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MINUTA DE PROPOSTA COMERCIAL 

(Imprimir em papel timbrado da empresa e indicar todas as informações  

destacadas em vermelho, abaixo) 

 

RAZÃO SOCIAL COMPLETA DA EMPRESA 

CNPJ, Endereço, telefone, email, site 

 
 
À 
Associação Brasileira “A Hebraica” de São Paulo 
At.: Dep. de Compras 

Ref.: Equipamentos e materiais de fisioterapia. 

 

LOTE 1 (04 itens)– Equipamentos de academia/ prepar ação física 

 ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO 
Unidade 

de 
Medida 

Quantidade 

 
Valor 

Unitário 

 
Valor 
Total 

1 

Aparelho 
multifuncional, 
pneumático 

Máquina multifuncional para um 
exercício completo do corpo e com 
sistema pneumático com resistência a 
ar. Painel de potência para avaliação. 
Altura: 2362 mm Comprimento: 2388 
mm Largura: 762 mm Peso: 59 kg. 
Item igual, similar ou superior à marca 
Keiser. 

Unidade 1 XXXX XXXX 

2 

Aparelho de 
agachamento 
pneumático 

Aparelho de agachamento 
pneumático, BELT AIR SQUAT, alt. 
1727mm, comp. 1524mm, larg. 
813mm, peso: 200kg, resistência: 
378kg. 
Item igual, similar ou superior à marca 
Keiser. 

Unidade 1 XXXX XXXX 

3 Remo Ergômetro 

Banco ergonômico, alças acolchoadas, 
display completo, ajuste de resistência 
e altura, trilho em alumínio, base 
robusta para garantir estabilidade, 
design dobrável e rodas para maior 
mobilidade. 
item igual, similar ou superior à marca 
KEISER. 

Unidade 2 XXXX XXXX 
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4 
Compressor 220V 
DA1500 E Secador 

Potência: 1,5 HP / 1.100 W- Tensão: 
110V ou 220V - Monofásico- Corrente: 
10,2 A (127V) / 5,5 A (220V)- 
Rotações: 1680 rpm- Vazão teórica 
(@0 bar): 200 l/m / 7,05 pcm / 11,98 
m³/h- Pressão máxima: 8 bar / 120 
psi- Nível de ruído: 72 (dB(A)/1m)- 
Reservatório de ar: 24 litros, com 
pintura eletrostática interna e 
externa- Filtro de aspiração de ar- 
Pressostato com chave geral 
Liga/Desliga- Protetor térmico no 
motor elétrico- Ventoinhas de 
refrigeração no motor- Válvula de 
segurança- Válvula solenóide de alívio 
do excesso de pressão- Manômetro 
do reservatório- Regulador de pressão 
de saída de ar com manômetro- 
Dreno manual com registro rápido- 
Dimensões (CxLxA): S/ Embalagem: 
39x39x72 cm- Peso Líquido: 34 Kg- 
Dimensões (CxLxA): C/ Embalagem: 
51x51x76 cm- Peso Bruto: 40 Kg  
Compressor de ar fabricado de acordo 
com as normas vigentes 
(NR12/NR13)  Reservatório de ar 
certificado pelo INMETRO (Selo 
Compulsório).  Para aplicação na área 
da saúde, consulte as normas 
vigentes.  Produto ISENTO de registro 
na ANVISA. 

Unidade 1 XXXX XXXX 

 

Total  XXXXX 

 

LOTE 2 (01 item) – Equipamentos de academia/ prepar ação física 

 ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO 

Unidade 
de 

Medida 
Quantidade 

Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

1 Bicicleta Vertical 

Bicicleta Vertical U1x/ Matrix New, 
Peso montado: 87,4kg/ peso máximo 
do usuário: 182kg/ peso de transporte: 
99,8kg/ alimentação: CA 100V-240V - 
50/60Hz autoalimentada e 
alimentada/ watts mínimos 2 
alimentados e 13 autoalimentados/ 
dimensões montado 130,7 x 65,4 x 
153,7/ design da manivela: três peças 
com braços forjados/ RPM mínima 10 
alimentadas e 25 autoalimentadas.                                                                                                 
Item igual, similar ou superior à marca 
MATRIX 

Unidade 8 XXXX XXXX 

 

Total  XXXXX 

 



 
 
 
 
 
Proposta Comercial: Pregão Eletrônico nº 005/2020, referente ao processo de Aquisição de Materiais e Equipamentos. 
Parceria celebrada entre o Comitê Brasileiro de Clubes (Edital de Chamamento de Projetos nº 07/ 2107) e a Associação Brasileira “A 
Hebraica” de São Paulo (Termo de Execução nº 01/2019). 
 

