
Contato: Fone: Fax.:

e-mail:

CNPJ.:

Contato:

Telefone: e-mail:

Celular:

Endereço: CEP.:

Banco: Agência: Conta:

Item MARCA Qtd. Valor Unid Total

1 Unid. 10 -R$                

2 Unid. 10 -R$                

3 Unid. 10 -R$                

4 Unid. 10 -R$                

5 Unid. 10 -R$                

6 Unid. 10 -R$                

Inscrição Estadual:

Importante: Os dados BANCÁRIOS são necessários tanto no ORÇAMENTO quanto na NOTA FISCAL, pois a partir de agora só 

realizaremos pagamento por meio de depósito bancário.

Lista de Produtos / Serviços

Produto / Serviço

LOTE 2

CNPJ.: 02.106.664/0001-65

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

REGINALDO DIAS (62) 3201-9495

reginaldo.dias@ovg.org.br

Esta solicitação é válida até o dia: 11/05/2022 (PODENDO TER PRORROGAÇÃO - ACOMPANHAR SITE OVG)

ÁREA FORNECEDOR

Por favor, encaminhar com as seguintes informações:

Nome Fantasia:

Outros:

Inscrição Municipal:

Razão Social:

Bola de Futsal Oficial. Composição: Peso 

410 – 440 g, circunferência: 62 cm, 

fabricada em TPU - Aprovada pela 

Confederação Brasileira de Futsal - CBFS.

LOTE 1

Bola Iniciação – Futsal, confeccionada em 

borracha de alta durabilidade, tamanho da 

circunferência de 48 a 50 cm (tamanho 10). 

Bola de Voleibol, Tamanho 5, superfície em 

couro sintético, costurada, com 65 a 67 

centímetros de circunferência, peso 260g a 

280g,  devendo a bola ser aprovada pela 

Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) 

ou pela Federação Internacional de Voleibol 

- FIVB.

Bola de Handebol – Feminino, 54 a 56cm 

de circunferência, com peso de 325 a 375g, 

no couro sintético. Aprovada pela 

Confederação Brasileira de Handebol - 

CBHb.

Bola de Handebol – Masculino, 58 a 60cm, 

com o peso de 425 a 475g, no couro 

sintético. Aprovada pela Confederação 

Brasileira de Handebol - CBHb.

Bola de Basquete, Material em couro, 

tamanho 7, pesa entre 400 e 650 g, e 

possui circunferência entre 69 e 78 cm. 

Aprovada pela Confederação Brasileira de 

Basketball - CBB. 
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1 Par. 2 -R$                

2 Par. 2 -R$                

3 Unid. 2 -R$                

4 Par. 2 -R$                

5 Par. 1 -R$                

6 Kit 8 -R$                

1 Par. 1 -R$                

1 Par. 1 -R$                

Rede de Basquete, Confeccionada em 

poliuretano/polipropileno, malha trançada 

de 7x7cm, fio 4mm, com dimensão de 45 x 

40cm - Aprovada pela Confederação 

Brasileira de Basketball - CBB.

Poste de Voleibol, com o tamanho de 

2,74m (25 cm p/chumbar chão) X 25cm X 

7,5cm – 20 kg (par), altura livre para vôlei 

2,44m, confeccionado com aço carbono 

(são removíveis, dispensando serviço de 

instalação).  

LOTE 4

Tabela de basquete 

Confeccionada em aço carbono e vigas 

perfiladas soldadas com sistema MIG. 

Acionamento com sistema HIDRAÚLICO 

ELÉTRICO, vidros temperados de 10 mm 

espessura com reenquadro na parte inferior 

de espuma protetora contra impacto e 

recortado no perímetro da fixação do aro 

evitando impacto direto entre o aro e o 

vidro.

