
  

 

 

 
 

LAUDO TÉCNICO – ESGRIMA 
 
 

Assunto: Justificativa de aquisição por exclusividade para modalidade de esgrima, do 

Termo de Execução 44/2021- AC 09, por padronização e continuidade dos treinamentos 

 
                      

 Em relação aos materiais que serão comprados para o departamento de esgrima, 

reiteramos algumas considerações. 

É importante que a compra seja feita, observando as características do mesmo material 

ora existente no Clube. Estruturamos a Sala d’Armas a partir de convênios executados 

junto ao Antigo Ministério do Esporte, hoje Secretaria Especial do Esporte, através do 

Convênio nº 761298/2011 e junto ao CBC (Comitê Brasileiro de Clubes), nos Editais 

01/2014, 05/2015 e 07/2019, em todos os projetos os materiais foram adquiridos do 

fornecedor exclusivo, em virtude das marcas homologadas pelas entidades da 

modalidade, nacional e internacional.  

 

                     Com isso, o adequado seria que, todos materiais e equipamentos desta 

modalidade, tanto para reposição, complementação dos equipamentos existentes ou 

novas aquisições devam manter a padronização dos anteriormente adquiridos. Esta 

padronização é necessária devido as diferenças estruturais e de composição dos 

equipamentos, inclusive de cores padrão (pantone) do GNU.   Temos o exemplo, algumas 

lâminas que não aceitam ponteiras de diferentes fabricantes, assim como os parafusos de 

ponteira e pontas de arresto, não se encaixam em outras pontas de fabricantes diferentes. 

Caso seja adquirido o material de outro fabricante, podemos perder uma boa parte dos 

materiais já adquiridos pelos convênios supra citado, assim como poderemos não ter um 

material compatível para substituir ou reparar os materiais e equipamentos em uso. 

                     Um outro exemplo é o caso das fontes elétricas dos nossos aparelhos, pistas 

ou alvos eletrônicos já instalados e utilizados pelo GNU, onde o plug de conexão é 

diferente em cada fabricante. 

                      Nos uniformes, que são considerados equipamentos, temos roupas já 

adquiridas em outros projetos, padronizadas para nossas equipes, desde as escolas 

esportivas até as equipes de rendimento. Esta alteração de fornecedor causaria um 

transtorno, pois descaracterizaria a equipe, além da compatibilidade de conexão da roupa 

com os equipamentos eletrônicos. 



  

 

Também cabe salientar que, a marca ALLSTAR é utilizada nos grandes eventos de 

competições desta modalidade, homologados pela federação Internacional de Esgrima – 

FIE, o que interfere na manutenção dos treinamentos e consequentemente no 

desempenho desportivo. 

 

Além das questões acima relacionadas, temos também o atendimento pós-venda, que é 

muito importante para os casos de defeito, troca, quebra entre outras situações que podem 

ocorrer nos materiais/equipamentos, portanto a manutenção e assistência técnica que nos 

é fornecida pela marca/fornecedor é de extrema importância para o desenvolvimento das 

atividades da modalidade junto ao GNU. Muitas vezes ocorrem situações e necessidades 

de troca de equipamentos ou ajustes, devido a campeonatos ou até treinamentos, que 

precisamos de celeridade no atendimento, o que ocorre com presteza e eficiência através 

da empresa Flèche. 

Desta forma, com o objetivo de mantermos a excelência nos treinamentos, buscando 

melhores resultados, devemos manter as marcas que o clube já adquiriu anteriormente.  

  

 

 Porto Alegre, 21 de março de 2022. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

ANEXO I 

 

FUNDERGS – Projeto nº 75/2014 

• Cabo de enroladeira 21 mt 

• Presa tripolar Allstar p /enroladeira 

• aparelho 3 armas de mesa 

• fixador de ECR 

• jaqueta fleche 

• protetor de seios integral pvc 

• máscara fleche florete 350N 

• luva fleche 

• florete mudo fleche 

 