 

Página 3 de 6 
LOTE 3 (08 itens) – Equipamentos de academia/ prepa ração física 

 ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO 
Unidade 

de 
Medida 

Quantidade 
Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

1 
Aparelho de perna, 
cadeira extensora 

Assento e encosto inclinados 
proporcionam contração total do 
quadríceps para conforto e 
estabilidade do usuário,  suporte 
de tíbia auto-ajustável para facilitar 
o uso do equipamento, eixo de 
alinhamento claramente 
identificado para facilitar um 
correto posicionamento, encosto 
lombar regulável e de fácil ajuste 
mesmo que o usuário esteja 
sentado. Tela de LED alfanumérico, 
indicando tempo, distância 
(quilômetros ou milhas), calorias, 
calorias/hora, nível, velocidade, 
RPM, frequência cardíaca, METs, 
watts, tela multi-idiomas definido 
pelo usuário.                                                                                                           
Item igual, similar ou superior à 
marca MATRIX. 

Unidade 1 XXXX XXXX 

2 

Aparelho de pressão 
de pernas (leg press 
45) 

Leg press calf press vs-s70, 
dimensões gerais 232.4 x 102.4 x 
167.1cm, fonte de alimentação do 
contador de repetição 2 pilhas AA, 
vida útil da bateria do contador de 
repetições aprox. 3 anos, contador 
de repetições e monitoramento de 
uso: modo de serviço monitora 
total de repetições e horas de uso, 
acabamento revestimento 
eletrostático em dupla camada, 
pontos de fixação do equipamento, 
sistema de transmissão cabos e 
conexões internamento 
lubrificados. 
Aparelho de musculação para 
pressão de pernas no ângulo de 45 
graus (ângulo), fabricado em aço 
ou similar com estofamento 
revestido.                                                                                           
Item igual, similar ou superior à 
marca MATRIX. 

Unidade 1 XXXX XXXX 
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3 
Aparelho de perna, 
cadeira flexora 

seated leg curl g7 s72, dimensões 
gerais estáticas (CxLxA) 148,5 x 117 
x137cm; dimensões gerais em uso 
(CxLxA) 148,5 x 117 x137cm; peso 
do produto 320kg; peso de 
transporte 370kg; módulo de 
rastreio de repetições e tempo 
total de uso; vida da bateria do 
contador de repetições aprox. 3 
anos; fonte de alimentação do 
contador de repetições 2 pilhas AA; 
peso total das colunas 90kg; placas 
de peso 4,5kg; sistema de peso 
adicional 1,1, 2,3, 3,4kg; peso 
máximo de treino 93,4kg; altura da 
coluna consistente de 53  sim; 
proteção das colunas de traseiras e 
dianteiras completas. Os ajustes de 
almofada traseira, da almofada 
tibial e da faixa de movimentos são 
facilmente acessíveis a partir de 
uma posição sentada; o assento 
inclinado e a localização exclusiva 
do pivô incentivam a contração 
completa do isquiotibial, a 
almofada de coxa ajustável com 
auxílio de gás e o controle manual 
permitem a fácil configuração pelo 
usuário, a almofada de coxa com 
contorno macio proporciona o 
conforto ideal durante o uso. 
Item igual, similar ou superior à 
marca MATRIX. 

Unidade 1 XXXX XXXX 

4 
Aparelho de braço 
(bíceps) 

independent biceps curl g7-s40, 
dimensões gerais estáticas (CxLxA) 
135 x 162,5 x 135cm; dimensões 
gerais em uso (CxLxA) 135 x 168 x 
135cm; peso do produto 266kg; 
peso de transporte 318kg; módulo 
de rastreio de repetições e tempo 
total de uso; vida da bateria do 
contador de repetições aprox. 3 
anos; fonte de alimentação do 
contador de repetições 2 pilhas AA; 
peso total das colunas 90kg; placas 
de peso 4,5kg; sistema de peso 
adicional 1,1, 2,3, 3,4kg; peso 
máximo de treino 93,4kg; altura da 
coluna consistente de 53  sim; 
proteção das colunas de traseiras e 
dianteiras completas. 
Item igual, similar ou superior à 
marca MATRIX. 

