EDITAL DE LICITAÇÃO
LEILÃO PRESENCIAL Nº. 17/0003 - LL
O Serviço Social do Comércio - Departamento Regional do Sesc Tocantins, instituição de direito
privado sem fins lucrativos, criado pelo Decreto-Lei n° 9853, de 13/09/1946, com regulamento
aprovado pelo Decreto Federal n°61.853, de 05/12/1967, por intermédio da Comissão de Licitação
designada pela ordem de serviço Sesc/DR nº 0828/17/15, torna pública a realização de licitação,
modalidade Leilão Presencial, tipo Maior Lance, de acordo com os critérios de aceitabilidade contidos
neste instrumento convocatório, regida pelas resoluções Sesc n.º 1252/12 de 06/06/2012, publicada
na seção 3 do Diário Oficial da União, edição de nº 144, de 26/07/2012 e 957/99 e pelas disposições
deste instrumento convocatório.
1 - DATA E LOCAL DA REUNIÃO
1.1 - A reunião pública para a realização dos lances será realizada às 09:00 (nove) horas do dia
06/06/2017, no CENTRO ATIVIDADES DE PALMAS: endereço QUADRA 502 NORTE, CONJ 02 LTS 21 A
26, Palmas/TO.
2 - DO OBJETO
2.1 - Constitui objeto do presente leilão, a alienação de bens (EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA) no
estado em que se encontram.
2.2 - O Leilão será por LOTE/ITEM, sendo que cada LOTE/ITEM corresponde a equipamentos
diversos, descrito no Anexo I (fotos meramente ilustrativas) deste Edital.
2.3 - Os EQUIPAMENTOS estão na quadra coberta do CENTRO ATIVIDADES DE PALMAS: endereço
QUADRA 502 NORTE, CONJ 02 LTS 21 A 26, Palmas/TO, podendo ser visitado por quaisquer
interessados a participar do Leilão. Tel: 3212-9925 (Alberto).
3 – DO PREÇO
3.1 – O interessado não poderá ofertar valor inferior ao estabelecido no Edital, no (s) Lote (s) / item
(ns) de sua preferência. (ANEXO I).
4 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
4.1 - A participação na presente alienação com modalidade leilão implica em aceitação integral e
irretratável dos termos e condições deste instrumento convocatório.
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5 – HABILITAÇÃO
5.1 – Poderá participar da presente alienação com modalidade leilão, qualquer pessoa física ou
jurídica no pleno gozo de seus direitos civis, sendo que no ato o participante que arrematar o
lote/item deverá apresentar obrigatoriamente os documentos conforme os Itens a seguir.
5.2 - HABILITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA
5.2 – Apresentação dos seguintes documentos:
5.2.1 – Documento de identificação com foto e aceito em todo território nacional;
5.2.2–Prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda – CPF;
5. 3 - HABILITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
5.3.1 - Apresentação dos seguintes documentos:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
b) Procuradores – com apresentação de procuração pública ou particular, que comprove a
outorga de poderes, para praticar todos os atos, em nome do licitante. No caso da
procuração particular ou carta de credenciamento, (deverá ter firma reconhecida em
cartório, ou cópia autenticada) acompanhada dos documentos comprobatórios dos poderes
do outorgante.
c) Documento de identificação com foto e aceito em todo território nacional do procurador ou
preposto;
d) Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma
empresa junto ao Sesc, neste leilão, sob pena de exclusão sumária das licitantes
representadas.
6 - IMPEDIMENTO
6.1 - Estarão impedidas de apresentar lances:
6.1.1- Quem estiver com penalidades de suspensão pelo Sesc/TO.
7 – DA VISTORIA
7.1 – Os interessados poderão participar em todos os lotes/itens do seu interesse.
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7.2 – Os interessados poderão verificar/analisar os EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA, que se encontram
a disposição para visitação no CENTRO ATIVIDADES DE PALMAS: endereço QUADRA 502 NORTE, CONJ
02 LTS 21 A 26, Palmas/TO, no horário comercial. Tel.: 3212-9925 (Alberto).
8 - LANCES
8.1 – Deverá ater-se a este edital.
8.2 - O leilão será realizado por lotes/itens, conforme discriminado no anexo I do edital, e os valores
são os mínimos aprovados como base para o lance inicial;
8.3 - O Sesc/TO, não alienará os bens dos lotes/itens cujos lances ou ofertas não sejam iguais ou
maiores do que o valor expresso no anexo I do edital;
9 - DA CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO
9.1 - A participação do Leilão implica no conhecimento e aceitação, por parte dos concorrentes das
exigências e condições estabelecidas no presente Edital.
9.2 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão constituída para esse fim e pelo Leiloeiro;
9.3 - Não será dado nenhum tipo de garantia ao adquirente;
9.4 - O adquirente é responsável pela utilização e destino final dos bens arrematados e responderá,
civil e criminalmente, pelo seu uso e destinação em desacordo com as restrições estabelecidas neste
edital e na legislação em vigor;
10 - PROCEDIMENTOS
10.1 – Reunião pública para realização de lances.
10.2 – A abertura da reunião será realizada pela Comissão de Licitação às 09:00 (nove) horas do dia
06/05/2017 no CENTRO ATIVIDADES DE PALMAS: endereço QUADRA 502 NORTE, CONJ 02 LTS 21 A 26,
Palmas/TO.

10.3 - Os lances serão verbais A QUEM MAIOR LANCE OFERTAR para cada lote/item, desde que o
Sesc/TO adjudique a oferta lance para o lote/item;
10.4 - O leiloeiro ofertará o lote/item e aguardará a manifestação espontânea de cada interessado
em ofertar maior valor ao preço do lote/item em questão (lance);

Página 3 de 59

10.5 - Durante o leilão podem ser realizadas ofertas sucessivas de lances para cada lote/item, sempre
com valores que superem ao lance anteriormente efetuado. Não serão admitidos lances com valores
idênticos ou que visem a igualar a oferta de algum interessado;
10.6 - No momento em que os interessados não mais se dispuserem a realizar novos lances, o
leiloeiro identificará o ofertante da maior oferta e lhe adjudicará o lote/item em questão;
10.7 - Para cada lote/item será realizado o mesmo procedimento;
10.8 - A participação do Leilão implica no conhecimento e aceitação, por parte dos concorrentes das
exigências e condições estabelecidas no presente Edital. O presente Edital não importa em obrigação
de venda, caso as ofertas não atinjam o valor de avaliação para cada lote/item;
10.9 - O Sesc/TO, através da Comissão constituída, reserva seu direito de adiar, suspender, alterar ou
revogar o presente Leilão, no todo ou em parte, inclusive retirar parte dos lotes/itens postos à
alienação/venda, sem que caiba a terceiros reclamações de qualquer espécie, tampouco geração de
direitos;
10.10 -. Faz parte integrante deste edital o Anexo I contendo a relação dos bens/equipamentos a
serem leiloados.
11 - FASE DE LANCES VERBAIS
11.1 - Caso haja interesse entre dois os mais proponentes, em determinado lote/item, o vencedor
será definido pela MAIOR OFERTA, em fase de lance verbal a ser realizado na mesma sessão pública.
11.2 - Os lances serão verbais A QUEM OFERTAR MAIOR LANCE para cada lote/item, desde que o
Sesc/TO adjudique a oferta de lance para o lote/item;
11.3 - Objetivando a otimização as ofertas de preços entre um lance e outro serão acrescidas de um
valor mínimo estabelecido pelo Leiloeiro no decorrer do pregão, nunca inferior a R$ 25,00 (vinte

