
   

   

ORDEM DE COMPRA Nº 002/2020 

 

O Instituto Pro Brasil – IPB, com sede na SCLN 305 Bloco C, n. 34, 1º andar, 

Parte 2, Bairro: Asa Norte, Brasília – DF, inscrito no CNPJ sob o n° 

05.597.022/0001-02, autoriza a aquisição dos ITENS de acordo com o 

especificado abaixo:  

FORNECEDOR: EMPRESA CICLO MED DO BRASIL LTDA  

CNPJ: 04.737.413/0001-04 

CONTRATO. Nº 003/2020 

PRAZO PARA FORNECIMENTO: 30 (trinta) DIAS 

LOCAL DE ENTREGA: Universidade de Brasília, Campus Universitário 

Darcy Ribeiro, Centro Olímpico, Brasília, DF • CEP 70910-900 

TELEFONE PARA AGENDAMENTO DO RECEBIMENTO: (61) 98181-8613 

RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO: HUGO PELLICER PARISI 

  

ITEM UNID QUANT. ESPECIFICAÇÕES VALOR UNIT 
VALOR 

TOTAL 

01 Unidade 01 

Banheira inflável + Chiller 

para crioimersão com as 

seguintes especificações 

técnicas: Banheira 

inflável para imersão de 

crioterapia, Utilizada para 

a recuperação dos atletas 

com capacidade para 6 

pessoas utilizarem ao 

mesmo tempo + 

resfriador rotativo com 

motor que gera 

temperatura desejada 

com termostato digital, 

botoeira liga e desliga 

individual para bomba de 

água e resfriador, chave 

disjuntora acoplada no 

aparelho gerando mais 

segurança ao usuário, 

bomba de água de 

2000l/h 220v, filtro de 

água com refil lavável e 

descartável, caixa em 

R$ 17.372,00 R$ 17.372,00 



   

   

fiberglass, sistema 

elétrico com tensão de 

entrada 220V, frequência 

60 HZ, potência elétrica 3 

/ 4 + HP, consumo 

aproximado de 550 watts, 

consumo aproximado em 

repouso 0,2 watts e 

intensidade da corrente 

de 6,0 A. Equipamento 

similar ou superior a 

marca Max Recovery e 

Recovery Tub. 

02 Unidade 01 

Bota de compressão – 

SISTEMA DE 

COMPRESSÃO RP LITE 

e 1 PAR DE BOTAS DE 

COMPRESSÃO com as 

seguintes especificações 

técnicas: sistema de 

controle e bota de 

compressão sequencial 

utilizada para 

recuperação de atletas, 

unidade de controle de 

alimentação, acessórios 

de duas pernas e bolsa 

de microfibra, dois anos 

de garantida na unidade 

de controle e garantia de 

um ano em todos os 

outros componentes do 

sistema, fonte de 

alimentação externa de 

12V com capacidade 

para tensão mundial, 

acessórios de nylon 

durável, leve e de alta 

qualidade. Pressão de 

20-100 mmHg. Tempo 

ajustável entre 15 e 90 

minutos. 

Bateria de 7h de duração 

aproximadamente. Peso 

de menos de 1 kg. 

Seleção de tempo e 

R$ 7.700,00 R$ 7.700,00 



   

   

pressão. Similar ou 

superior a marca 

Recovery Pump. 

pneumática 

03 Unidade 01 

Câmera Termográfica 

com as seguintes 

especificações: Câmera 

termográfica que mede a 

temperatura corporal que 

permite reconhecer 

instantaneamente onde 

se encontra o padrão de 

calor problemático em 

tempo real, conexão wi-fi, 

voltagem de 110/220V. 

Equipamento similar ou 

superior a marca Flir. 

R$ 5.278,00 R$ 5.278,00 

04 Unidade 01 

Estadiômetro com as 

seguintes especificações: 

Vara de medição 

telescópica mecânica 

com gama larga de 

medição para montagem 

em parede e alinhada 

para trabalhar ao 

milímetro da cabeça aos 

pés com posicionador de 

calcanhar, faixa de 

medição de 6 a 230cm, 

graduação de 1 mm, peso 

líquido: 1,1 kg. 

