 150 LB em fibra de vidro.
Vara de salto 24.0 (15'1-1/2'') - 140 LB em fibra de vidro.
Vara de salto 24.5 (13'1-1/2'') - 125 LB em fibra de vidro.
Vara de salto 24.5 (14'1-1/2'') - 135 LB em fibra de vidro.
Vara de salto 24.5 (14'7-1/4'') - 150 LB em fibra de vidro.
Vara de salto 24.5 (15'1-1/2'') - 140 LB em fibra de vidro.
Vara de salto 25.0 (13'1-1/2'') - 125 LB em fibra de vidro.
Vara de salto 25.0 (14'1-1/2'') - 135 LB em fibra de vidro.
Vara de salto 25.0 (15'1-1/2'') - 140 LB em fibra de vidro.
Vara de salto 25.5 (13'1-1/2'') - 120 LB em fibra de vidro.
Vara de salto 25.5 (14'7-1/4'') - 145 LB em fibra de vidro.
Vara de salto 26.0 (13'1-1/2'') - 120 LB em fibra de vidro.
Vara de salto 26.0 (14'7-1/4'') - 145 LB em fibra de vidro.
Vara de salto 26.5 (13'1-1/2'') - 115 LB em fibra de vidro.
Vara de salto 26.5 (14'7-1/4'') - 145 LB em fibra de vidro.
Vara de salto 27.0 (13'1-1/2'') - 115 LB em fibra de vidro.
Vara de salto 27.0 (14'7-1/4'') - 140 LB em fibra de vidro.
Vara de salto 27.5 (13'1-1/2'') - 110 LB em fibra de vidro.
Vara de salto 27.5 (14'7-1/4'') - 140 LB em fibra de vidro.
Vara de salto 28.0 (13'1-1/2'') - 110 LB em fibra de vidro.
Vara de salto 28.0 (14'7-1/4'') - 140 LB em fibra de vidro.
Vara de salto 28.5 (13'1-1/2'') - 100 LB em fibra de vidro.
Vara de salto 28.5 (13'1-1/2'') - 105 LB em fibra de vidro.
Vara de salto 28.5 (14'7-1/4'') - 135 LB em fibra de vidro.
Vara de salto 29.5 (15'1-1/2'') - 160 LB em fibra de vidro.
Vara feita em madeira, encapsulado com polietileno, resistente as intemperies, 8,9cm de
diâmetro, 3 metros de comprimento
Vara feita em vinil titânico, 100% a prova de quebra e de impacto, feito com polímeros
flexíveis, aproximadamente 78cm de espessura, 2,4 metros de comprimento
Vara feita em vinil titânico, 100% a prova de quebra e de impacto, feito com polímeros
flexíveis, aproximadamente 78cm de espessura, 3 metros de comprimento
Vara feita em vinil titânico, 100% a prova de quebra e de impacto, feito com polímeros
flexíveis, aproximadamente 78cm de espessura, 3,5 metros de comprimento
Vara oficial (FEI) em alumínio para concurso. Pintada e com ponteiras. 3 metros
Vara oficial (FEI) em alumínio para concurso. Pintada e com ponteiras. 3,5 metros
Vara oficial (FEI) em compensado naval para concurso. Pintada e com ponteiras. 3,5 metros
Vara oficial (FEI) em madeira de lei para concurso. Pintada e com ponteiras. 3 metros
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4.500,00
2.850,00
3.180,00
3.348,00
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3.180,00
3.348,00
4.500,00
2.850,00
3.180,00
4.500,00
2.850,00
3.348,00
2.850,00
3.348,00
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3.348,00
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3.348,00
2.850,00
3.348,00
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3.348,00
2.850,00
2.850,00
3.348,00
4.500,00
2.200,80
589,50
1.653,88
1.807,80
89,00
99,00
102,50
120,00
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Vara oficial (FEI) em madeira de lei para concurso. Pintada e com ponteiras. 3,5 metros
Vara oficial (FEI) em madeira de lei para concurso. Pintada e com ponteiras. 4 metros
Vara para saltos (treinamento) em bambu, com comprimento acima de 3.50m.