Ministério dos Esportes – SNEAR - 2011 

• Alvo eletrônico para treinamento 

• Aparelho FIE 3 armas de parede mod.FA01 

• Aparelho de teste 

• Aparelho FIE 3 armas completo com score 

• Aparelho repetidor para mod. FA01 

• Cabo de enroladeira 20m 

• Cabo de máscara - Florete e sabre 

• colete elétrico florete - para competição e treinamento 

• Colete elétrico sabre - 

• Enroladeira de chão 

• Fio de corpo bipolar - Florete e sabre 

• Fio de lâmina 

• Florete de treinamento lâmina 2 

• Florete de treinamento lâmina 5 

• Florete elétrico lâmina 2 

• Florete elétrico lâmina 5 

• Jaqueta básica de mestre 

• Lâmina de florete Florete elétrico lâmina 2 - reposição 

• Lâmina de florete Florete elétrico lâmina 5 - reposição 

• Luva para escolinha canhota 

• Luva para escolinha destra 



  

 

• Manga longa de couro 

• Mangueta elétrica sabre 

• Máscara elétrica de florete FIE 800N 

• Máscara elétrica de sabre 

• Máscara para treino barbela elétrica 

• Máscara universal para mestre 

• Peso de florete e espada 

• Pista Esgrima Allstar de alumínio de encaixe tamanho oficial 17m x 1,5m 

• Ponteira completa de florete 

• Presa de enroladeira 

• Protetor de peito masculino 

• Protetor de seio integral  

• Protetor para máscara aula sabre 

• Sabre de treinamento lâmina 2 

• Sabre de treinamento lâmina 5 

• Sabre elétrico lâmina 2  

• Sabre elétrico lâmina 5 

• Saco d´armas jumbo  

 

CBC – Comitê Brasileiro de Clubes – Edital 1 – Convênio 07/2015 

• Aparelho FIE 3 armas completo com score 

• Aparelho FIE 3 armas de parede mod.FA01 

• Aparelho repetidor para mod. FA01 

• Enroladeira de chão  

• Alvo eletrônico para treinamento 

• Cabo de conexão enroladeira até aparelho COD 930 

• Máscara para treino barbela elétrica 

• Máscara elétrica de sabre 

• Florete de treinamento lâmina 5 

• Florete de treinamento lâmina 2 

• Colete elétrico florete 

• Espada elétrica completa ECO lâmina 5 

• Espada elétrica completa ECO lâmina 2 

• Fio de corpo tripolar ALLSTAR 

• Lâmina 5 de espada elétrica ECO completa 

 

  



  

 

 

CBC – Comitê Brasileiro de Clubes – Edital 5 – Convênio 55/2015 

• Lâmina Elétrica 

• Lâmina Elétrica 

• Lâmina de Florete elétrico 

• Lâmina de Espada elétrica 

• Lâmina de Sabre elétrico  

• Barbela Elétrica  

• Saia de espada 

• Rollbag Jumbo  

• Fita isolante 50m  

• Luva de mestre  

• Luva de mestre  

• Manga Longa  

• Fixador de Cadeira de rodas 

• Florete completo elétrico 

• Espada completa elétrica  

• Florete completo elétrico 

• Espada completa elétrica  

• Sabre completo elétrico  

• Plastron eletrônico  

• Máscara  

• Máscara  

• Máscara FIE  

• Máscara 

• Colete elétrico  

• Colete elétrico  

• Presa de enroladeira  

• Cabo de conexão 

• 3 Weapon FIE Remote Control 

• Aparelho de treino e tester  

• Peso combinado  

• Jaqueta de couro  

• Jaqueta Básica 

• Roupa Completa FIE 800N 

• Roupa Completa com Plastron 

• Cadeiras de Rodas para esgrima destra 



  

 

• Cadeiras de Rodas para esgrima destra 

• Cadeiras de Rodas para esgrima canhota 

• Cadeiras de Rodas para esgrima canhota 

 

CBC – Comitê Brasileiro de Clubes – Edital 7 – Convênio 55/2015 

• Máscara Florete 350N 

• Máscara de Espada 350N 

• Lâmina de florete MUDA Nº 5  

• Lâmina de florete MUDA Nº 2  

• Lâmina Florete Elétrico 

• Lâmina de Florete  Elétrico  FIE 

• Colete elétrico esgrima Sabre 

• colete elétrico florete  

• Luva esgrima 

• Protetor de peito integral masculino PVC 

• Jaqueta treinamento esgrima 

• Uniforme de treino esgrima  350N 

• Pista condutiva com borracha 

• Enroladeira de chão  

• Rollbag Allstar Airline com logos GNU 

 

 