cinco reais) aos lotes/itens de até R$ 500,00 (quinhentos reais), nunca inferior a R$ 50,00
(cinquenta reais) aos lotes/itens de até R$ 1.000,00 (hum, mil reais), e R$ 100,00 (cem reais) nos
lotes/itens acima de 1.0001,00 (mil e um reais), tendo como referência o valor inicial. A arrematação
caberá a quem oferecer o maior lance por lote/itens, efetuados por meio de ofertas verbais.
11.4 - Somente serão considerados os lances superiores ao último maior preço obtido.
12 - CRITÉRIO DE JULGAMENTO
12.1 - O critério de julgamento será o de MAIOR OFERTA;
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12.2 - A Comissão deverá lavrar a competente ata circunstanciada do julgamento, cabendo à
Autoridade competente, a homologação do resultado.
12.3 - O resultado final do julgamento do leilão será publicado no site do Sesc/TO.
12.4 - Não será levada em conta, para efeito de classificação, qualquer oferta ou vantagem não
prevista neste instrumento convocatório ou baseada nas ofertas dos demais ofertantes.
13 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
13.1. Os pagamentos são irretratáveis, não haverá a devolução dos valores pagos em razão de
desistência da compra, descumprimento do edital ou outros;
13.2. – O arrematante deverá efetuar à título de sinal no prazo previsto no item 13.2.5, o valor
correspondente a 10% (dez por cento) do valor do bem arrematado, nas seguintes formas:
13.2.1 – Em dinheiro, moeda nacional;
13.2.2 - Transferência eletrônica no mesmo prazo, optando por uma das seguintes contas: BANCO DO
BRASIL AG: 1505-9 C/C: 20046-8 ou CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 2525 C/C: 94-3 OP: 003, em
nome do Serviço Social do Comércio - Sesc/TO.
13.2.3 - No Cartão de débito ou crédito, bandeiras (VISA, MASTERCAR, ELO AMERICAN EXPRESS e
DINERS CLUB INTERNATIONAL).
13.2.4 – O pagamento integral poderá ser realizado conforme previsto nos itens 13.2.1, 13.2,2 ou no
Cartão de débito ou crédito em até 10 X sem juros, nas bandeiras (VISA, MASTERCAR, ELO
AMERICAN EXPRESS e DINERS CLUB INTERNATIONAL).
13.2.5 – Os arrematantes deverão apresentar a comissão de licitação os comprovantes de
pagamentos efetuados, ou transferência eletrônica, não serão aceitos comprovantes de
agendamento de pagamentos;
13.2.6 – Encerrado a etapa de lances, os arrematantes terão prazo de 30 (trinta) minutos para
efetuarem o pagamento conforme determina o item 13.2.
13.2.7 – Transcorrido o prazo descrito no item anterior e os arrematantes não tendo apresentado
comprovante de pagamento dentro do praz o estabelecido o bem/equipamento será leiloado
novamente, sendo que o arrematante deverá seguir os mesmos critérios estabelecidos nos itens
13.2, 13.2.1, 13.2.2, 13.2.3, 13.2.4 e 13.2.5;
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13.2.8 – O leilão somente será encerrado quando os arrematantes dos lotes/itens tiverem efetuado o
pagamento de 10% (dez por cento) dos bens arrematados;
13.2.8 – O saldo restante de 90% (noventa por cento), deverá ser depositado até às 15:00 horas do
dia 12 de junho de 2017;
13.2.9 - Se o arrematante não efetuar o pagamento conforme determina o presente edital, perderá o
direito ao bem, que retornará ao leilão para novos lances, ser considerado inidôneo e perderá o
direito de participar de leilões realizados pelo o Sesc/TO, nos termos do disposto no artigo 31, inciso
I, II e III da Resolução Sesc/DN 1252/12, e suas alterações legais.
13.2.10 - Uma vez integralizado o pagamento, o Sesc/TO, exime-se de toda e qualquer
responsabilidade pela perda total ou parcial e avaria que venha a ocorrer no bem arrematado e não
retirado dentro do prazo estipulado.
13.3 – O licitante comprador, por ocasião do arremate, deverá de imediato assinar a “Ficha de
Arrematação” e fornecer os dados solicitados pelos Auxiliares do leiloeiro, além da Carteira de
Identidade ou documento equivalente. O descumprimento desta formalidade implicará na nãoaceitação do lance vencedor, procedendo-se, incontinenti, a novo apregoamento, sem que caiba ao
pseudo-arrematante qualquer direito a ressarcimento;
13.4 - Em nenhuma hipótese, conforme termos legais serão restituídos os pagamentos dos bens
leiloados que, por qualquer razão, não venham a ser do agrado dos arrematantes, visto que todos os
bens ficaram à disposição dos interessados, dias antes do leilão, para as necessárias vistorias. A
simples participação no leilão já implica na aceitação do estado em que se encontram os bens
13.5 - Os bens somente serão entregues mediante apresentação do comprovante de pagamento
integral e confirmação pela tesouraria do Sesc/TO, sito na 301, norte, conjunto 01, lote 19, Avenida
Teotônio Segurado, Palmas/TO, ou pelo correio, a critério do arrematante.
14 – DOS RECURSOS
14.1. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas de interpretação do
presente Edital deverá ser encaminhado por escrito ao Pregoeiro da Comissão de Licitação do
Departamento Regional do Sesc/TO, na 301 Norte Conj. 01 LT 19 AV. Teotônio Segurado Cep 77.001-226, através do fax (063) 3219 9130 ou e-mail licitacoes@sescto.com.br, em até 03 (três) dias
antes da data e horário da abertura do certame, conforme subitem 9.1.1 Não sendo apresentados
quaisquer questionamentos a respeito dúvidas ou vícios contidos no edital, no prazo acima
estabelecido, pressupõe-se que os elementos fornecidos são suficientemente claros e precisos para
permitir a apresentação da proposta, não cabendo ao licitante o direito a qualquer reclamação
posterior.
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14.2 – Qualquer pedido de impugnação, deverá ser remetida à Comissão Permanente de Licitação –
CPL, de 2ª a 6ª feira, das 8:00 h às 12:00 h e das 14:00 h às 18:00 h, na Sede Administrativa do
Sesc/TO, situada na 301 Norte, Conjunto 01, Lote 19 – AV. Teotônio Segurado – Palmas/TO, CEP –
77.001-226, e só serão admitidas na forma escrita, em papel timbrado, entregue pessoalmente ou
enviada através do e-mail licitacoes@sescto.com.br, em até 2 (dois) dias úteis para os licitantes e 5
(cinco) dias úteis para qualquer cidadão antes da data e hora marcada para abertura, cabendo à
Comissão de Licitação decidir sobre o pedido de impugnação, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
a contar do seu recebimento. Vedada a sua interposição através de qualquer outra forma.
14.3 - Sendo acolhida, será definida e publicada nova data para realização do certame, exceto
quando a alteração não afetar os procedimentos do Leilão.
15. DA REVOGAÇÃO
15.1. Antes da retirada do equipamento a autoridade superior do Sesc/TO poderá, no entanto, tendo
em vista sempre a defesa dos interesses, discordar e deixar de homologar, total ou parcialmente, o
resultado apresentado pelo Leiloeiro, revogar ou considerar nula o Leilão, desde que apresente a
devida fundamentação exigida pela resolução vigente, resguardados os direitos dos licitantes.
15.2. Na hipótese de anulação, não terá o arrematante direito à restituição do valor pago, se houver,
de qualquer forma, concorrido para a prática da ilegalidade.
15.3 - Da decisão da Comissão de Licitação relativa ao julgamento desta licitação caberá recurso
fundamentado, dirigido ao Sr. Gerente Administrativo (GAD) da Administração Regional do SESC, por
escrito e protocolado original, por meio da Comissão de Licitação, no prazo de 2 (dois) dias úteis, a
contar da data da divulgação da decisão, cabendo ao Sesc/TO responder em até 10 (dez) dias úteis.
15.4 – Não serão conhecidos os recursos interpostos fora dos prazos estabelecidos neste Leilão.
15.5 – Os recursos terão efeito suspensivo.
15.6 – Para fins de contagem de prazo, deverá ser excluído o dia do início e incluído o dia do
vencimento, devendo os dias ser contados consecutivamente, sendo que seu início e término se
darão sempre em dia de funcionamento do Sesc/TO.
16 - DA HOMOLOGAÇÃO E/OU ADJUDICAÇÃO
16.1 - Encerramento da reunião, após concluída a fase competitiva e observados os recursos porventura
interpostos na forma da resolução vigente, o Leiloeiro emitira relatório conclusivo dos trabalhos desenvolvidos
no certame, remetendo-o a autoridade superior do Sesc/TO, juntamente com os elementos constitutivos do
processo, necessários à homologação do respectivo leilão.
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17 – DA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS
17.1 – Confirmado o pagamento/recebimento do valor integral pelo Sesc/TO, os bens arrematados
(equipamentos) estarão à disposição do arrematante vencedor, que se encarregará de fazer sua
retirada, através de pessoa credenciada para tal, acompanhado de um responsável do Sesc/TO.
17.2 - Fica estabelecido o prazo de até 05 (cinco) dias corridos após o pagamento do arrematante para
retirada dos bens, findo este prazo ficará o arrematante sujeito ao pagamento de uma taxa de
permanência de 2% (dois por cento) ao dia, calculada sobre o valor da venda até 90 (noventa) dias
contados da data da arrematação, quando então, a venda será considerada nula e os bens revertidos
ao patrimônio do Sesc/TO, sem que caiba indenização ao arrematante.
17.3. Os bens serão leiloados no estado em que se encontram, não cabendo ao Sesc/TO qualquer
responsabilidade quanto a consertos, reparos ou providências referentes ao seu transporte.
18 – DAS PENALIDADES
18.1 - O oferecimento de lance para a aquisição dos bens de que trata este Edital, importa na total
aceitação das normas no mesmo fixado, a falta de pagamento do valor de arrematação sujeita o
arrematante às seguintes penalidades:
18.2 - Sanções temporárias de participação em Licitações e impedimento de contratar com o
Sesc/TO, pelo prazo de 02 (dois) anos;
18.3 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Sesc/TO, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida, que será concedida sempre que o
licitante ressarcir pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com
base na condição anterior;
18.4 – O arrematante vencedor que deixar de retirar seu equipamento pelo prazo estipulado no item
17.2, ficará sujeito a responder pelos danos causados na forma da lei vigente, salvo em caso fortuito
ou força maior.
18.5. Se o vencedor, após o julgamento não integralizar o valor do arremate dentro do prazo
estabelecido no item 13.2.8, perderá a quantia relativa ao sinal de 10% (dez por cento) dada em favor
do Sesc/TO, sem prejuízos das demais penalidades legais.
18.6 - Ficando o Sesc/TO liberado para proceder nova venda dos bens, independente de notificação
ou interpelação de qualquer natureza.
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19 – DAS CONDIÇÕES GERAIS
19.1 – A participação nesta licitação implica total e irrestrita concordância com todas as condições
estabelecidas neste edital.
19.2 - A comissão de licitação poderá, a seu exclusivo critério, a qualquer momento, solicitar aos
licitantes, por escrito, informações adicionais.
19.3 - A comissão de licitação a qualquer tempo, antes da data da reunião, poderá proceder
alterações concernentes a esta licitação, postando no site www.sescto.com.br no link licitações,
correspondente adendo, disponibilizando assim aos interessados, sendo facultado à CPL, se for o
caso, adiar a data do Certame.
19.4 - Independentemente de declaração expressa, a apresentação dos documentos implica a
aceitação plena e total das condições e exigências deste instrumento convocatório, e ainda, a
inexistência de fato impeditivo à participação, o qual, na incidência, obriga o arrematante a
comunicar ao Sesc/TO quando ocorrido durante o certame.
19.5 – Correrão por conta exclusiva do ARREMATANTE VENCEDOR, todas as despesas decorrentes da
retirada dos bens arrematado.
19.6 - Município de PALMAS/TO é o domicílio e foro competente para dirimir quaisquer dúvidas
referentes à licitação e a procedimentos dela resultantes, renunciando as partes a qualquer outro,
por mais privilegiado que seja.
Palmas, 17 de maio de 2017.

