
 

 

 

 

 

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

 

OBRA: Aquisição de Academias ao Ar Livre 

LOCAL: Jardim Santa Rita, Residencial Aliança e Jardim Novo Américo 

Américo Brasiliense – SP 

 

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense. 

 

 

Arq. Benedito Gabriel Cindio 

Eng. Stefânia Muniz Casado 
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TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA  

 

I. MULTIEXERCITADOR  – Flexor de pernas; extensor de pernas; flexor 

de pernas; supino reto sentado; supino inclinado sentado; rotação vertical; 

puxada alta. Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço 

carbono de alta resistência, sob dimensões de 2’’1/2, 2’’ e 1’’, com 

espessuras mínimas de 2,00mm, assentos esteira em tubo oblongo 

48x20x1,50 mm; assento redondo em chapa 14; contrapesos em chapa 

3/8; 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 duplo. Processo 

MIG de solda. Pintura submetida a tratamento especial de superfície para 

método eletrostático epox utilizando misturas de resinas em poliéster de 

alta resistência a meteorização. Componentes em polipropileno e PVC 

Flexível. Parafusos de aço zincado. Dimensões: Altura 1650mm / Largura 

993mm / Profundidade 2620mm / Peso 93,19kg / Área 2,60 m². Ou 

similar. 
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II.  REMADOR INDIVIDUAL – Equipamento Remada Sentada 

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. Ou similar. 

 

 

III.  SIMULADOR DE CAMINHADA - 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. Ou similar. 
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IV.  ESQUIADOR DUPLO - Equipamento produzido a partir de tubos e 

chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 2” ½, 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. Ou 

similar. 
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V. PEITORAL COM PUXADOR ARTICULAÇÃO SUPERIOR - 

Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3.½” × 3,75 mm; 2” 

× 2 mm; 2” × 3 mm; 2” × 5,5 mm; 1.½” × 2 mm; 1.½” × 1,50 mm; 1” × 

1,50 mm. Articulação do equipamento fabricada com tubo de diâmetro 

de no mínimo 114 mm com no mínimo 7 mm de espessura. Chapas de 

aço carbono cortadas a laser com espessuras mínimas de 2 mm; 1/8”, 

3/16”; ¼”. Hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8” com 

parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8” × 1.¼” e arruela 

zincada de no mínimo 5/8". Utiliza-se 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, parafusos zincados, arruelas e porcas 

fixadoras; tampão em embutido interno de plástico de 3.½” com 

acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, 

acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos de 

fixação galvanizados a frio com capa de proteção. Ou similar. 
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VI.  PRESSÃO DE PERNAS DUPLO - Equipamento 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 2,00mm; orifícios 

tubolares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindadosem 

chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando 

eixosmaciços e usinados zincado em preto. Ou similar. 

 

 

VII.  ROTAÇÃO VERTICAL COM DIAGONAL - Equipamento 

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

sob dimensões de 2” ½, 2”, 1 ½”, ¾ 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. Ou 

similar. 
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VIII.  JOGO DE BARRAS - Fabricado com tubos de aço carbono de no 

mínimo 3’ ½ x 3,75 mm; 1’ ½ x 3 mm; 1 ½ x 1,50 mm. Chapas de aço 

carbono com no mínimo 4,75mm. Barra. 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 e 

porcas de fixação zincadas. Tampão embutido interno em plástico 

injetado de no mínimo 3’ ½ com acabamento esférico.Utiliza-se 

tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina 

de poliester termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó 

eletrostático. Ou similar. 
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IX.  SURF DUPLO - Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 

3.½” × 3,75 mm; 2” × 2 mm; 1.½” × 1,50 mm; 1” × 1,50 mm. Tubo em 

aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (73 mm × 58,98 mm). Chapas de 

aço carbono de no mínimo 4,75 mm para reforço da estrutura e 1,90 

mm para apoio de pé. Utiliza 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 × 3/16”, corte a laser com parafusos de fixação 

zincados de no mínimo 5/8” × 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. Ou similar. 
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X. ABDOMINAL DUPLO - Fabricado com tubos de aço carbono de no 

mínimo3’ ½ x 3,75 mm; 2’ x 2 mm; 1’ ½ x 1,50 mm; 1’ x 1,50 mm. 

Oblongo de no mínimo 20 mm x 48 mm x.1,20 mm. Chapas de aço 

carbono com no mínimo 4,75mm. Barra chata de no mínimo 2’ ½ x ¼’ . 

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. Tampão embutido interno em plástico injetado de no 

mínimo 3’ ½ com acabamento esférico . Utiliza-se tratamento de 

superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster 

termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó 

eletrostático. Ou similar. 

 

XI.  PLACA ORIENTATIVA - Fabricada com tubo de aço carbono de no 

mínimo 3’ x 1,50; 2’ x 1,50 mm, Chapa de aço carbono de no mínimo 

0,90 mm; 4,75 mm. Utiliza-se tratamento de superfície a base de 

fosfato; película protetiva de resina de poliester termo-endurecível 

colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, 



 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE 
  

 

Av. Eugênio Voltarel, 25 – Centro 
 

Página 10 de 10 

parafusos zincados e arruelas fixadoras, orifícios para a fixação do 

equipamento de no mínimo 37 cm abaixo do concreto; Tampão 

embutido externo em metal de 3’. Ou similar. 

 

 

Américo Brasiliense, 16 de Agosto de 2019 
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BENEDITO GABRIEL CINDIO 
Arq. e Urb. – Diretor de Planejamento e Obras 
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STEFÂNIA MUNIZ CASADO 
Engenheira Civil  

CREA/SP 5069494820 

 

 