Kit Badminton - 4 Raquetes, 3 Petecas, 

Rede e Suportes, composição: Alumínio e 

Nylon, dimensões aproximadas (LxAxP): 

21x10x68cm; altura da rede montada com 

as Hastes: 1,70m (fixada na areia chega a 

1,50 mts); medida da rede: 50cm largura 

por 6 metros de comprimento. (não precisa 

de instalação)

Mini trave de futsal com 50cm de 

profundidade, 90cm de largura e 60cm de 

altura, Trave profissional, confeccionada 

em tubos metálicos, pintada na cor branca 

(são removíveis, dispensando serviço de 

instalação).

LOTE 3

Rede de Futsal, com 3,20m na largura, 

2,10m de altura, 0,60m de recuo superior e 

1,00m de recuo inferior, confeccionada no 

fio 4mm, na cor branca, nylon 100% de alta 

densidade - 100% virgem, com tratamento 

contra as ações do tempo (UV).

Rede para Mini Trave, com 60cm de altura 

por 1 metro de largura, confeccionada no 

fio 4mm, na cor branca, Polietileno de alta 

densidade - 100% virgem, com tratamento 

contra as ações do tempo (UV).

Rede de Voleibol, com tela na cor preta, 

com 1m altura x 9,50m largura Fio 2,0 em 

polietileno (Nylon) Torcido Malha 10 x 10 

cm Faixa Superior e Inferior na cor Branca 

em Algodão, com corda guia para 

instalação da rede e ilhós metálicos, 

aprovada pela Confederação Brasileira de 

Voleibol - CBV



1 Unid. 6 -R$                

2 Unid. 6 -R$                

3 Unid. 4 -R$                

1 Unid. 6 -R$                

1 Unid. 1 -R$                

1 Unid. 30 -R$                

2 Unid. 370 -R$                

3 Unid. 10 -R$                

4 Unid. 10 -R$                

5 Unid. 30 -R$                

6 Par. 9 -R$                

7 Kit 2 -R$                

LOTE 5

LOTE 6

LOTE 7

LOTE 8

LOTE 9

Prancha de Natação, confeccionada em 

EVA, no tamanho grande, nas dimensões 

Largura 29cm a 32cm | Altura 3cm | 

Profundidade 40cm, cor indiferente.

Macarrão, confeccionado em 

poliuretano/espuma, em formato cilíndrico 

com 60mm x 160cm (DxC), cores sortidas.

Argolas Natação, Material injetado em PVC 

com textura antiderrapante, com 15 a 17cm 

de diâmetro, que afundam, cor indiferente.

Bambolês, material injetado em PVC com 

textura antiderrapante com a 60 a 66cm de 

diâmetro, que afundam, cor indiferente.  

Escada de Agilidade, confeccionada em 

nylon e polipropileno, com 8 ou 10 degraus, 

com 4m por 47cm. 

Cones Pequenos, material PVC, para 

treinamento funcional e/ou atividade física, 

cor indiferente, com 22cm a 25cm de altura.

Painel Poliesportivo completo com 8 dígitos 

de 2,5/6,35cm, 2 dígitos de2/5,08cm, com 

cronômetro, marcação de pontos, de 0 a 99 

e de 0 a 9 para set ou falta de cada time. 

Criado para esportes em geral, com sirene 

externa  e controle sem fio para completa 

operação.

Cones Grandes, material PVC, nas cores 

laranja e branco, com 50cm de altura.

Cone – Chapéu Chinês ou Prato. Com as 

dimensões 19 x 19 x 5cm, cor indiferente, 

fabricado no polímero siliconado.

Flutuador Pull Boy, confeccionado em EVA 

100%, anatômico para uso e exercícios, 

com dimensão aproximada de 24,5 cm x 

9,5cm x 8,5cm, cor indiferente.

Halter Aquático, triangular, confeccionado 

em EVA (etileno acetato de vinila), tamanho 

Médio (M): 29x11x11x9 cm, pesando de 

2kg a 3kg submerso, cor indiferente.

Numerais e alfabeto que afundam, 

confeccionado em EVA e material denso 

para que ele afunde, com mais ou menos 

12cm de comprimento.