Vara para saltos em fibra de vidro resistente, com 10.8 pés, 3.25m de comprimento e peso
resistido aproximado de 100 libras, conforme solicitação, segundo regras da IAAF.
Vara para saltos em fibra de vidro resistente, com 11 pés, 3.35m de comprimento e peso
resistido aproximado de 85 libras, conforme solicitação, segundo regras da IAAF.
Vara para saltos em fibra de vidro resistente, com 11.6 pés, 3.50m de comprimento e peso
resistido aproximado de 115 libras, conforme solicitação, segundo regras da IAAF.
Vara para saltos em fibra de vidro resistente, com 11.7 pés, 3.55m de comprimento e peso
resistido aproximado de 120 libras, conforme solicitação, segundo regras da IAAF.
Vara para saltos em fibra de vidro resistente, com 12.1.5 pés, 3.70m de comprimento e peso
resistido aproximado de 135 libras, conforme solicitação, segundo regras da IAAF.
Vara para saltos em fibra de vidro resistente, com 12.4 pés, 3.75m de comprimento e peso
resistido aproximado de 105 libras, conforme solicitação, segundo regras da IAAF.
Vara para saltos em fibra de vidro resistente, com 13.2 pés, 4.00m de comprimento e peso
resistido aproximado de 130 libras, conforme solicitação, segundo regras da IAAF.
Vara para saltos em fibra de vidro resistente, com 13.7 pés, 4.15m de comprimento e peso
resistido aproximado de 145 libras, conforme solicitação, segundo regras da IAAF.
Vara para saltos em fibra de vidro resistente, com 14 pés, 4.25m de comprimento e peso
resistido aproximado de 140 libras, conforme solicitação, segundo regras da IAAF.
Vara para saltos em fibra de vidro resistente, com 14.1.5 pés, 4.30m de comprimento e peso
resistido aproximado de 155 libras, conforme solicitação, segundo regras da IAAF.
Vara para saltos em fibra de vidro resistente, com 14.7 pés, 4.45m de comprimento e peso
resistido aproximado de 155 libras, conforme solicitação, segundo regras da IAAF.
Vara para saltos em fibra de vidro resistente, com 14.9 pés, 4.50m de comprimento e peso
resistido aproximado de 155 libras, conforme solicitação, segundo regras da IAAF.
Vara para saltos em fibra de vidro resistente, com 15.1 pés, 4.60m de comprimento e peso
resistido aproximado de 170 libras, conforme solicitação, segundo regras da IAAF.
Vara para saltos em fibra de vidro resistente, com 15.7 pés, 4.75m de comprimento e peso
resistido aproximado de 165 libras, conforme solicitação, segundo regras da IAAF.
Vara para saltos em fibra de vidro resistente, com 16.1 pés, 4.90m de comprimento e peso
resistido aproximado de 180 libras, conforme solicitação, segundo regras da IAAF.
Vara para saltos em fibra de vidro resistente, com 16.5 pés, 5.00m de comprimento e peso
resistido compreendido aproximado de 180 libras, conforme solicitação, segundo regras da
IAAF.
Vara para saltos em fibra de vidro resistente, com 16.8 pés, 5.00m de comprimento e peso
resistido aproximado de 200 libras, conforme solicitação, segundo regras da IAAF.
Vara para saltos em fibra de vidro resistente, com 17.1 pés, 5.20m de comprimento e peso
resistido compreendido aproximado de 185 libras, conforme solicitação, segundo regras da
IAAF.
Vassoura para Curling feita de fibra de carbono com laminados 3k e UD, decalques de
transferência de água. Dimensões: 1 ''. Peso: 218 gramas
Vassoura para Curling feita de fibra de carbono e fibra de vidro, decalques de transferência de
água. Dimensões: 1 ''. Peso: 246 gramas
Vassoura para Curling feita de fibra de vidro de pultrusão e resina epóxi, decalques de
transferência de água. Dimensões: 1 ''. Peso: 420 gramas
Vassoura para Curling feita de fibra de vidro de pultrusão e resina epóxi, decalques de

130,00
140,00
420,00
2.058,40
2.098,40
2.198,40
1.240,09
1.314,15
2.488,40
2.598,40
3.028,40
3.118,40
3.118,40
2.121,21
3.208,40
3.408,40
2.382,28
3.948,40

4.308,40
4.308,40

5.499,70
617,09
377,92
292,29
292,29
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transferência de água. Dimensões: 1 -1/8 ''. Peso: 440 gramas
Vassoura Triangular para Curling feita de fibra de carbono com laminados 3k e UD, decalques
de transferência de água. Dimensões: 1 -1/8''. Peso: 248 gramas
Vassoura Triangular para Curling feita de fibra de carbono e fibra de vidro, decalques de
transferência de água. Dimensões: 1 -1/8''. Peso: 273 gramas
Vassourão para quadra de Tênis Spin, cabo de alumínio medindo 1,50 m. Cerdas de
Polipropileno. Vassoura em madeira.
Vela Buja de Hobie Cat 16 - branca
Vela de Sunfish - Regata / competição de testa branca
Vela Grande (mestra) de Hobie Cat 16 - branca
Venda para olhos em cotton, cor preto, lavável com fecho em velcro. Medidas 19 x 9 cm pedido embalagem com 6 unidades.
Vendas - devem ser de material absorvente, devido ao suor, com proteção acolchoada.
Venezianas acústicas, metálicas, pré-fabricadas com atenuação mínima de 20 dB. com painéis
modulares de aço galvanizado de alta qualidade, fono absorvedores 50 mm, tela metálica
expandida 7x10 galvanizada para proteção',anti-bacteriologica, classe 1, em acordo a norma
BS476, parte 7, ''Propagação de Chamas em Superfície'', aberturas de entradas de ar para
120.000m³/hora, Dimensões: 1000x3000x305 mm, Pintura: Industrial tipo monocomponente
espessura 275?',capacidade de vazão de ar: 12.000m³/hora.
Ventilador de coluna, com grades de proteção em polipropileno injetado na cor do produto,
presilhas incorporadas, super resistentes. Diâmetro 60cm / 24". Altura máxima: 1,97m.
Potência: 1/4CV - 160W, Diâmetro da hélice: 22". RPM: 1300 Máxima. Tensão: Bivolt
(127V/220V). Velocidade Regulável
Ventilador de Coluna. Material/Composição: Aço pintado com tratamento antiferrugem.
Velocidade: Contínuo. Área de ventilação (m²): 40 m².Possui inclinação. Número de hélices: 4.
Características das hélices: Polipropileno natural. Potência: 160W.Cor: Preto. Altura da Coluna:
de 1,25m a 1,90m
Ventilador de mesa com grades de proteção metálicas, pintura eletrostática, 110/220V,
dimensão (mm) (D 500), 200w.
Vertical Traction com estrutura de aço estrutural oblongo 50 x 98 cm e espessura de 3 mm,
pegadas anatômicas em pvc, estofamento em espuma ortopédica, impermeável,antialérgico.
Dimensões (C x L x H): 155 x 95 x 145 cm, Peso: 120Kg, Carga: 235 Kg. Marca ou similar: Total
Health - RX Precision
Veterinário - responsável por cuidar da saúde dos animais. Deve ter formação de curso superior
na área. Requisito: deve possuir registro no Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV).
Veterinário especializado em adestramento ou saltos para Hipismo
Veterinário pleno - especializado em adestramento ou saltos para hipismo (Unidade
considerada: salário mês de 40h semanais)
Veterinário pleno - responsável por cuidar da saúde dos animais (Unidade considerada: salário
mês de 40h semanais)
Veterinário sênior - especializado em adestramento ou saltos para hipismo (Unidade
considerada: salário mês de 40h semanais)
Veterinário sênior - responsável por cuidar da saúde dos animais (Unidade considerada: salário
mês de 40h semanais)
Viper 55 - Fibra de vidro- 6 barcos para treinamento de atletas da Parcanoagem
Virabrequim para Moto Cross composta de Biela, 2 Rolamentos, Pinhão da corrente de
comando, Ponta do virabrequim LD e LE,Chaveta do magneto.
