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1 Un   2,00CONDICIONADOR, de ar, split piso teto, capacidade de refrigeracao minima de 36.000 BTUS, tensao 
de 220 volts, funcao de desumidificacao, controle remoto sem fio, baixo nivel de ruido. Selo Procel ou 
classificacao Inmetro A ou consumo medio maximo 70,9 kWh/mes. 
Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. 
Garantia minima do fabricante de 01 (um) ano, prestada no Estado da Bahia.

>> 
Ref. SAEB => 41.20.00.00155948-6

2 Un   4,00BALANCA, portatil, digital, para pesagens de pessoas, com validade cientifica. Fabricada exclusivamente 
para pesagem de pessoas; estavel, com validade cientifica. Construida em material resistente a impacto e 
pes revestidos de material antiderrapante. Mostrador (display) digital com indicadores de peso com, no 
minimo, 4 digitos;Capacidade de pesagem de, no minimo, 200 kg; Graduaçao de pesagem de, no maximo, 
100 g;
Desligamento automatico; Alimentaçao por pilha(s) ou bateria(s); Deve incluir as pilha(s) ou bateria(s) 
necessaria(s) para seu funcionamento; Indicador de pilha fraca; Deve apresentar indicador de sobrecarga;
Nao deve incluir bioimpedanciometria, para nao excluir a tomada de medidas de gestantes e portadores de 
marcapasso; o produto deve apresentar certificaçao pelo IPEM/INMETRO (Instituto de Pesos e 
Medidas/ Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial); Garantia, mínima, de 
01 ano. O instrumento de pesagem nao automatica devera conter o modelo aprovado pelo Inmetro e a 
etiqueta de verificacao inicial. Atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) do INMETRO, vigente(s).

>> 
Ref. SAEB => 66.70.00.00159659-4

3 Un   1,00PLACAR, digital, poliesportivo, com painel de mensagem. Composta por mesa de controle, controlada 
por um microprocessador que envia e controla as funcoes do jogo por um cabo coaxial. Garantia minima 
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de 2 anos na estrutura.

>> 
Ref. SAEB => 77.30.11.00074931-1

4 Un   2,00KIT, area de queda para salto em altura, modelo escolar. Embalagem com dados de identificacao do 
produto, marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade.

>> 
Ref. SAEB => 78.10.11.00074935-4

5 Un 10,00JOGO, de bocha adaptado (indicado para paralisia cerebral), composto por 13 bolas confeccionadas em 
couro (6 vermelhas, 6 azuis e 1 branca) preenchidas com granulos. Peso aproximado das bolas entre 270 e 
300 gramas. Diametro aproximado: 8,2 cm. Embalagem: Maleta resistente contendo informacoes do 
produto.

>> 
Ref. SAEB => 78.20.00.00131253-7

6 Un 2,00APARELHO, de ginastica, banco adutor/abdutor, para trabalhar os musculos, estrutura metalica, tubular, 
com pintura eletrostatica a po ,na cor branca, barramento e regulagem do banco em aco inox, placas de 
peso com design e cantos arredondados, estofado em poliuretano revestido em tecido com capa e AVS. 
Com manual de intrucoes de uso e musculos trabalhados.

>> 
Ref. SAEB => 78.30.00.00008365-8

7 Un 4,00ESTEIRA, ergometica, profissional, sistema de absorcao de impactos com mais protecao para as 
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articulacoes, botao de emergencia para maior seguranca, painel digital com velocidade, tempo, distancia 
percorrida, calorias queimadas e batimento cardiaco, velocidade de 1.2 a 16 Km/h, 220 volts.

>> 
Ref. SAEB => 78.30.00.00043079-0

8 Un 2,00APARELHO, de Ginastica - Hack 45 graus agachamento: Confeccionado em tubos redondos de aco 
carbono com bitola de 3 polegadas e espessura de 3mm. Pintura eletrostatica. Estofamento sanatomicos, 
injetados revestidos em couro sintetico anti-fungos, lavavel, naval de alta resistencia e sem costuras. 
Apoiados em pes individuais com as travessas elevadas do solo. Sapatas de borracha injetada nos pes. 
Suporte de anilhas cromados acoplados. Adesivos com informação de musculatura trabalhada. Dimensoes 
(CxLxA) : 1,60 x 1,14 x 1,30 m – Peso 42 kg, Garantia minima de 2 anos na estrutura.