ADILIO RODRIGUES RIBEIRO
Leiloeiro da CPL
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LEILÃO PRESENCIAL 17/0003-LL
ANEXO I
DESCRIÇÃO DO OBJETO

APARELHOS DE ERGOMETRIA
GRUPO 01
LOTE 01
ITEM N° BEM

1

7691

DESCRIÇÃO
Esteira Movement RT 250
- Painel de controle em LED:
inclinação, peso, relógio,
velocidade, tempo,
distância, calorias e
frequência cardíaca.
- Acabamento em alumínio
- Corrimãos emborrachados
- Carenagem rotomoldada
com altíssima resistência a
impactos
- Suporte para garrafa de
água e porta objetos

FOTO

DATA AQUIS.

08/09/2009

V. MINIMO

R$ 3.000,00

LOTE 02
ITEM N° BEM

2

7692

DESCRIÇÃO

FOTO

Esteira Movement RT 250
- Painel de controle em LED:
inclinação, peso, relógio,
velocidade, tempo,
distância, calorias e
frequência cardíaca.
- Acabamento em alumínio
- Corrimãos emborrachados
- Carenagem rotomoldada
com altíssima resistência a
impactos
- Suporte para garrafa de
água e porta objetos

DATA AQUIS.

08/09/2009

V. MINIMO

R$ 3.000,00

LOTE 03
ITEM N° BEM

DESCRIÇÃO

FOTO

DATA AQUIS.

V. MINIMO
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3

5763

Esteira RT 400
- Painel de controle em LED:
inclinação, peso, relógio,
velocidade, tempo,
distância, calorias e
frequência cardíaca.
- Acabamento em alumínio
- Corrimãos emborrachados
- Carenagem rotomoldada
com altíssima resistência a
impactos
- Suporte para garrafa de
água e porta objetos

30/11/2006

R$ 2.800,00

LOTE 04
ITEM N° BEM

4

5764

DESCRIÇÃO

FOTO

Esteira RT 400
- Painel de controle em LED:
inclinação, peso, relógio,
velocidade, tempo,
distância, calorias e
frequência cardíaca.
- Acabamento em alumínio
- Corrimãos emborrachados
- Carenagem rotomoldada
com altíssima resistência a
impactos
- Suporte para garrafa de
água e porta objetos

DATA AQUIS.

30/11/2006

V. MINIMO

R$ 2.800,00

LOTE 05
ITEM N° BEM

DESCRIÇÃO

FOTO

DATA AQUIS.

V. MINIMO
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5

5765

Esteira RT 400
- Painel de controle em LED:
inclinação, peso, relógio,
velocidade, tempo,
distância, calorias e
frequência cardíaca.
- Acabamento em alumínio
- Corrimãos emborrachados
- Carenagem rotomoldada
com altíssima resistência a
impactos
- Suporte para garrafa de
água e porta objetos

30/11/2006

R$ 2.800,00

LOTE 06
ITEM N° BEM

6

5766

DESCRIÇÃO

FOTO

Esteira RT 400
- Painel de controle em LED:
inclinação, peso, relógio,
velocidade, tempo,
distância, calorias e
frequência cardíaca.
- Acabamento em alumínio
- Corrimãos emborrachados
- Carenagem rotomoldada
com altíssima resistência a
impactos
- Suporte para garrafa de
água e porta objetos

DATA AQUIS.