Virabrequim para Moto Cross composta de Biela, 2 Rolamentos, Pinhão da corrente de
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504,64
947,30
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4.550,00

144,79

252,94
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2.331,50
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comando, Ponta do virabrequim LD e LE, Chaveta do magneto.
Visor e máscara para capacete de hóquei feito de policarboneto de alto impacto; revestimento
anti-fungicida no interior;proteção anti- arranhões; apoio para queixo; certificação CSA,
HECC,CE
Visor para capacete de hóquei segundo ANSI Z87.1 com viseira de policarboneto; com proteção
UV de Plutonite ®( Lens filtros de materiais 100% de UVA / UVB / UVC e luz azul nociva até
400nm); revestimento AFR com proteção anti-neblina.
Vitamina B12 20.000 Mcg, caixa com 5 ampolas, 15ml. Cada ampola de 5 ml contém:
Cianocobalamina 20.000 mcg, Veículo qsp 5,0 ml.
Vitamina C revestida e buferinizada para melhor proteger a mucosa gástrica, 500 g.
Vitamina E e Selênio -1 L. Níveis de garantia por kg de produto: Vitamina E 125.000 mg; L-Lisina
100 g; Selênio 75 mg; Veiculo qsp 1.000 g.
Voice Panel 50 portas, categoria 6A com conexão 110, com painel em aço com pintura epoxi,
condutores solidos de 22 a 24 AWG,2 pares de pinagem por porta.
Walkie-talkie com 8 canais com baterias NiMh com duração de 16hrs, alcance de 10Km, com
display de LCD retro iluminado e definição de 121 grupos e 16 pessoas por grupo.
Warm tight - Peça de uniforme para a parte superior do corpo. Composição: material específico
de proteção contra o frio. Modelo Masculino. Tamanhos: GG.
Warm tight - Peça de uniforme para a parte superior do corpo. Composição: material específico
de proteção contra o frio. Modelo Masculino. Tamanhos: M
Warm tight - Peça de uniforme para a parte superior do corpo. Composição: material específico
de proteção contra o frio. Modelo Masculino. Tamanhos: P
Warm tight - Peça de uniforme para a parte superior do corpo. Composição: material específico
de proteção contra o frio. Modelo Masculino. Tamanhos:G
Warm Top - Peça de uniforme para a parte superior do corpo. Composição: material específico
de proteção contra o frio. Modelo Masculino. Tamanhos: G
Warm Top - Peça de uniforme para a parte superior do corpo. Composição: material específico
de proteção contra o frio. Modelo Masculino. Tamanhos: GG.
Warm Top - Peça de uniforme para a parte superior do corpo. Composição: material específico
de proteção contra o frio. Modelo Masculino. Tamanhos: M
Warm Top - Peça de uniforme para a parte superior do corpo. Composição: material específico
de proteção contra o frio. Modelo Masculino. Tamanhos: P
Water polo Scoreboard 7 minutes - placares para polo aquático com mostrador do tempo do
jogo feitos com caixas de aço galvanizados com placa mãe, transformador e bobinas internas.
Wattbike - Ergometro paralímpico regulavel de ciclismo com avaliacao de carga e monitor LCD
Wetsuit neoprene curto com camada de no máximo de 3,0 mm na parte traseira e no painel de
peito, camada de 2,5 mm nos braços e pernas, resistente ao frio, 100% de neoprene F-flex,
impermeável, almofada de borracha no joelho, redução de peso de 35 %, pele hidrofóbica.
Tam: S
Wetsuit neoprene curto com camada de no máximo de 3,0 mm na parte traseira e no painel de
peito, camada de 2,5 mm nos braços e pernas, resistente ao frio, 100% de neoprene F-flex,
impermeável, almofada de borracha no joelho, redução de peso de 35 %, pele hidrofóbica.
Tam: M
Wetsuit neoprene curto com camada de no máximo de 3,0 mm na parte traseira e no painel de
peito, camada de 2,5 mm nos braços e pernas, resistente ao frio, 100% de neoprene F-flex,
impermeável, almofada de borracha no joelho, redução de peso de 35 %, pele hidrofóbica.