>> 
Ref. SAEB => 78.30.00.00125015-9

9 Un 2,00APARELHO, de ginastica - Maquina Peitoral Dorsal (Peck Deck) Braco Aarticulado: Confeccionado em 
tubos redondos de aco carbono com bitola de 4 polegadas e espessura de 3 mm. Pintura eletrostatica. 
Estofamentos anatomicos, injetados revestidos em couro sintetico, na cor preta, anti-fungos, lavavel, 
naval de alta resistencia e sem costuras, para melhor higienizacao. Cabos de aço revestidos em nylon. 
Apoiados em pes individuais com as travessas elevadas do solo. Sapatas de borracha injetada nos pes. 
Carenagens sobre a coluna de pesos, interna e externa em aco de 2 mm de espessura. Bateria de pesos em 
chapas de aco macicas cortadas e nao em ferro fundido. Guias em aco inox. Bracos articulados. Manoplas 
com acabamento em aluminio escovado. Parafusos de fixacao expostos cromados. Carenagem superior em 
poliuretano injetado. Adesivos com indicacao da musculatura trabalhada. Carga: minima de 100 kg, 
Dimensoes: ( C x L x A ) : 1,37 x 0,97 x 1,97 M, Garantia minima de 2 anos.
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>> 
Ref. SAEB => 78.30.00.00125120-1

10 Un 2,00APARELHO, de ginastica - Banco para Panturrilha: Confeccionado em tubos redondos de aco carbono 
com bitola de 3 polegadas e espessura de 3mm. Pintura eletrostatica. Estofamentos anatomico, injetado 
revestidos em couro sintetico, na cor preta, anti-fungos, lavavel, naval de alta resistencia e sem costuras 
para melhor higienizacao. Apoiado em pes individuais com as travessas elevadas do solo. Sapatas em 
borracha injetada nos pés. Adesivos com informacao de musculatura trabalhada. Dimensoes: (C x L x A ) : 
1,00 X 0,70 X 1,03 M, Garantia de 2 anos na estrutura.

>> 
Ref. SAEB => 78.30.00.00125159-7

11 Un 4,00BICICLETA, ergometrica, vertical, com display interativo multifuncional em LCD colorido, com 
backlight; monitoramento cardíaco handgrip e receptor de cinta toracica; resistencia eletromagnetica com 8 
niveis e carga maxima de 500W; capacidade de utilizacao por pessoa de ate 150 Kg; com dimensoes 101 x 
56 x 150 cm (comp. x lar. x alt.); assento de ergogel; estrutura de aco com tratamento de superficie; 
pintura eletrostatica a po; carenagem de polietileno rotomoldado; com peso total de 42 Kg; pes dianteiros 
com rodas para facil locomocao. - Garantia minima do fabricante de 01 (um) ano. Embalagem devera 
conter marca do fabricante e identificacao do produto.

>> 
Ref. SAEB => 78.30.00.00127153-9

12 Un 2,00APARELHO de ginastica, cadeira flexora/extensora, Pintura eletrostatica (epoxi ) de alta resistencia na cor 
prata. Tubos redondos 25,4x3mm / 50,8x2mm / 75x6mm / 101,4x3mm. Regulagem de mudanca para 
posicao flexora e extensora. Jateamento com granalha de aluminio (angular e esferico). Carga maxima de 
pelo menos 120kg. Encosto anatomico e ajustavel. Apoio para os pes em diferentes alturas. Apoio lateral 
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para as maos.Rolamentos de alta resistencia (auto-ocilantes) com dupla blindagem. Sapatas anti-
derrapantes de borracha vulcanizada. Soldas semi-automaticas. Adesivo com indicacao dos exercicios. 
Transmissao ou tracao com cabo de aco revestido. Espuma dos assentos e encostos com densidade de no 
minimo 120, de alta resistencia com manta de Eva sobre a espuma. Acabamento em costura dupla 
rebatida. Estofamento na cor preta.Garantia minima de 02 anos.

>> 
Ref. SAEB => 78.30.00.00133177-9

13 Un 2,00APARELHO, de ginastica, Eliptico, com modulo funcional com indicacao de velocidade, distancia, 
calorias, cronometro, e nivel de resistencia; Display LCD ou LED colorido com backlight; com minimo de 
08 programas; Monitoramento de frequencia cardiaca por handgrip e com receptor de cinta toracica; 
resistencia eletromagnetica com no minimo 8 niveis; carga maxima a partir de 300W; capacidade de 
utilizacao de no mínimo 150 kg; Amplitude da passada de corrida de no mínimo 45cm; Dimensoes 
minimas de 194cm x 59cm x 174cm (CxLxA); com porta objetos; Estrutura em aco carbono; Pintura 
eletrostatica na cor prata; Carenagem rotomoldada em polietileno; opcao de idiomas em portugues; pes 
dianteiros com rodas para facil locomocao; nao e necessario uso de energia eletrica; Garantia minima de 2 
anos.

>> 
Ref. SAEB => 78.30.00.00133194-9

14 Un 2,00APARELHO, de ginastica, Supino Regulavel, pintura eletrostatica ( Epoxi ) de alta resistencia na cor 
prata, estrutura de tubo redondo com dimensoes mínimas de 25,4x3mm / 50,8x2 / 75x6 mm / 101,4x3mm, 
com base de tubo retangular. Jateamento com granalha de aluminio (Angular e Esferico). Ajustes e 
regulagens de angulacao do encosto e banco ate 90º e apoio para os pes. Sapatas anti-derrapante de 
borracha vulcanizadas. Soldas semi-automatico. Banco com regulagem no curso do carro com rolamento 
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linear. Pino com mola de rosca rapida para ajuste ideal. Estofado emborrachado com acabamento 
arredondado nas laterais. Espuma dos assentos e encostos com densidade de no mínimo 120, de alta 
resistencia com manta de EVA sobre a espuma. Acabamento em costura dupla rebatida. Estofamento na 
cor preta. Garantia minima de 02 anos.