30/11/2006

V. MINIMO

R$ 2.800,00

LOTE 07
ITEM N° BEM

DESCRIÇÃO

FOTO

DATA AQUIS.

V. MINIMO
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7

5767

Esteira RT 400
- Painel de controle em LED:
inclinação, peso, relógio,
velocidade, tempo,
distância, calorias e
frequência cardíaca.
- Acabamento em alumínio
- Corrimãos emborrachados
- Carenagem rotomoldada
com altíssima resistência a
impactos
- Suporte para garrafa de
água e porta objetos

30/11/2006

R$ 2.800,00

LOTE 08
ITEM N° BEM

8

5768

DESCRIÇÃO

FOTO

Esteira RT 400
- Painel de controle em LED:
inclinação, peso, relógio,
velocidade, tempo,
distância, calorias e
frequência cardíaca.
- Acabamento em alumínio
- Corrimãos emborrachados
- Carenagem rotomoldada
com altíssima resistência a
impactos
- Suporte para garrafa de
água e porta objetos

DATA AQUIS.

30/11/2006

V. MINIMO

R$ 2.800,00

LOTE 09
ITEM N° BEM

DESCRIÇÃO

FOTO

DATA AQUIS.

V. MINIMO
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9

5769

Esteira RT 400
- Painel de controle em LED:
inclinação, peso, relógio,
velocidade, tempo,
distância, calorias e
frequência cardíaca.
- Acabamento em alumínio
- Corrimãos emborrachados
- Carenagem rotomoldada
com altíssima resistência a
impactos
- Suporte para garrafa de
água e porta objetos

30/11/2006

R$ 2.800,00

LOTE 10
ITEM N° BEM

10

5770

DESCRIÇÃO

FOTO

Esteira RT 400
- Painel de controle em LED:
inclinação, peso, relógio,
velocidade, tempo,
distância, calorias e
frequência cardíaca.
- Acabamento em alumínio
- Corrimãos emborrachados
- Carenagem rotomoldada
com altíssima resistência a
impactos
- Suporte para garrafa de
água e porta objetos

DATA AQUIS.

30/11/2006

V. MINIMO

R$ 2.800,00

LOTE 11
ITEM N° BEM

DESCRIÇÃO

FOTO

DATA AQUIS.

V. MINIMO
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6864

Esteira RT 400
- Painel de controle em LED:
inclinação, peso, relógio,
velocidade, tempo,
distância, calorias e
frequência cardíaca.
- Acabamento em alumínio
- Corrimãos emborrachados
- Carenagem rotomoldada
com altíssima resistência a
impactos
- Suporte para garrafa de
água e porta objetos

27/02/2008

R$ 2.800,00

LOTE 12
ITEM N° BEM

12

6865

DESCRIÇÃO

FOTO

Esteira RT 400
- Painel de controle em LED:
inclinação, peso, relógio,
velocidade, tempo,
distância, calorias e
frequência cardíaca.
- Acabamento em alumínio
- Corrimãos emborrachados
- Carenagem rotomoldada
com altíssima resistência a
impactos
- Suporte para garrafa de
água e porta objetos

DATA AQUIS.

27/02/2008

V. MINIMO

R$ 2.800,00

LOTE 13
ITEM N° BEM

DESCRIÇÃO

FOTO

DATA AQUIS.

V. MINIMO
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6866

Esteira RT 400
- Painel de controle em LED:
inclinação, peso, relógio,
velocidade, tempo,
distância, calorias e
frequência cardíaca.
- Acabamento em alumínio
- Corrimãos emborrachados
- Carenagem rotomoldada
com altíssima resistência a
impactos
- Suporte para garrafa de
água e porta objetos

27/02/2008

R$ 2.800,00

LOTE 14
ITEM N° BEM

14

6867

DESCRIÇÃO

FOTO

Esteira RT 400
- Painel de controle em LED:
inclinação, peso, relógio,
velocidade, tempo,
distância, calorias e
frequência cardíaca.
- Acabamento em alumínio
- Corrimãos emborrachados
- Carenagem rotomoldada
com altíssima resistência a
impactos
- Suporte para garrafa de
água e porta objetos

DATA AQUIS.

27/02/2008

V. MINIMO

R$ 2.800,00

LOTE 15
ITEM N° BEM

DESCRIÇÃO

FOTO

DATA AQUIS.

V. MINIMO
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5729

Bicicleta Vertical BM 3.500
Pró
- Painel de controle em LCD:
rpm, potência, velocidade,
tempo, distância, calorias e
frequência cardíaca
- Nível de carga
eletromagnético regulável
- Assento de ergogel com
mola e desenho anatômico
- Carenagem retomoldada
com altíssima resistência a
impactos
- Suporte para garrafa de
água
- Dispensa o uso de energia
elétrica

30/11/2006

R$ 1.400,00

LOTE 16
ITEM N° BEM

16

5730

DESCRIÇÃO
Bicicleta Vertical BM 3.500
Pró
- Painel de controle em LCD:
rpm, potência, velocidade,
tempo, distância, calorias e
frequência cardíaca
- Nível de carga
eletromagnético regulável
- Assento de ergogel com
mola e desenho anatômico
- Carenagem retomoldada
com altíssima resistência a
impactos
- Suporte para garrafa de
água
- Dispensa o uso de energia
elétrica

FOTO

DATA AQUIS.

30/11/2006

V. MINIMO

R$ 1.400,00

LOTE - 17
ITEM N° BEM

DESCRIÇÃO

FOTO

DATA AQUIS. VALOR MINIMO
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5731

Bicicleta Vertical BM 3.500
Pró
- Painel de controle em LCD:
rpm, potência, velocidade,
tempo, distância, calorias e
frequência cardíaca
- Nível de carga
eletromagnético regulável
- Assento de ergogel com
mola e desenho anatômico
- Carenagem retomoldada
com altíssima resistência a
impactos
- Suporte para garrafa de
água
- Dispensa o uso de energia
elétrica

30/11/2006

R$ 1.400,00

LOTE - 18
ITEM N° BEM

18

5732

DESCRIÇÃO
Bicicleta Vertical BM 3.500
Pró
- Painel de controle em LCD:
rpm, potência, velocidade,
tempo, distância, calorias e
frequência cardíaca
- Nível de carga
eletromagnético regulável
- Assento de ergogel com
mola e desenho anatômico
- Carenagem retomoldada
com altíssima resistência a
impactos
- Suporte para garrafa de
água
- Dispensa o uso de energia
elétrica

FOTO

DATA AQUIS. VALOR MINIMO

30/11/2006

R$ 1.400,00

LOTE - 19
ITEM N° BEM

DESCRIÇÃO

FOTO

DATA AQUIS. VALOR MINIMO
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5733

Bicicleta Horizontal BM
4.500 Pró
- Painel de controle em LCD:
rpm, potência, velocidade,
tempo, distância, calorias e
frequência cardíaca
- Nível de carga
eletromagnético regulável
- Assento anatômico e
amplo, com regulagem de
distância e apoio para as
costas
- Carenagem retomoldada
com altíssima resistência a
impactos
- Suporte para garrafa de
água
- Dispensa o uso de energia
elétrica

30/11/2006

R$ 1.700,00

LOTE - 20
ITEM N° BEM

20

5734

DESCRIÇÃO
Bicicleta Horizontal BM
4.500 Pró
- Painel de controle em LCD:
rpm, potência, velocidade,
tempo, distância, calorias e
frequência cardíaca
- Nível de carga
eletromagnético regulável
- Assento anatômico e
amplo, com regulagem de
distância e apoio para as
costas
- Carenagem retomoldada
com altíssima resistência a
impactos
- Suporte para garrafa de
água
- Dispensa o uso de energia
elétrica

