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EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO 
 

PROCESSO Nº 002/2015/CBAt 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/CBAt/2015 

TERMO DE CONTRATO Nº 006/CBAt/2015 

CONTRATANTE: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ATLESTISMO - CBAT 

CONTRATADA: MARKAS DE RESENDE LTDA - ME  

 
OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento, para a Confederação Brasileira 
de Atletismo – CBAt, de colchão e colchão auxiliar para salto em altura, conforme abaixo descritos, 
caracterizados e especificados no ANEXO I – Termo de Referência, que faz parte integrante do 
instrumento: 
 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT 

    

01 

Área de queda (colchão) para salto em altura oficial. Medidas totais: 6,00 x 
4,00 x 0,70 m. Construção: três módulos de 4,00 x 2,00 x 0,60 metros e uma 
cobertura superior de 6,00 x 4,00 x 0,10 metros. Módulos feitos de espuma 
especial dividida em três camadas: a) camada superior integral (sem 
emendas) de baixa densidade; b) camada intermediária com oito bolsões de 
ar de, no mínimo, 15 cm de largura e de altura cada; c) camada inferior 
integral (sem emendas) de alta densidade. Cobertura superior (top pad) 
macia, para maior conforto na queda, com cintas de fixação ao colchão de 
aço inoxidável. Revestimento dos módulos e da cobertura superior resistente 
aos pregos de sapatilhas, constituído de uma camada de polyester e duas de 
vinil impermeável. Oito alças de transporte. Avanço em um dos lados do 
colchão, abrindo espaço para os postes(saltômetros). Certificado pela IAAF.  

UN 02 

02 

Colchão auxiliar de área de queda para saltos. Indicado especialmente para 
ser utilizado como parte superior do colchão de salto em altura. Feito de 
espuma macia com densidade 10 e espessura de 10 cm, suavizando o 
impacto da queda. Lona impermeável e resistente com velcro nas laterais, 
permitindo o encaixe de um colchão auxiliar no outro sem que eles deslizem. 
Dimensões: 2,00 x 1,00 x 0,10 m. Certificado pela IAAF. 

UN 10 

 
VALOR GLOBAL: R$ 147.850,00 (cento e quarenta e sete mil, oitocentos e cinquenta reais) 
 
PREÇO UNITÁRIO: 
- Para o objeto do item 01 - R$ 72.000,00 e, 
- Para o objeto do item 02 – R$ 385,00. 