Tam: L
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Wetsuit neoprene curto com camada de no máximo de 3,0 mm na parte traseira e no painel de
peito, camada de 2,5 mm nos braços e pernas, resistente ao frio, 100% de neoprene F-flex,
impermeável, almofada de borracha no joelho, redução de peso de 35 %, pele hidrofóbica.
Tam: XL
Wetsuit neoprene curto com camada de no máximo de 3,0 mm na parte traseira e no painel de
peito, camada de 2,5 mm nos braços e pernas, resistente ao frio, 100% de neoprene F-flex,
impermeável, almofada de borracha no joelho, redução de peso de 35 %, pele hidrofóbica.
Tam: XXL
Wetsuit neoprene curto com camada de no máximo de 3,0 mm na parte traseira e no painel de
peito, camada de 2,5 mm nos braços e pernas, resistente ao frio, 100% de neoprene F-flex,
impermeável, almofada de borracha no joelho, redução de peso de 35 %, pele hidrofóbica.
Tam: Infantil
Wetsuit neoprene curto com camada de no máximo de 3,0 mm na parte traseira e no painel de
peito, camada de 2,5 mm nos braços e pernas, resistente ao frio, 100% de neoprene S-flex(CFlex + F-Flex), impermeável, almofada de borracha 3D no joelho Tam: Infantil
Wetsuit neoprene curto com camada de no máximo de 3,0 mm na parte traseira e no painel de
peito, camada de 2,5 mm nos braços e pernas, resistente ao frio, 100% de neoprene S-flex(CFlex + F-Flex), impermeável, almofada de borracha 3D no joelho Tam: L
Wetsuit neoprene curto com camada de no máximo de 3,0 mm na parte traseira e no painel de
peito, camada de 2,5 mm nos braços e pernas, resistente ao frio, 100% de neoprene S-flex(CFlex + F-Flex), impermeável, almofada de borracha 3D no joelho Tam: S
Wetsuit neoprene curto com camada de no máximo de 3,0 mm na parte traseira e no painel de
peito, camada de 2,5 mm nos braços e pernas, resistente ao frio, 100% de neoprene S-flex(CFlex + F-Flex), impermeável, almofada de borracha 3D no joelho Tam: X
Wetsuit neoprene curto com camada de no máximo de 3,0 mm na parte traseira e no painel de
peito, camada de 2,5 mm nos braços e pernas, resistente ao frio, 100% de neoprene S-flex(CFlex + F-Flex), impermeável, almofada de borracha 3D no joelho Tam: XL.
Wetsuit neoprene curto com camada de no máximo de 4,0 mm na parte traseira e no painel de
peito, camada de 3,0 mm nos braços e pernas, resistente ao frio, 100% de neoprene F-flex,
impermeável, almofada de borracha 3D no joelho Tam: Infantil
Wetsuit neoprene curto com camada de no máximo de 4,0 mm na parte traseira e no painel de
peito, camada de 3,0 mm nos braços e pernas, resistente ao frio, 100% de neoprene F-flex,
impermeável, almofada de borracha 3D no joelho Tam: S
Wetsuit neoprene curto com camada de no máximo de 4,0 mm na parte traseira e no painel de
peito, camada de 3,0 mm nos braços e pernas, resistente ao frio, 100% de neoprene F-flex,
impermeável, almofada de borracha 3D no joelho Tam: XL
Wetsuit neoprene curto com camada de no máximo de 4,0 mm na parte traseira e no painel de
peito, camada de 3,0 mm nos braços e pernas, resistente ao frio, 100% de neoprene F-flex,
impermeável, almofada de borracha 3D no joelho Tam:P
Wetsuit neoprene curto com camada de no máximo de 4,0 mm na parte traseira e no painel de
peito, camada de 3,0 mm nos braços e pernas, resistente ao frio, 100% de neoprene F-flex,
impermeável, almofada de borracha 3D no joelho Tam:X
Wetsuit neoprene curto com camada de no máximo de 4,0 mm na parte traseira e no painel de
peito, camada de 3,0 mm nos braços e pernas, resistente ao frio, 100% de neoprene S-flex (CFlex + F-Flex), impermeável, almofada de borracha 3D no joelho Tam: X.