FOTO

DATA AQUIS. VALOR MINIMO

30/11/2006

R$ 1.700,00

LOTE - 21
ITEM N° BEM

DESCRIÇÃO

FOTO

DATA AQUIS. VALOR MINIMO
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6859

Bicicleta Horizontal BM
4.500 Pró
- Painel de controle em LCD:
rpm, potência, velocidade,
tempo, distância, calorias e
frequência cardíaca
- Nível de carga
eletromagnético regulável
- Assento anatômico e
amplo, com regulagem de
distância e apoio para as
costas
- Carenagem retomoldada
com altíssima resistência a
impactos
- Suporte para garrafa de
água
- Dispensa o uso de energia
elétrica

28/02/2008

R$ 1.700,00

LOTE - 22
ITEM N° BEM

22

6860

DESCRIÇÃO
Bicicleta Horizontal BM
4.500 Pró
- Painel de controle em LCD:
rpm, potência, velocidade,
tempo, distância, calorias e
frequência cardíaca
- Nível de carga
eletromagnético regulável
- Assento anatômico e
amplo, com regulagem de
distância e apoio para as
costas
- Carenagem retomoldada
com altíssima resistência a
impactos
- Suporte para garrafa de
água
- Dispensa o uso de energia
elétrica

FOTO

DATA AQUIS. VALOR MINIMO

28/02/2008

R$ 1.700,00

LOTE - 23
ITEM N° BEM

DESCRIÇÃO

FOTO

DATA AQUIS. VALOR MINIMO
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6861

Bicicleta Vertical BM 3.500
Pró
- Painel de controle em LCD:
rpm, potência, velocidade,
tempo, distância, calorias e
frequência cardíaca
- Nível de carga
eletromagnético regulável
- Assento de ergogel com
mola e desenho anatômico
- Carenagem retomoldada
com altíssima resistência a
impactos
- Suporte para garrafa de
água
- Dispensa o uso de energia
elétrica

28/02/2008

R$ 1.400,00

LOTE - 24
ITEM N° BEM

24

6862

DESCRIÇÃO
Bicicleta Vertical BM 3.500
Pró
- Painel de controle em LCD:
rpm, potência, velocidade,
tempo, distância, calorias e
frequência cardíaca
- Nível de carga
eletromagnético regulável
- Assento de ergogel com
mola e desenho anatômico
- Carenagem retomoldada
com altíssima resistência a
impactos
- Suporte para garrafa de
água
- Dispensa o uso de energia
elétrica

FOTO

DATA AQUIS. VALOR MINIMO

28/02/2008

R$ 1.400,00

LOTE - 25
ITEM N° BEM

DESCRIÇÃO

FOTO

DATA AQUIS. VALOR MINIMO
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6863

Bicicleta Vertical BM 3.500
Pró
- Painel de controle em LCD:
rpm, potência, velocidade,
tempo, distância, calorias e
frequência cardíaca
- Nível de carga
eletromagnético regulável
- Assento de ergogel com
mola e desenho anatômico
- Carenagem retomoldada
com altíssima resistência a
impactos
- Suporte para garrafa de
água
- Dispensa o uso de energia
elétrica

28/02/2008

R$ 1.400,00

LOTE -26
ITEM N° BEM

26

5725

DESCRIÇÃO

FOTO

Elíptico EL 470
- Painel de controle em LCD:
rpm, potência, tempo,
calorias, frequência cardíaca
e número de passos
- Dobrável, com rodas que
facilitam o transporte
- Sapatas de apoio com
superfície antiderrapante
- Suporte para garrafa de
água e porta objetos
- Dispensa o uso de energia
elétrica

DATA AQUIS. VALOR MINIMO

30/11/2006

R$ 2.800,00

LOTE -27
ITEM N° BEM

DESCRIÇÃO

FOTO

DATA AQUIS. VALOR MINIMO
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5726

Elíptico EL 470
- Painel de controle em LCD:
rpm, potência, tempo,
calorias, frequência cardíaca
e número de passos
- Dobrável, com rodas que
facilitam o transporte
- Sapatas de apoio com
superfície antiderrapante
- Suporte para garrafa de
água e porta objetos
- Dispensa o uso de energia
elétrica

30/11/2006

R$ 2.800,00

LOTE -28
ITEM N° BEM

28

5727

DESCRIÇÃO

FOTO

Elíptico EL 470
- Painel de controle em LCD:
rpm, potência, tempo,
calorias, frequência cardíaca
e número de passos
- Dobrável, com rodas que
facilitam o transporte
- Sapatas de apoio com
superfície antiderrapante
- Suporte para garrafa de
água e porta objetos
- Dispensa o uso de energia
elétrica

DATA AQUIS. VALOR MINIMO

30/11/2006

R$ 2.800,00

LOTE - 29
ITEM N° BEM

DESCRIÇÃO

FOTO

DATA AQUIS. VALOR MINIMO
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5728

Elíptico EL 470
- Painel de controle em LCD:
rpm, potência, tempo,
calorias, frequência cardíaca
e número de passos
- Dobrável, com rodas que
facilitam o transporte
- Sapatas de apoio com
superfície antiderrapante
- Suporte para garrafa de
água e porta objetos
- Dispensa o uso de energia
elétrica

30/11/2006

R$ 2.800,00

LOTE -30
ITEM N° BEM

30

6868

DESCRIÇÃO

FOTO

Elíptico
- Painel de controle em LCD:
rpm, potência, tempo,
calorias, frequência cardíaca
e número de passos
- Dobrável, com rodas que
facilitam o transporte
- Sapatas de apoio com
superfície antiderrapante
- Suporte para garrafa de
água e porta objetos
- Dispensa o uso de energia
elétrica

DATA AQUIS. VALOR MINIMO

28/02/2008

R$ 2.800,00

LOTE - 31
ITEM N° BEM

DESCRIÇÃO

FOTO

DATA AQUIS. VALOR MINIMO
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6869

Elíptico
- Painel de controle em LCD:
rpm, potência, tempo,
calorias, frequência cardíaca
e número de passos
- Dobrável, com rodas que
facilitam o transporte
- Sapatas de apoio com
superfície antiderrapante
- Suporte para garrafa de
água e porta objetos
- Dispensa o uso de energia
elétrica

28/02/2008

R$ 2.800,00

LOTE -32
ITEM N° BEM

32

33

5715

5724

DESCRIÇÃO

FOTO

Bike Indoor Summer G2
- Assento em gel
- Freio lateral
- Silenciosa
Sistema de freio de
emergência
- Rolamentos blindados

Bike Indoor Summer G2
- Assento em gel
- Freio lateral
- Silenciosa
Sistema de freio de
emergência
- Rolamentos blindados

DATA AQUIS. VALOR MINIMO

30/11/2006

R$ 750,00

30/11/2006

R$ 750,00

LOTE - 33
ITEM N° BEM

DESCRIÇÃO

FOTO

DATA AQUIS. VALOR MINIMO
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35

5700

5701

Bike Indoor Summer G2
- Assento em gel
- Freio lateral
- Silenciosa
Sistema de freio de
emergência
- Rolamentos blindados

Bike Indoor Summer G2
- Assento em gel
- Freio lateral
- Silenciosa
Sistema de freio de
emergência
- Rolamentos blindados

30/11/2006

R$ 750,00

30/11/2006

R$ 750,00

LOTE - 34
ITEM N° BEM

36

5702

DESCRIÇÃO

FOTO

Bike Indoor Summer G2
- Assento em gel
- Freio lateral
- Silenciosa
Sistema de freio de
emergência
- Rolamentos blindados