>> 
Ref. SAEB => 78.30.00.00133497-2

15 Un 2,00APARELHO, de ginastica - puxador vertical com remada baixa: Confeccionado em tubos redondos de aco 
carbono com bitola de 3 polegadas e espessura de 3mm. Pintura eletrostatica. Estofamentos anatomico, 
injetado revestidos em couro sintetico, na cor preta, anti-fungos, lavavel, naval de alta resistencia e sem 
costuras. Sapatas em borracha injetada nos pes. Adesivos com informacao de musculatura trabalhada. 
Dimensoes: ( C x L x A ) : 1,50 X 0,80 X 2,50 m, Garantia de minima de 2 anos na estrutura.

>> 
Ref. SAEB => 78.30.00.00139689-7

16 Un   2,00APARELHO, de ginastica, Leg Press horizontal, oblongo curvo (150 mm x 50 mm), pintura eletrostatica, 
estofamento em courvin, espuma de alta densidade com relevo (ag120), guias em aco inox e cromadas. 
Garantia minima de 2 anos na estrutura.

>> 
Ref. SAEB => 78.30.11.00074893-5

17 Un   2,00APARELHO, gaiola de musculacao, multifuncional, composto por metalon resistente minimo de 2mm, 
supino, barra e alongamento tubo de aco 60mm resistente, suporte de seguranca ajustavel e rack de barra 
solda. Garantia minima de 2 anos na estrutura.
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>> 
Ref. SAEB => 78.30.11.00074894-3

18 Un   2,00APARELHO, pulley puxada alta, puxador alto, para costas (polia alta), pintura epox, solda MIG, tubos 
50x50x1,5 e 40x40x1,2.estofado em borracha, curvim e MDF, acabamentos em PVC, acompanha 1 barra 
de 1,2m para puxada. Garantia minima de 2 anos na estrutura.

>> 
Ref. SAEB => 78.30.11.00074910-9

19 Un   2,00BANCO, para rosca, indicado para treinamento de exercicios abdominal, rosca extensora e flexora, banco 
livre, crucifixo, desenvolvimento com halter.Composicao em aco, PVC, espuma e plastico.

>> 
Ref. SAEB => 78.30.11.00074911-7

20 Un   2,00MAQUINA, para gluteos, 05 apoios: para bracos, joelhos, pernas e peitoral, confeccionado em aco 
tubular de 50 x 50 mm e espessura de 2,0 mm, pintura eletrostática, cabo de aco revestido, estofados com 
protecao plastica anti-suor, regulagem de altura do apoio para pernas possibilitando usuario de 1,30 a 
2,10 m altura, regulagem da amplitude de exercício, capacidade de carga no minimo de 90kg.

>> 
Ref. SAEB => 78.30.11.00074923-0

21 Un   2,00REMADA, cavalo, tipo anilha, capacidade de carga de 100 Kg, confeccionado em aco tubular de 50 x 50 
mm e espessura de 2,0 mm, pintura eletrostatica, cabo de aco revestido e estofados com protecao plastica 
anti-suor, equipamento com 3 posicoes de pegada para maior conforto e ergonomia do exercicio, 
regulagem de altura do assento e do apoio peitoral, bateria de peso ate 80kg.
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>> 
Ref. SAEB => 78.30.11.00074926-5

22 Un 2,00APARELHO, de ginastica - Cross Over:Estrutura em tubo redondos com dimensoes de 25,4x3mm / 
50,8x2mm / 75x6mm / 101,4x3mm. Pintura eletrostatica cor prata (epoxi ) de alta resistência. base tubo 
retangular, Jateamento com granalha de alumínio (Angular e Esferico) com aplicação de Wash Primer. 
Rolamentos de alta resistencia (auto-ocilantes) com dupla blindagem. Barras de aço carbono cromadas. 
Sapatas anti-derrapantes de borracha vulcanizada. Soldas semi-automaticas (gas inerte). Manoplas para 
pegada de borrachas. Carenagem superior de acabamento em Poliuretano Injetado. Travessas de conexao 
das torres duplas em tubos de 3 polegadas. Adesivos informativos da musculatura trabalhada. Duas 
pegadas para fazer barra. Guia para placa de peso em aco inox. Corda, manopla única, alças de lona, polias 
móveis e em diversas regulagens. Cabos de aço revestido de nylon. Polias para guia de cabo em poliacetal. 
Ajuste de carga no sistema de pino de graduacao. Polia com giro angular. Push Buton com mola de rosca 
rapida para ajuste ideal. Garantia minima de 02 anos.

>> 
Ref. SAEB => 78.30.20.00011149-0

OBSERVAÇÃO PARA O PCT

*item com reserva de cota para ME/EPP (art. 48, III da LC nº 123/2006)

Para o correto preenchimento do Pedido de Cotação - PCT, vide o edital de licitação e seus anexos.
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