Wetsuit neoprene curto com camada de no máximo de 4,0 mm na parte traseira e no painel de
peito, camada de 3,0 mm nos braços e pernas, resistente ao frio, 100% de neoprene S-flex(CFlex + F-Flex), impermeável, almofada de borracha 3D no joelho Tam: Infantil
Wetsuit neoprene curto com camada de no máximo de 4,0 mm na parte traseira e no painel de
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peito, camada de 3,0 mm nos braços e pernas, resistente ao frio, 100% de neoprene S-flex(CFlex + F-Flex), impermeável, almofada de borracha 3D no joelho Tam: L
Wetsuit neoprene curto com camada de no máximo de 4,0 mm na parte traseira e no painel de
peito, camada de 3,0 mm nos braços e pernas, resistente ao frio, 100% de neoprene S-flex(CFlex + F-Flex), impermeável, almofada de borracha 3D no joelho Tam: S
Wetsuit neoprene curto com camada de no máximo de 4,0 mm na parte traseira e no painel de
peito, camada de 3,0 mm nos braços e pernas, resistente ao frio, 100% de neoprene S-flex(CFlex + F-Flex), impermeável, almofada de borracha 3D no joelho Tam: XL
Wetsuit neoprene longo com camada de aproximadamente 4,0 mm na parte traseira e no
painel de peito; camada de aproximadamente 3,0 mm nos braços e pernas; resistente ao frio;
feito em neoprene; impermeável; com almofada de borracha no joelho; com zíper no
Wetsuit neoprene longo com camada de no máximo de 3,0 mm na parte traseira e no painel de
peito, camada de 2,5 mm nos braços e pernas, resistente ao frio, 100% de neoprene F-flex,
impermeável, almofada de borracha no joelho, redução de peso de 35 %, pele hidrofóbica.
Tam: M
Wetsuit neoprene longo com camada de no máximo de 3,0 mm na parte traseira e no painel de
peito, camada de 2,5 mm nos braços e pernas, resistente ao frio, 100% de neoprene F-flex,
impermeável, almofada de borracha no joelho, redução de peso de 35 %, pele hidrofóbica.
Tam: L
Wetsuit neoprene longo com camada de no máximo de 3,0 mm na parte traseira e no painel de
peito, camada de 2,5 mm nos braços e pernas, resistente ao frio, 100% de neoprene F-flex,
impermeável, almofada de borracha no joelho, redução de peso de 35 %, pele hidrofóbica.
Tam: XL
Wetsuit neoprene longo com camada de no máximo de 3,0 mm na parte traseira e no painel de
peito, camada de 2,5 mm nos braços e pernas, resistente ao frio, 100% de neoprene F-flex,
impermeável, almofada de borracha no joelho, redução de peso de 35 %, pele hidrofóbica.
Tam: XXL
Wetsuit neoprene longo com camada de no máximo de 4,0 mm na parte traseira e no painel de
peito, camada de 3,0 mm nos braços e pernas, resistente ao frio, 100% de neoprene F-flex,
impermeável, almofada de borracha no joelho, redução de peso de 35 %, pele hidrofóbica.
Tam: S
Wetsuit neoprene longo com camada de no máximo de 4,0 mm na parte traseira e no painel de
peito, camada de 3,0 mm nos braços e pernas, resistente ao frio, 100% de neoprene F-flex,
impermeável, almofada de borracha no joelho, redução de peso de 35 %, pele hidrofóbica.
Tam: M
Wetsuit neoprene longo com camada de no máximo de 4,0 mm na parte traseira e no painel de
peito, camada de 3,0 mm nos braços e pernas, resistente ao frio, 100% de neoprene F-flex,
impermeável, almofada de borracha no joelho, redução de peso de 35 %, pele hidrofóbica.
Tam: L
Wetsuit neoprene longo com camada de no máximo de 4,0 mm na parte traseira e no painel de
peito, camada de 3,0 mm nos braços e pernas, resistente ao frio, 100% de neoprene F-flex,
impermeável, almofada de borracha no joelho, redução de peso de 35 %, pele hidrofóbica.