DATA AQUIS. VALOR MINIMO

30/11/2006

R$ 750,00

LOTE - 35
ITEM N° BEM

DESCRIÇÃO

FOTO

DATA AQUIS. VALOR MINIMO
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5703

Bike Indoor Summer G2
- Assento em gel
- Freio lateral
- Silenciosa
Sistema de freio de
emergência
- Rolamentos blindados

30/11/2006

R$ 750,00

LOTE - 36
ITEM N° BEM

38

5705

DESCRIÇÃO

FOTO

Bike Indoor Summer G2
- Assento em gel
- Freio lateral
- Silenciosa
Sistema de freio de
emergência
- Rolamentos blindados

DATA AQUIS. VALOR MINIMO

30/11/2006

R$ 750,00

LOTE - 37
ITEM N° BEM

39

5707

DESCRIÇÃO

FOTO

Bike Indoor Summer G2
- Assento em gel
- Freio lateral
- Silenciosa
Sistema de freio de
emergência
- Rolamentos blindados

DATA AQUIS. VALOR MINIMO

30/11/2006

R$ 750,00

LOTE - 38
ITEM N° BEM

DESCRIÇÃO

FOTO

DATA AQUIS. VALOR MINIMO
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5708

Bike Indoor Summer G2
- Assento em gel
- Freio lateral
- Silenciosa
Sistema de freio de
emergência
- Rolamentos blindados

30/11/2006

R$ 750,00

LOTE - 39
ITEM N° BEM

41

5709

DESCRIÇÃO

FOTO

Bike Indoor Summer G2
- Assento em gel
- Freio lateral
- Silenciosa
Sistema de freio de
emergência
- Rolamentos blindados

DATA AQUIS. VALOR MINIMO

30/11/2006

R$ 750,00

LOTE - 40
ITEM N° BEM

42

5714

DESCRIÇÃO

FOTO

Bike Indoor Summer G2
- Assento em gel
- Freio lateral
- Silenciosa
Sistema de freio de
emergência
- Rolamentos blindados

DATA AQUIS. VALOR MINIMO

30/11/2006

R$ 750,00

LOTE - 41
ITEM N° BEM

DESCRIÇÃO

FOTO

DATA AQUIS. VALOR MINIMO
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5716

Bike Indoor Summer G2
- Assento em gel
- Freio lateral
- Silenciosa
Sistema de freio de
emergência
- Rolamentos blindados

30/11/2006

R$ 750,00

LOTE - 42
ITEM N° BEM

44

5717

DESCRIÇÃO

FOTO

Bike Indoor Summer G2
- Assento em gel
- Freio lateral
- Silenciosa
Sistema de freio de
emergência
- Rolamentos blindados

DATA AQUIS. VALOR MINIMO

30/11/2006

R$ 750,00

LOTE - 43
ITEM N° BEM

45

5718

DESCRIÇÃO

FOTO

Bike Indoor Summer G2
- Assento em gel
- Freio lateral
- Silenciosa
Sistema de freio de
emergência
- Rolamentos blindados

DATA AQUIS. VALOR MINIMO

30/11/2006

R$ 750,00

LOTE - 44
ITEM N° BEM

DESCRIÇÃO

FOTO

DATA AQUIS. VALOR MINIMO
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5719

Bike Indoor Summer G2
- Assento em gel
- Freio lateral
- Silenciosa
Sistema de freio de
emergência
- Rolamentos blindados

30/11/2006

R$ 750,00

LOTE - 45
ITEM N° BEM

47

5720

DESCRIÇÃO

FOTO

Bike Indoor Summer G2
- Assento em gel
- Freio lateral
- Silenciosa
Sistema de freio de
emergência
- Rolamentos blindados

DATA AQUIS. VALOR MINIMO

30/11/2006

R$ 750,00

LOTE - 46
ITEM N° BEM

48

5721

DESCRIÇÃO

FOTO

Bike Indoor Summer G2
- Assento em gel
- Freio lateral
- Silenciosa
Sistema de freio de
emergência
- Rolamentos blindados

DATA AQUIS. VALOR MINIMO

30/11/2006

R$ 750,00

LOTE - 47
ITEM N° BEM

DESCRIÇÃO

FOTO

DATA AQUIS. VALOR MINIMO
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5722

Bike Indoor Summer G2
- Assento em gel
- Freio lateral
- Silenciosa
Sistema de freio de
emergência
- Rolamentos blindados

30/11/2006

R$ 750,00

LOTE - 48
ITEM N° BEM

50

DESCRIÇÃO

FOTO

Bike Indoor Summer G2
(SUCATA)
- Assento em gel
- Freio lateral
5723* - Silenciosa
Sistema de freio de
emergência
- Rolamentos blindados

DATA AQUIS. VALOR MINIMO

30/11/2006

R$ 300,00

LOTE - 49
ITEM N° BEM

51

7690

DESCRIÇÃO

FOTO

Bike Indoor Summer G2
- Assento em gel
- Freio lateral
- Silenciosa
Sistema de freio de
emergência
- Rolamentos blindados

DATA AQUIS. VALOR MINIMO

08/09/2009

R$ 750,00

APARELHOS DE MUSCULAÇÃO
GRUPO 02
LOTE - 01
ITEM N° BEM

DESCRIÇÃO

FOTO

DATA AQUIS. VALOR MINIMO
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5738

5740

Cross Over 200 kg NKR
6010
- Carga mínima de 200 kg
- Pegadas anatômicas
- Par de barras, retas, corda,
manopla única, alças de
lona, polias móveis em
diversas regulagens de
altura

Graviton NKR 4020
- Apoio móvel acolchoado
- Barras fixas e paralelas
acolchoadas
- Carga mínima de 120 kg

06/11/2006

R$ 2.200,00

06/11/2003

R$ 1.800,00

TOTAL

R$ 4.000,00

LOTE - 02
ITEM N° BEM

54

5741

DESCRIÇÃO

Elevação Lateral NKR 4020
- Carga mínima de 100kg
- Apoio acolchoado para a
coxa e regulável
- Dispositivo de fácil
manuseio para troca de
angulação do braço

FOTO

DATA AQUIS. VALOR MINIMO

30/11/2006

R$ 1.700,00
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56

5742

7707

Desenvolvimento
- Banco regulável apoio para
os pés
- Encosto regulável
- Diferentes pegadas

Banco reto simples
- Apoio das pernas
- Estrutura que não permite
qualquer tipo de
instabilidade

30/11/2006

R$ 1.750,00

11/06/2009

R$ 300,00

TOTAL

R$ 3.750,00

LOTE - 03
ITEM N° BEM

57

5744

DESCRIÇÃO

Bíceps articulado (robô)
NKR 3000
- Capacidade de carga de
pesos livres
Acento estofado com
regulagem
- Braços unilaterais com
pinos para carga

FOTO

DATA AQUIS. VALOR MINIMO

30/11/2006

R$ 400,00
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59

5745

6852

Tríceps articulado (robô)
NKR 3020
- Banco anatômico e
regulável
- Carga mínima de 100kg
- Apoio frontal para os pés

Banco Supino Horizontal
Regulável
- Diversas regulagens na
angulação do encosto
- Apoio para os pés
- Estofados em poliuretano
expandidos na cor azul

30/11/2006

R$ 1.700,00

27/02/2008

R$ 600,00

TOTAL

R$2.700,00

LOTE - 04
ITEM N° BEM

60

7562

DESCRIÇÃO

Peitoral dorsal
- Carga mínima de 120 kg
- Diferentes ângulos de
partida
- Apoio dos braços
acolchoados
- Pedal para facilitar a
partida

