
 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

OBJETO: EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA AO AR LIVRE 

 

Simulador de caminhada duplo e placa indicativa 

ESTRUTURA METÁLICA: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de 

alta resistência, sob dimensões de 2” ½, 2” e 1” ¼ com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios 

tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o 

insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (Tipo 

ZZ). SOLDA: Processo MIG. PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o 

método eletrostático epóxi utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a 

meteorização. COMPONENTES: Polipropileno PARAFUSOS:  Aço Zincado. DIMENSÕES: 

Altura: 1077 mm; Largura: 1727 mm Profundidade: 522 mm Peso: 47,47 kg Área: 0,901 m². 

 

Simulador de cavalgada duplo e placa indicativa 

ESTRUTURA METÁLICA: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de 

alta resistência, sob dimensões de 2” ½, 2”, 1” ½, ¼ e 1” com espessuras mínimas de 2,00 mm; 

orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-

o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos 

(Tipo ZZ). SOLDA: Processo MIG. PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para 

o método eletrostático epóxi utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a 

meteorização. COMPONENTES: Polipropileno e PVC Flexível. PARAFUSOS: Aço Zincado. 

DIMENSÕES: Altura: 945 mm Largura: 1308,50 mm Profundidade: 1107 mm Peso: 32,28 kg, 

Área: 1,448 m². 

 

Leg Press Duplo e placa indicativa 

ESTRUTURA METÁLICA: Equipamento de Pressão de Pernas Duplo Star é produzido a partir de 

tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 2” ½, 2”, ¾ e 3/16 com 

espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubolares: extremidades superiores, inferiores e móveis 

blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e 

usinados zincado em preto. SOLDA: Processo MIG. PINTURA: Submetido a tratamento especial 

de superfície para o método eletrostático epóxi utilizando misturas de resinas em poliéster de alta 

resistência a meteorização.  COMPONENTES: Polipropileno e PVC Flexível. PARAFUSOS: Aço 



 

 

Zincado.  DIMENSÕES: Altura: 1215 mm Largura: 1938 mm Profundidade: 358 mm Peso: 31,48 

kg Área: 0,887 m². 

 

Roda Dupla e placa indicativa 

Capacidade para dois usuários simultaneamente para executar o exercício, confeccionado com 

tubo principal de Ø3.1/2”x3,00mm, com tubos secundários de Ø1.1/2”x2,65mm, Ø1.1/8”x1,90mm, 

Ø1”x1,90mm solda tipo mig, tratamento na superfície, pegadas injetas, pisantes em chapa #14, 

tinta eletrostática a pó com poliéster resistente ao tempo, a reação climáticas, adesivos com 

indicação dos músculos, base de fixação feita em chapa cortada no laser com Ø 180mm na 

espessura de #3/16’’presa por grapa com 4 parafusos sextavado de ¾” e arruelas e porcas parloc 

zincados para melhor acabamento, rolamentos 6205 com dupla blindagem. 

 

Roda de Ombro Dupla e placa indicativa 

Capacidade para dois usuários simultaneamente para executar o exercício, confeccionado com 

tubo principal de Ø3. 1/2”x3,00mm, com tubos secundários de Ø1.1/2”X2,65mm, Ø1.1/8”x1,90 mm, 

ferro trefilado Ø1.1/2”solda tipo mig, tratamento na superfície, tinta eletrostática a pó com poliéster 

resistente ao tempo, a reação climática, adesivos com indicação dos músculos, base de fixação 

feita em chapa cortada no laser com dimensão de no mínimo Ø180mm na espessura de 3/16” presa 

por parafuso paraboult, rolamentos com dupla blindagem apara melhor proteção e vida útil do 

mesmo, cabo giratório praticar o exercício. 

 

Twist Lateral Duplo e placa indicativa 

Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3’ ½ x 3,75 mm; 2’ x 2 mm; 1’ ½ x 1,50 mm; 1’ 

x 1,50 mm. Tubo em aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (73 mm x 58,98 mm). Chapas de aço 

carbono de no mínimo 4,75mm para reforço da estrutura e 1,90 mm para apoio de pé. Utilizar pinos 

maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; 

película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de 

pó eletrostático, solda mig, chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16’, corte a laser com 

parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8’ x 1 ¼’ e arruela zincada de no mínimo 5/8’, hastes 

de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8’, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. 

Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3’ ½’ com acabamento esférico 

acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou 

emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixação com identificação dos grupos 



 

 

musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Equipamento para a prática de até 2 

usuários simultaneamente. 

 

Simulador de Remo e Placa Indicativa 

ESTRUTURA METÁLICA: Equipamento Remada Sentada Individual AS85 é produzido a partir de 

tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 2” ½,1” ½, 1” ¼, 1”, 3/4 e 

3/16 com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores 

e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos 

maciços e usinados para rolamentos duplos (Tipo ZZ). SOLDA: Processo MIG; PINTURA: 

Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epóxi utilizando misturas 

de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. COMPONENTES: Polipropileno e PVC 

Flexível. PARAFUSOS: 

Aço Zincado. DIMENSÕES: Altura: 946 mm Largura: 755,69 mm Profundidade: 1003,64 mm. 

Peso: 15,19 kg Área: 0,757 m². 

 

Estação Multiuso e Placa Indicativa 

ESTRUTURA METÁLICA: Fabricado com tubos de aço carbono de 1", 1 ¼", 2", 4" e tubo quadrado 

50x50mm, pintura eletrostática de alta resistência, tampões em aço para proteção dos rolamentos, 

plaqueta em poliéster com especificação dos músculos trabalhados. Parafusos e porcas 

antioxidantes. Funções: Twist / Exercitador de Pernas / Barra Alta Giratória / Abdução e Adução de 

Pernas / Barra de Elevação / Paralela / Puxador de Costas. Tipo de instalação: Cadeirinha. 

Dimensões: Altura: 2,30m, Largura: 1,80m, Comprimento: 1,90m, Peso: 83kg. 

 

Barra Alta Giratória e Placa Indicativa 

Capacidade para dois usuários simultaneamente para executar o exercício, confeccionado com 

tubo principal de Ø3.1/2”x3,00mm, com tubos secundários de Ø1.1/2”x2,65mm, Ø1.1/8”x1,90mm, 

Ø1”x1,90mm solda tipo mig, tratamento na superfície, pegadas injetas, pisantes em chapa #14, 

tinta eletrostática a pó com poliéster resistente ao tempo, a reação climáticas, adesivos com 

indicação dos músculos, base de fixação feita em chapa cortada no laser com Ø 180mm na 

espessura de #3/16’’presa por grapa com 4 parafusos sextavado de ¾” e arruelas e porcas parloc 

zincados para melhor acabamento, rolamentos 6205 com dupla blindagem. 

 

 

 



 

 

Esqui Duplo e Placa Indicativa 

ESTRUTURAMETÁLICA: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de 

alta resistência, sob dimensões de 2” ½, 2”, 1” ¼ e chapa “U” 50 x 25 com espessuras mínimas de 

2,00 mm e tubo 50x30x1,50 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis 

blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e 

usinados para rolamentos duplos (Tipo ZZ). SOLDA: Processo MIG. PINTURA: Submetido a 

tratamento especial de superfície para o método eletrostático epóxi utilizando misturas de resinas 

em poliéster de alta resistência a meteorização. COMPONENTES: Polipropileno e PVC Flexível. 

PARAFUSOS: Aço Zincado. DIMENSÕES: Altura: 1323,50 mm Largura: 1556 mm 

Profundidade: 1285 mm.  Peso: 57,83 kg Área: 1,999 m². 

 

Placa Ao Ar Livre (com exemplos de execução de exercícios) 

Placa de identificação da academia ao ar livre 2 Lixeiras Dupla: ESTRUTURA METÁLICA: 

Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob 

dimensões de 2” com espessuras mínimas de 2,00 mm; cestos basculantes vazados com 

capacidade mínima de 30 litros (cada) em chapa 18; orifícios tubolares: extremidades superiores e 

inferiores blindadas em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água SOLDA:  Processo 

MIG PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epóxi 

utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. COMPONENTES:  

Polipropileno; PARAFUSOS: Aço Zincado. DIMENSÕES: Altura: 1331 mm, Largura: 823,50 mm, 

Profundidade: 360,55 mm, Peso: 12,90 kg, Área: 0,300 m². 

 

 

 

 

 