Tam: XL
Wetsuit neoprene longo com camada de no máximo de 4,0 mm na parte traseira e no painel de
peito, camada de 3,0 mm nos braços e pernas, resistente ao frio, 100% de neoprene F-flex,
impermeável, almofada de borracha no joelho, redução de peso de 35 %, pele hidrofóbica.
Tam: XXL
Wetsuit neoprene longo com camada de no máximo de 4,0 mm na parte traseira e no painel de
peito, camada de 3,0 mm nos braços e pernas, resistente ao frio, 100% de neoprene S-flex(C-
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Flex + F-Flex), impermeável, almofada de borracha 3D no joelho Tam: Infantil
Wetsuit neoprene longo com camada de no máximo de 4,0 mm na parte traseira e no painel de
peito, camada de 3,0 mm nos braços e pernas, resistente ao frio, 100% de neoprene S-flex(CFlex + F-Flex), impermeável, almofada de borracha 3D no joelho Tam: Infantil
Wetsuit neoprene longo com camada de no máximo de 4,0 mm na parte traseira e no painel de
peito, camada de 3,0 mm nos braços e pernas, resistente ao frio, 100% de neoprene S-flex(CFlex + F-Flex), impermeável, almofada de borracha 3D no joelho Tam: L
Wetsuit neoprene longo com camada de no máximo de 4,0 mm na parte traseira e no painel de
peito, camada de 3,0 mm nos braços e pernas, resistente ao frio, 100% de neoprene S-flex(CFlex + F-Flex), impermeável, almofada de borracha 3D no joelho Tam: M
Wetsuit neoprene longo com camada de no máximo de 4,0 mm na parte traseira e no painel de
peito, camada de 3,0 mm nos braços e pernas, resistente ao frio, 100% de neoprene S-flex(CFlex + F-Flex), impermeável, almofada de borracha 3D no joelho Tam: S
Wetsuit neoprene longo com camada de no máximo de 4,0 mm na parte traseira e no painel de
peito, camada de 3,0 mm nos braços e pernas, resistente ao frio, 100% de neoprene S-flex(CFlex + F-Flex), impermeável, almofada de borracha 3D no joelho Tam: XL
Wetsuit neoprene longocom camada de no máximo de 3,0 mm na parte traseira e no painel de
peito, camada de 2,5 mm nos braços e pernas, resistente ao frio, 100% de neoprene S-flex(CFlex + F-Flex), impermeável, almofada de borracha 3D no joelho Tam: Infantil
Wetsuit neoprene longocom camada de no máximo de 3,0 mm na parte traseira e no painel de
peito, camada de 2,5 mm nos braços e pernas, resistente ao frio, 100% de neoprene S-flex(CFlex + F-Flex), impermeável, almofada de borracha 3D no joelho Tam: L
Wetsuit neoprene longocom camada de no máximo de 3,0 mm na parte traseira e no painel de
peito, camada de 2,5 mm nos braços e pernas, resistente ao frio, 100% de neoprene S-flex(CFlex + F-Flex), impermeável, almofada de borracha 3D no joelho Tam: S
Wetsuit neoprene longocom camada de no máximo de 3,0 mm na parte traseira e no painel de
peito, camada de 2,5 mm nos braços e pernas, resistente ao frio, 100% de neoprene S-flex(CFlex + F-Flex), impermeável, almofada de borracha 3D no joelho Tam: X
Wetsuit neoprene longocom camada de no máximo de 3,0 mm na parte traseira e no painel de
peito, camada de 2,5 mm nos braços e pernas, resistente ao frio, 100% de neoprene S-flex(CFlex + F-Flex), impermeável, almofada de borracha 3D no joelho Tam: XL
Xarope 500 ml, mucolítico, indicado para animais que apresentem patologias respiratórias
caracterizadas pela presença de secreções mucóides e mucopurulentas (catarro). Cada 100 ml
contém: N-Acetilcisteína 20 g; Expedientes qsp. 100 ml.
Zona de segurança para trampolim de competição. Orla de segurança para trampolim;
Construção em espuma leve; Obrigatório em competições; Revestimento completo em volta;
Com revestimento bisonyl reforçado; Espuma de alta densidade medindo 20cmx5-22cm.
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