FOTO

DATA AQUIS. VALOR MINIMO

10/06/2009

R$ 1.600,00
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62

5748

5746

Supino
- Braços mecânicos
reguláveis
- Manoplas acolchoadas

Banco supino declinado
- Apoio para os pés
- Regulagem na angulação
do encosto
- Apoio em diferentes
alturas para barras

30/11/2006

R$ 700,00

30/11/2006

R$ 700,00

TOTAL

R$3.000,00

LOTE - 05
ITEM N° BEM

63

5749

DESCRIÇÃO

Voador
- Carga mínima de 120 kg
- Regulagem para realização
dos exercícios
- Diferentes ângulos de
partida
- Apoio de braços
acolchoados
- Pedal para facilitar a
partida

FOTO

DATA AQUIS. VALOR MINIMO

30/11/2006

R$ 1.700,00
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65

5743

7565

Banco de rosca Scott
- Apoio para os pés
- Regulagem na angulação
do encosto
- Apoio em diferentes
alturas para barras

Banco supino
- 03 pontos para apoio de
barras
- Estofados em poliuretano
expandidos na cor azul
- Com banco regulável

30/11/2006

R$ 400,00

23/06/2009

R$ 700,00

TOTAL

R$2.800,00

LOTE - 06
ITEM N° BEM

DESCRIÇÃO

FOTO

DATA AQUIS. VALOR MINIMO
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67

7708

6853

Puxada Pulley (Polia
Superior)
- Possibilidade de ajuste de
carga a partir da posição
onde o usuário já esteja
acomodado
- Regulagem de assento e
apoio de pernas
- Estrutura que não permita
qualquer tipo de
instabilidade tanto do
aparelho quanto do usuário

Desenvolvimento
- Banco regulável apoio para
os pés
- Encosto regulável
- Diferentes pegadas

06/11/2009

R$ 1.600,00

27/02/2008

R$ 1.750,00
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68

9549

Banco regulável 90 graus
- Estofados em poliuretano
expandidos na cor azul
- Ponteiras e pés de apoio
de borracha de alta
resistência

15/01/2015

R$ 400,00

TOTAL

R$3.750,00

LOTE - 07
ITEM N° BEM

69

5757

DESCRIÇÃO

Abdutor NKR-5030
- Carga mínima de 100kg
- Encosto regulável e apoio
para os pés em diferentes
alturas
- Apoio lateral para as mãos

FOTO

DATA AQUIS. VALOR MINIMO

30/11/2006

R$ 1.750,00
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70

8525

Banco Scott
- Apoio para os pés
- Regulagem na angulação
do encosto
- Apoio em diferentes
alturas para barras

11/08/2011

R$ 400,00

TOTAL

R$2.150,00

LOTE - 08
ITEM N° BEM

71

6849

DESCRIÇÃO

Remada Sentada
- Possibilidade de ajuste de
carga a partir da posição
onde o usuário já esteja
acomodado
- Regulagem de assento e
apoio de pernas
- Estrutura que não permita
qualquer
tipo
de
instabilidade
tanto
do
aparelho quanto do usuário

FOTO

DATA AQUIS. VALOR MINIMO

27/02/2008

R$ 1.700,00
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72

8522

Banco supino declinado
Rotech
- 03 Pontos de apoio
regulável para barras
- Estofados em poliuretano
expandidos na cor azul

11/08/2011

R$ 800,00

TOTAL

R$2.500,00

LOTE - 09
ITEM N° BEM

73

6848

DESCRIÇÃO

Pulley alto com remada
baixa
- Possibilidade de ajuste de
carga a partir da posição
onde o usuário já esteja
acomodado
- Regulagem de assento e
apoio de pernas
- Estrutura que não permita
qualquer tipo de
instabilidade tanto do
aparelho quanto do usuário

FOTO

DATA AQUIS. VALOR MINIMO

27/02/2008

R$ 1.900,00
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5752

Glúteo vertical NKR 5000
- Carga acima de 150kg
- Apoio regulável para altura
dos pés
- Suporte acolchoado para o
tronco, braço de apoio da
coxa regulável

30/11/2006

R$ 1.800,00

TOTAL

R$3.700,00

LOTE - 10
ITEM N° BEM

75

6850

DESCRIÇÃO

Voador frontal
- Carga mínima de 120 kg
- Diferentes ângulos de
partida
- Apoio dos braços
acolchoados
- Pedal para facilitar a
partida

FOTO

DATA AQUIS. VALOR MINIMO

27/02/2008

R$ 1.700,00
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77

6846

8527

Abdutor
- Carga mínima de 100kg
- Encosto regulável, apoio
para os pés em diferentes
alturas
- Estofados em poliuretano
expandidos na cor azul

Banco reto Rotech
- Estofado em poliuretano
expandidos na cor azul
- Ponteiras e pé de apoio de
borracha de alta resistência

27/02/2008

R$ 1.750,00

11/08/2011

R$ 300,00

TOTAL

R$3.750,00

LOTE - 11
ITEM N° BEM

DESCRIÇÃO

FOTO

DATA AQUIS. VALOR MINIMO
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79

5756

6856

Adutor NKR-5020
- Carga mínima de 100kg
- Encosto regulável e apoio
para os pés em diferentes
alturas
- Apoio lateral para as mãos

Cross Over
- Carga mínima de 200 kg
- Pegadas anatômicas
- Par de barras, retas, corda,
manopla única, alças de
lona, polias móveis em
diversas regulagens de
altura

30/11/2006

R$ 1.750,00

27/02/2008

R$ 2.200,00

TOTAL

R$3.950,00

LOTE - 12
ITEM N° BEM

DESCRIÇÃO

FOTO

DATA AQUIS. VALOR MINIMO
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81

5747

5739

Banco supino horizontal
- Diversas regulagens na
angulação do encosto
- Apoio para os pés
- Estofados em poliuretano
expandidos na cor azul

Barra p/ anilha (barra
guiada) Nakagin
- Sistema de segurança para
a trava de barra
- Pino de segurança para
apoio da barra e suporte
para apoio das anilhas

30/11/2006

R$ 700,00

30/11/2006

R$ 1.300,00

TOTAL

R$2.000,00

LOTE - 13
ITEM N° BEM

DESCRIÇÃO

FOTO

DATA AQUIS. VALOR MINIMO
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83

5755

Máquina para panturrilhas
- Apoio acolchoado para
ombros com regulagem de
altura
- Apoio antiderrapante para
os pés
- Carga mínima de 150 kg

30/11/2006

R$ 1.450,00

5753

Hack para os pés
- Carga para uso de no
mínimo 250 Kg
- Apoio para os pés
ajustável e com piso
antiderrapante
- Apoio para os ombros e
encostos acolchoados

30/11/2006

R$ 1.450,00

TOTAL

R$2.900,00

LOTE - 14
ITEM N° BEM

DESCRIÇÃO

FOTO

DATA AQUIS. VALOR MINIMO
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85

7567

7568

Abdutor
- Carga mínima de 100kg
- Encosto regulável, apoio
para os pés em diferentes
alturas
- Estofados em poliuretano
expandidos na cor azul

Adutor
- Carga mínima de 100kg
- Apoio lateral para as mãos
- Estofados em poliuretano
expandidos na cor azul

23/06/2009

R$ 1.750,00

23/06/2009

R$ 1.750,00

TOTAL

R$3.500,00

LOTE - 15
ITEM N° BEM

DESCRIÇÃO

FOTO

DATA AQUIS. VALOR MINIMO
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87

7563

6855

Leg Press 45 Graus
- Diversas angulações de
encosto e do apoio dos pés
- Apoio lateral para as mãos
Travas de segurança de fácil
manuseio

Barra guiada
- Sistema de segurança para
a trava de barra
- Pino de segurança para
apoio da barra e suporte
para apoio das anilhas

