
 

 
 

RELAÇÃO DE ITENS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DA  PARCERIA HIEN KAN E COMITÊ BRASILEIRO DE 
CLUBES – CBC 

 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UN QTD MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 

TOTAL ITEM 

1 

Aparador para treinamento de 
chute com tamanho entre entre 
35 x 18 x 8 cm e 40 cm x 25 cm 
x 10 cm (Comprimento x 
Largura x Espessura) 

Unidade 5 IPPON  R$    160,00  
 R$         

800,00  

2 
Aparador para treinamento de 
Soco com diâmetro entre 20 e 
30 centímetros 

Unidade 5 SHIROI  R$    158,33  
 R$         

791,67  

3 

Boneco (tronco e cintura) 
simulador de treinamento com 
base de suporte e regulagens 
de altura em tamanho mínimo 
de 1,50m. 

Unidade 3 IPPON  R$ 5.500,00  
 R$    

16.500,00  

4 

Faixa Azul de Karate, sem 
descrição de nomes e/ou 
símbolos, contendo apenas o 
logo do fabricante em nas 
extremidades da faixa 

Unidade 57 IPPON  R$      25,00  
 R$      

1.425,00  

5 

Faixa Vermelha de Karate, sem 
descrição de nomes e/ou 
símbolos, contendo apenas o 
logo do fabricante em nas 
extremidades da faixa 

Unidade 57 SHIROI  R$      44,99  
 R$      

2.564,43  

6 

Kimono de Karate de cor 
branca, em tecido de lona para 
kata, homologado pela 
Confederação Brasileira de 
Karate, com selo 'karate do 
Brasil' ou homologado pela 
World Karate Federation 
(WKF). Com selo de formação 
de atletas do CBC. 

Unidade 30 IPPON  R$    420,00  
 R$    

12.600,00  



 

7 

Kimono de Karate de cor 
branca, em tecido leve para 
kumite, homologado pela 
Confederação Brasileira de 
Karate com selo 'karate do 
Brasil' ou homologado pela 
World Karate Federation 
(WKF), com selo de Formação 
de Atletas do CBC. 

Unidade 40 SHIROI  R$    358,33  
 R$    

14.333,33  

8 

Protetor de Seios, branco 
(Feminino), homologado pela 
Confederação Brasileira de 
Karate com selo 'karate do 
Brasil' ou homogado pela World 
Karate Federation (WKF). 

Unidade 5 SHIROI  R$    199,99  
 R$         

999,95  

9 

Protetor de Tórax homologado 
pela Confederação Brasileira 
de Karate com selo 'karate do 
Brasil' ou homologado pela 
World Karate Federation (WKF) 
(treino ou competição): Na 
parte externa seu tecido é de 
microfibra, no interno é tecido 
telado, na costa o fechamento 
é por velcro e elásticos 
facilitando a transpiração. O 
enchimento é com espuma 
expandida de 20 mm com 
divisão em gomos, 
proporcionando maior 
mobilidade e segurança ao 
atleta. Cor branco, tamanho nº3 
(1,62m até 1,78m) 

Unidade 20 SHIROI  R$    174,99  
 R$      

3.499,80  

10 

Raquete para chute: Com cabo 
reforçado e alças, 
confeccionada em couro 
sintético super-resistente e 
costuras duplas. Enchimento 
de borracha de EVA e espuma 
proporcionando maior 
absorção de impacto. 

Unidade 5 IPPON  R$    110,00  
 R$         

550,00  



 

11 

Saco de pancada para 
treinamentos de soco e chutes 
com tamanho entre 1,00 m a 
1,60m.  Fabricado em material 
sintético duplo, com gancho 
metálico giratório e reforço nos 
pontos mais críticos, podendo 
ser utilizado no chão para 
treinamentos funcionais ou 
suspenso. Foi desenvolvido 
com reforço nas partes mais 
exigidas, com costura de linhas 
de qualidade, tornando a peça 
altamente resistente ao próprio 
peso ou impactos. 

Unidade 2 IPPON  R$    400,00  
 R$         

800,00  

12 

Tatame fabricado em borracha 
expansível EVA, 
antiderrapante, com sistema de 
encaixe, com espessura de 
20mm, tamanho de 1x1m e 
dupla face (azul e vermelho). 
Área oficial de competição 10 x 
10m = 100 peças 

Peça 300 IPPON  R$    170,00  
 R$    

51.000,00  

13 

Conjunto composto de 1 
agasalho e 1 calça (ambos 
forrados), 1 camisa polo e 1 
bermuda. Agasalho, calça e 
bermuda em microfibra. 
Camisa polo em poliamida com 
zíper.  
Todas as peças com escudos 
aplicados em sublimação 
contendo a logomarca do Clube 
e Selo de Formação de Atletas 
do CBC, conforme manual de 
identificação visual. 

Conjunto 20 IPPON  R$    450,00  
 R$      

9.000,00  



 

14 

Mochila grande à prova d'água. 
fecho impermeável no topo da 
bolsa que se abre ao longo de 
todo o comprimento para fácil 
acesso, bolso à prova d'água 
do lado de fora da bolsa, para 
itens que devam estar sempre 
'a mão', tiras de compressão, 
grande pega, alça de ombros 
acolchoada. Deve conter a 
logomarca do Clube e Selo de 
Formação de Atletas do CBC 
estampadas em silk, conforme 
manual de identificação visual 
do CBC. Composição: Poliéster  

Unidade 20 IPPON  R$    420,00  
 R$      

8.400,00  

 