R$ 480,00 R$ 480,00 

05 Unidade 01 

Sistema de Compressão 

e Crioterapia com as 

seguintes especificações: 

Sistema composto por 

equipamento da classe 

de medicina esportiva e 

ortopédica que tem ação 

dupla, unindo a 

Compressão Pneumática 

Intermitente à crioterapia 

por meio de unidade de 

controle rica em recursos 

e com microprocessador 

GRPRO 2.1, Wraps 

ergonômicos que 

R$ 52.520,00 R$ 52.520,00 



   

   

permitem ao utilizador a 

adaptação física ao 

equipamento exclusiva 

para a região anatômica a 

ser tratada. O 

equipamento deve ser 

capaz de aumentar a 

fluxo sanguíneo, otimizar 

a drenagem linfática e 

diminuir o metabolismo 

celular. 

técnicas: 

413mm x197mm, largura 

x235mm altura 

(16x25x7,75x9,25) Peso 

3,3kg (7,3lb) vazio, 

aproximadamente 8,2 

(18lb) cheio de gelo e 

água, Potência de CA 

100 a 240 V CA 50 a 60hz 

1,6A, entrada de CC 

12V/2,5A, temperatura 

máxima de operação do 

equipamento entre 1°C a 

40°C (33,8°F e 104°F), 

altitude máxima de 

operação equipamento 

de 3.000M (9.843pés). 

Acessórios: 1 (um) Wrap 

de tornozelo, 2 (dois) 

Wraps de joelho, 1 (um) 

Wrap para ombro direito, 

1 (um) Wrap para ombro 

esquerdo, 2 (dois) Wraps 

full leg, 1 (um) Wrap 

coluna, 1 (um) Cabo 

duplo, 1 (uma) bateria 

com cabo e 1 (um) Estojo 

Térmico. Equivalente ou 

superior a marca Game 

Ready. Especificações 

Tamanho: comprimento 

06 Unidade 01 

Equipamento para 

recuperação muscular 

através de massagem 

vibratória que estimula o 

R$ 2.650,00 R$ 2.650,00 



   

   

aumento da circulação e 

ajuda na liberação de 

músculos tensos e na 

redução de dores após o 

treino com três 

velocidades de 

funcionamento que 

fornece 3200 percussões 

por minuto: 

- Nível 1: 33 Hz - 2000 

percussões por minuto - 

Nível 2: 43 Hz – 2600 

percussões por minuto - 

Nível 3: 53 Hz – 3200 

percussões por minuto. O 

equipamento deve ser 

portátil com capacidade 

de 3 horas de utilização 

por carga. Dimensão do 

11x14,2x3,5 Voltagem 

Equipamento similar ou 

supeiror a marca 

Hypervolt. 

produto polegadas. 

110/220v. 

VALOR TOTAL R$ 86.000,00 

 

Os dados para emissão da Nota Fiscal são: 

REMETENTE: Instituto Pro Brasil 

Endereço: SCLN 305 Bloco C, nº 34, 1º andar – Parte 2, Asa Norte, Brasília/DF, 

CEP 70.737-530 

CNPJ: 05.597.022/0001-02 

Inscrição Estadual: 07.868.506/001-99 

Informações complementares obrigatórias que devem constar na Nota Fiscal: 

Pagamento referente a aquisição de itens conforme Termo de Execução nº 

021/2019, Processo nº 200.15042.18/2019, celebrado entre o Comitê Brasileiro de 

Clubes e o Instituto Pro Brasil em função do Edital de Chamamento de Projetos nº 

07/2017 do Comitê Brasileiro de Clubes. Aquisição por meio do Pregão Eletrônico 

nº 003/2020 do Instituto Pro Brasil. 

Brasília, 19 de agosto de 2020  

 

____________________________  

HUGO PELLICER PARISI 