23/06/2009

R$ 1.750,00

23/06/2009

R$ 1.350,00

TOTAL

R$3.100,00

LOTE - 16
ITEM N° BEM

DESCRIÇÃO

FOTO

DATA AQUIS. VALOR MINIMO
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89

6841

8540

LEG PRESS HORIZONTAL
PLACAS
- Carga mínima de 300kg
- Diversos ajustes de
distância para o encosto
- Proteção dos pés em
chapa de aço carbono

Panturrilha Vertical
- Apoio acolchoado para
ombros com regulagem de
altura
- Apoio antiderrapante para
os pés
- Carga mínima de 150 kg

27/02/2008

R$ 1.800,00

11/08/2011

R$ 1.450,00

TOTAL

R$3.250,00

LOTE - 17
ITEM N° BEM

DESCRIÇÃO

FOTO

DATA AQUIS. VALOR MINIMO
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91

6845

6851

Adutor
- Carga mínima de 100kg
- Apoio lateral para as mãos
- Estofados em poliuretano
expandidos na cor azul

Banco Supino Horizontal e
Inclinado
- 03 pontos para apoio de
barras
- Estofados em poliuretano
expandidos na cor azul
- Com banco regulável

27/02/2008

R$ 1.750,00

27/02/2008

R$ 700,00

TOTAL

R$2.450,00

LOTE - 18
ITEM N° BEM

DESCRIÇÃO

FOTO

DATA AQUIS. VALOR MINIMO
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93

6842

6844

Cadeira Flexora
- Ajuste de encosto
- Carga mínima de peso 120
kg
- Tubos deslizantes em aço
inox
- Estofados em poliuretano
expandidos na cor azul

Cadeira Flexora Vertical
- Ajuste de encosto
- Carga mínima de peso 120
kg
- Tubos deslizantes em aço
inox
- Estofados em poliuretano
expandidos na cor azul

27/02/2008

R$ 1.800,00

27/02/2008

R$ 1.700,00

TOTAL

R$3.500,00

LOTE - 19
ITEM N° BEM

DESCRIÇÃO

FOTO

DATA AQUIS. VALOR MINIMO
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95

5760

5761

Leg press 45 graus NKR
5070
- Diversas angulações de
encosto e do apoio dos pés
- Apoio lateral para as mãos
Travas de segurança de fácil
manuseio

Leg Press horizontal NKR
5095
- Carga mínima de 300kg
- Diversos ajustes de
distância para o encosto
- Proteção dos pés em
chapa de aço carbono

30/11/2006

R$ 1.300,00

30/11/2006

R$ 1.800,00

TOTAL

R$3.100,00

LOTE - 20
ITEM N° BEM

DESCRIÇÃO

FOTO

DATA AQUIS. VALOR MINIMO
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97

6843

8520

Cadeira Extensora
- Pegadas laterias para as
mãos dando maior
estabilidade
- Polias em nylon com
rolamentos blindados de
alta resistência

Leg press 45 graus
- Diversos ajustes de
distância para o encosto
- Manoplas para apoio das
mãos
- Estofados em poliuretano
expandidos na cor azul.

27/02/2008

R$ 1.800,00

11/08/2011

R$ 1.300,00
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8530

Banco gêmeos sentado
Rotech
- Estofado em poliuretano
expandidos na cor azul
- Trava de segurança
- Ponteiras e pés de apoio
de borracha de alta
resistência

11/08/2011

R$ 700,00

TOTAL

R$3.800,00

LOTE - 21
ITEM N° BEM

99

7705

DESCRIÇÃO

Máquina para glúteo
vertical
- Regulagem de altura do
apoio de peito em 5 pontos
- Isolamento do glúteo ideal
coma postura do exercício
totalmente segura
- Plataforma dos pés
regulável

FOTO

DATA AQUIS. VALOR MINIMO

08/11/2009

R$ 1.700,00
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100

8516

Graviton
- Apoio móvel acolchoado
- Barras fixas e paralelas
acolchoadas
- Carga mínima de 120 kg

11/08/2011

R$ 1.800,00

TOTAL

R$3.500,00

LOTE - 22
ITEM N° BEM

101

102

6847

8519

DESCRIÇÃO

Glúteo vertical
- Carga acima de 150kg
- Apoio regulável para altura
dos pés
- Suporte acolchoado para o
tronco, braço de apoio da
coxa regulável

Banco lombar Rotech
- Estofados em poliuretano
expandidos na cor azul

FOTO

DATA AQUIS. VALOR MINIMO

27/02/2008

R$ 1.800,00

11/08/2011

R$ 800,00
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TOTAL

R$2.600,00

LOTE - 23
ITEM N° BEM

103

8546

DESCRIÇÃO

FOTO

Aparelho supino vertical
Rotech
- Banco regulável
- Apoio para os pés
- Estofado em poliuretano
expandidos na cor azul

DATA AQUIS. VALOR MINIMO

11/08/2011

R$ 1.800,00

TOTAL

R$1.800,00

LOTE - 24
ITEM N° BEM

104

8534

DESCRIÇÃO

FOTO

Cadeira extensora Rotech
- Pegadas laterais para as
mãos dando maior
estabilidade
- Polias em nylon com
rolamentos blindados de
alta resistência

DATA AQUIS. VALOR MINIMO

11/08/2011

R$ 2.000,00

TOTAL

R$2.000,00

LOTE - 25
ITEM N° BEM

DESCRIÇÃO

FOTO

DATA AQUIS. VALOR MINIMO
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8536

Máquina glúteo em pé
Rotech
- Carga de até 100kg
- Apoio regulável para os
pés
- Suporte acolchoado para o
tronco, braço de apoio da
coxa regulável

11/08/2011

R$ 2.000,00

TOTAL

R$2.000,00

LOTE - 26
ITEM N° BEM

106

8535

DESCRIÇÃO

FOTO

Cadeira flexora Rotech
- Ajuste de encosto
- Carga mínima de peso 120
kg
- Tubos deslizantes em aço
inox
- Estofados em poliuretano
expandidos na cor azul

DATA AQUIS. VALOR MINIMO

11/08/2011

R$ 2.000,00

TOTAL

R$2.000,00

LOTE - 27
ITEM N° BEM

DESCRIÇÃO

FOTO

DATA AQUIS. VALOR MINIMO
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8537

Aparelho Desenvolvimento
Rotech
- Banco regulável
- Apoio para os pés
- Encosto regulável,
diferentes pegadas
- Estofado em poliuretano
expandidos na cor azul

11/08/2011

R$ 1.900,00

TOTAL

R$1.900,00

LOTE - 28
ITEM N° BEM

108

8538

DESCRIÇÃO

FOTO

Máquina abdominal
sentada Rotech
- Estofado em poliuretano
expandidos na cor azul
- Ponteiras e pé de apoio de
borracha de alta resistência

DATA AQUIS. VALOR MINIMO

11/08/2011

R$ 1.950,00

TOTAL

R$1.950,00

LOTE - 29
ITEM N° BEM

109

8539

DESCRIÇÃO
Banco remada c/ peito
apoiado Rotech
- Carga mínima de 100kg
- Apoio frontal para os pés
- Possibilidade de diferentes
pegadas
- Estofados em poliuretano
expandidos na cor azul

FOTO

DATA AQUIS. VALOR MINIMO

11/08/2011

R$ 1.950,00

TOTAL

R$1.950,00
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LOTE - 30
ITEM N° BEM

110

8544

DESCRIÇÃO

Máquina de bíceps Rotech
- Pegadas anatômicas
- Estofado em poliuretano
expandidos na cor azul
- Ponteiras e pés de apoio
de borracha de alta
resistência

FOTO

DATA AQUIS. VALOR MINIMO

11/08/2011

R$ 1.850,00

TOTAL

R$1.850,00
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