Unidade 1 XXXX XXXX 
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5 
Aparelho de braço 
(tríceps) 

triceps press g7-s42, dimensões 
gerais estáticas (CxLxA) 124 x 121 x 
135cm; dimensões gerais em uso 
(CxLxA) 124 x 121 x 135cm; peso do 
produto 305kg; peso de transporte 
350kg; módulo de rastreio de 
repetições e tempo total de uso; 
vida da bateria do contador de 
repetições aprox. 3 anos; fonte de 
alimentação do contador de 
repetições 2 pilhas AA; peso total 
das colunas 120kg; placas de peso 
4,5kg (16 placas superiores) 6,8kg 
(07 placas inferiores; sistema de 
peso adicional 1,1, 2,3, 3,4kg; peso 
máximo de treino 123,4kg; altura 
da coluna consistente de 53  sim; 
proteção das colunas de traseiras e 
dianteiras completas. 
Item igual, similar ou superior à 
marca MATRIX. 

Unidade 1 XXXX XXXX 

6 
Aparelho peitoral/ 
dorsal (cross over) 

adjustable cable cross over g3-
ms20, dimensões gerais 397.4 x 
90.0 x 239.6cm; peso do produto 
399kg; peso de transporte 451kg; 
bateria de peso 2 x 91kg; com 
polias e proteções, chapa de aço 
sólida, laminada a frio com buchas 
de teflon internas, pinos dos pesos 
magnético e preso por cabo, 
suspensão design em 3 pontos, 
revestimento eletrostático em 
dupla camada, com estrutura 
superdimensada. 
Item igual, similar ou superior à 
marca MATRIX. 

Unidade 1 XXXX XXXX 

7 
Aparelho de glúteo, 
vertical 

glute g7-s78, dimensões gerais 
206.6 x 96.5 x 136.9cm; peso do 
produto 227kg; peso de transporte 
247kg; módulo de rastreio de 
repetições e tempo total de uso; 
vida da bateria do contador de 
repetições aprox. 3 anos; fonte de 
alimentação do contador de 
repetições 2 pilhas AA; peso total 
das colunas 63.5kg; placas de peso 
4,5kg; sistema de peso adicional 
1,2, 2,3, 3,5kg; altura da coluna 
consistente de 132.1cm sim; 
proteção das colunas de traseiras e 
dianteiras completas. 
Item igual, similar ou superior à 
marca MATRIX. 

Unidade 1 XXXX XXXX 
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8 Multi-Estação 

stack multi station g3-ms40, 
dimensões gerais 167.8 x 369.8 x 
252.0cm; peso do produto 998kg; 
peso de transporte 1082kg; bateria 
de peso 2 x 91kg, 2 134kg;  pinos 
de peso e suspensão magnéticos e 
presos por cabos, com polias e 
proteções, estrutura tubular 
superdimensionada, revestimento 
eletrostático em dupla camada. 
Item igual, similar ou superior à 
marca MATRIX. 

Unidade 1 XXXX XXXX 

 

Total  XXXXX 

 

Total Geral  XXXXX 

 

Declaramos que os valores apresentados já incluem impostos, taxas e/ou fretes. 

 

Validade da proposta: XXXXX (não serão aceitas propostas com prazo inferior a 60 (sessenta) 
dias, a contar da data de sua apresentação).  

Condições de pagamento: XXXXX 

até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do  recebimento da 
nota fiscal ou fatura, através de transferência ban cária, para 
crédito em banco, agência e conta corrente indicado s pelo 
contratado. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou 
fatura, o momento em que o Clube atestar a execução  do objeto do 
contrato, ou seja, o efetivo recebimento dos equipa mentos e 
materiais esportivos adquiridos.  

Prazo de entrega: XXXX 

Local e data. 

______________________________________ 
Representante Legal da Proponente 

 

 

 

 
Alexandre Maranini 
Pregoeiro 