1 Pct 1 -R$                

1 Mt 100 -R$                

2 Unid. 16 -R$                

3 Unid. 8 -R$                

4 Mt 30 -R$                

5 Mt 100 -R$                

6 Par. 2 -R$                

1 Jg 1 -R$                

1 Unid. 35 -R$                

2 Unid. 10 -R$                

3 Unid. 10 -R$                

4 Unid. 45 -R$                

1 Unid. 18 -R$                

1 Unid. 140 -R$                

LOTE 10

Corda de nylon para raia flutuante

* Espessura de 0,5cm

Haste para Bandeirolas de Piscina, em aço 

inox. 

Altura 2,74, diâmetro de no mínimo 1,5 

polegadas.

Acompanha soquete/âncora para 

instalação.  

Rede de proteção para quadra poliesportiva 

de malha quadrada (10x10cm).

Raia para Piscina com boias e discos 

fabricados em termoplástico ABS - 

Tamanho da piscina: 12,5m x 25m.

Ganchos para Raia, em aço inox, com as 

dimensões 9x4x0,7cm

Esticadores para Raia, em aço inox, com 

dimensões 26/36x5x1cm

Bandeirolas produzidas em vinil, com trama 

nylon, resistente aos ventos  e às chuvas, 

com dimensões de 24cm de altura, por 20 

de largura, intercalada nas cores azul e 

branca.

Bolinhas coloridas em plástico 100% virgem 

com diâmetro entre 68mm e 78mm. Pacote 

com  aproximadamente 100  unidades 

LOTE 11

LOTE 12

LOTE 13

LOTE 14

Bichinhos de Borracha. Animais e objetos 

em miniatura feitos de borracha 

hipoalergênica e resistente a água, 

certificado pelo INMETRO. 

Colchonete em courvin sintético, com o 

enchimento 100% em espuma de 

poliuretano, de densidade D23, com 100 

cm de comprimento, 42 cm de largura e 04 

cm de espessura, na cor preta.

Bola de Pilates, Composição em PVC, no 

tamanho médio 55cm, resistente a 300kg.

Fita elástica - Thera Band - Leve. Em látex 

natural, com 1m de comprimento por 13cm 

de largura, na intensidade leve.

Fita Elástica - Thera Band - Média. Em látex 

natural, com 1m de comprimento por 13cm 

de largura, na intensidade média.

Anel de Pilates, Estrutura: 100% espuma 

de fibra de vidro e 100% Polietileno, Anel: 

Diâmetro: Ø 36cm a 38cm/ Espessura: 3 

cm, Pegador: Altura: 15 cm / Largura: 5 cm 

/ Comprimento: 5,5 cm.



1 Unid. 30 -R$                

2 Unid. 1.109 -R$                

2.218 -R$              -R$                

(         ) (         )

OBSERVAÇÃO DOS ITENS:

TOTAL GERAL

Bastão de Ginástica PVC, 2kg, para 

Pilates/Funcional. 

Bastão de Ginástica PVC, 1kg, para 

Pilates/Funcional. 

LOTE 15

 - FAVOR LER O TERMO DE REFERÊNCIA E EDITAL QUE SEGUE EM ANEXO. 

 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após entrega dos produtos/serviços e emissão válida 

do documento fiscal correspondente (nota fiscal, recibo ou equivalente), devidamente preenchido e atestado 

pelo Gestor indicado pela OVG.

 - Os produtos deverão ser entregues, preferencialmente, de forma única, e no prazo de entrega de até 20 

(vinte) dias úteis contados da solicitação da OVG, observando-se as condições deste Termo para a entrega 

dos mesmos.

 - Será contratada a empresa que oferecer o menor preço por lote.

Observações ao Fornecedor:

Condição de Pagamento:

Validade da Proposta:

Prazo de Entrega:

Nota Fiscal: Material: Serviço:


