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  PROPOSTA DE PREÇOS 
 
Porto Alegre, 12 de abril de 2022 
  
Ao Gremio Nautico Uniao 

Ref. Material de esgrima  Edital 9 

Item 

 

Item 
 

Especificação do Item Marca Unid. Quant. Unit R$ Total R$ 

5 
Fio de 
corpo 
bipolar  

Fio de corpo Bipolar com tomada 
transparente para florete e sabre. Fio de 
corpo homologado pela FIE bipolar para 
florete e sabre. Fio super resistente e 
maleável, Fio bipolar independente com 
aproximadamente 175cm de 
comprimento. Cada polo é feito de um 
fio de cobre envernizado e protegido por 
uma fina capa de fibra de tecido. A 
espessura de cada fio com a proteção é 
0,5mm e uma extremidade do fio é 
composta de um contato plástico com 
dois pinos de metal um para cada polo 
do cabo. Para ponta alemã. 
 
Na cor vermelha. Jacaré para conexão do 
colete elétrico deve ser em aço inox com 
extensão mínima de 54 cm com 
extensão mínima de 175cm de 
comprimento. 

Allstar unid 20 250,00 5000,00 

6 
Fio de 
corpo 
Tripolar  

Fio de corpo Tripolar com tomada 
transparente para espada. Fio tripolar 
super resistente e maleável na cor 
vermelha, com extensao minima de 175 
cm de comprimento. Cada polo é feito 
de um fio de cobre envernizado e 
protegido por uma fina capa de fibra de 
tecido. A espessura de cada fio com a 
proteção é 0,5mm e uma extremidade 
do fio é composta de um contato 
plástico com três pinos de metal um 
para cada polo do cabo. 

Allstar unid 20 250,00 5000,00 

7 
Fio de 
extenção  

Cabo de conexao homologado pela FIE, 
fio tripolar resistente de 14 metros de 
comprimento, com os dois extremos 
com tomada macho triplolar padrão 
alemão. Igual, similar ou superior à 
marca/modelo: Allstar AMZ 1  

Allstar unid 10 400,00 4000,00 
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8 
Florete 
completo  

Florete completo elétrico com lamina 
maragin (punho anatomico). Rigidez, 
Tamanhos e Lateralidade: a serem 
definidos pelo requisitante.  
 
Em aço especial Maraging leve  Nº 5BF 
modelo exclusivo preto Homologada 
pela FIE para utilizacao e competicoes 
internacionais e nacionais com fio de 
lamina e ponta alema com selo fie. 
Lamina feita em aco maraging com liga 
de carbono, na cor preta que nao 
enferruja, com fio de lamina na cor 
vermelha com o platorelo preto soldado 
ao fio, compativel com pontas de 
fabricacao alema, com ponta eletrica 
com 2 parafusos e 1 mola de fabricacao 
alema, testa da ponta sem orificio para 
parafuso, compativel com capsula 
alema.Lamina e Ponta timbrada com a 
marca FIE.  Copo em titanium super leve 
e resistente, almofada em feltro na cor 
vermelha, tomada bipolar em inox, 
punho modelo visconti cinza com grip e 
pomo hexagomal.  Peso maximo da 
lamina 150 gramas, devendo ter 
disponibilidade em 3 flexibilidades 
diferentes: Dura, Media e Soft 

Allstar unid 10 1390,00 13900,00 

9 

Lamina 
completa 
de 
florete  

Lâmina de florete completa FIE, de aço 
maraging BF, com ponta e fio para 
reposição de equipamento. Rigidez: a ser 
definida pelo requisitante.  
 
Elétrico Nº 5 FIE BF modelo exclusivo 
preto. Lâmina feita em aço maraging 
com liga de carbono, na cor preta que 
não enferruja, com fio de lamina na cor 
vermelha com o platorelo preto soldado 
ao fio, compatível com pontas de 
fabricação alemã, com ponta elétrica 
com 2 parafusos e 1 mola de fabricação 
alemã, testa da ponta sem orificio para 
parafuso, compatível com capsula alemã 
.Lâmina e Ponta timbrada com a marca 
FIE. Peso máximo 168 gramas.  Lâmina 
elétrica (Norma FIE para competição) 

Allstar unid 50 1130,00 56500,00 
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10 
Sabre 
completo  

Sabre completo elétrico com lamina 
maragin (punho anatomico). Marca 
Allstar, similar ou superior. 
 
FIE BF modelo novo preto por ser mais 
leve, o copo deve ter sua parte interna 
isolada na cor vermelha e com a tomada 
bipolar soldada, punho emborrachado e 
promo na cor preta.  

Allstar unid 20 1500,00 30000,00 

11 

Uniforme 
- Roupa 
de 
Esgrima 
nível 1  

Roupa de Esgrima composta de calça de 
esgrima jaqueta de esgrima e plastron 
interno. Nivel 1 (350 newtons), com logo 
do clube e selo de formação do CBC, 
conforme manual de identidade visual.  
 
Uniforme modelo Alpha, Contendo 
jaqueta branca feita de tecido que 
suporte uma pressão de 350 N (para 
proteção do esgrimista), devendo cobrir 
todo o tronco, incluindo o pescoço e 
pélvis e ir até os punhos. Seu 
fechamento é feito por um zíper do lado 
esquerdo, para atleta destro ou direito 
para atleta canhoto. Deve ter uma 
presilha na parte de trás para fixação da 
tomada tripolar da enrroladeira na calça. 
Na calça deverá ter um zíper na cor 
branca, que deverá ficar na altura do 
umbigo. Sendo obrigatório a existência 
de um par de suspensório, a calça deve ir 
até as canelas, com elástico na 
extremidade, possuir um bolso atrás, no 
lado esquerdo para atleta destro, no 
lado direito para atleta canhoto e resistir 
a uma pressão de 350N. -100 % Elástica. 
Incluso Plastron (colete meia manga 
350N). 

Allstar Cj 15 2400,00 36000,00 
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12 

Uniforme 
- Roupa 
de 
Esgrima 
nível 2  

Roupa de Esgrima composta de calça 
de esgrima jaqueta de esgrima e 
plastron interno. Nivel 2 (800 
newtons). UNIFORME modelo 
STARTEX, Contendo jaqueta branca 
feita de tecido que suporte uma 
pressão de 800 N (para proteção do 
esgrimista), devendo cobrir todo o 
tronco, incluindo o pescoço e pélvis e 
ir até os punhos. Seu fechamento 
será por um zíper do lado esquerdo, 
para atleta destro ou direito para 
atleta canhoto. Deve ter uma 
presilha na parte de trás para fixação 
da tomada tripolar da enroladeira, 
na calça. Na calça deverá ter um 
zíper na cor branca, que deverá ficar 
na altura do umbigo. Sendo 
obrigatório a existência de um par de 
suspensório, a calça deve ir até as 
canelas, com elástico na 
extremidade, possuir um bolso atrás, 
no lado esquerdo para atleta destro, 
no lado direito para atleta canhoto e 
resistir a uma pressão de 800N. -100 
% Elástica. A jaqueta e a calça 
deverão possuir homologação da 
Federação Internacional de Esgrima 
(FIE). (Tamanhos e lateralidade: a 
serem definidos pelo órgão 
Requisitante). O interno da jaqueta 
deve ser feito de tecido especial anti 
suor de composicao 50% coolmax 
fresh e 50% algodao. A barra da calca 
deve ser do mesmo tecido do 
uniforme. Com logo do clube e selo 
de formação do CBC, conforme 
manual de identidade 
visual.(Tamanhos e definição de 
lateralidade: a serem definidos pelo 
requisitante).  

Allstar Cj 10 5970,00 59700,00 

Valor total da proposta 210100,00 
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OBSERVAÇÕES 

Prazo de Entrega 120 dias  Validade da Proposta 60 DIAS 

Os materiais serão entregues na sede do GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO, a ser designada no edital do instrumento 
convocatório.  
SEDE MOINHOS DE VENTO, Rua Quintino Bocaiúva, 500. Porto Alegre/RS;  
SEDE ILHA DO PAVÃO, Avenida Mauá, 1050, Armazém C3 - Doca 2- Doca da Portaria da Ilha. Porto Alegre/RS, 
sendo recebidos nos termos do inc. II do art. 73 da Lei nº 8.666/93, por Comissão Específica designada pelo 
Presidente do GNU. 

Os preços ofertados englobam as despesas com material, mão de obra, instalação e montagem, encargos sociais, 
trabalhistas, fiscais, previdenciários e comerciais, fretes, transportes, seguros, embalagens, tributos incidentes, 
isenções (imunidades), e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta 
contratação.  

 
 
 
Dados Bancários  
Banco do Brasil Ag. 5745-2 conta 14453-3 

 
 

Atenciosamente, 

 

 Deise Falci de Castro 

          Diretora 

    CPF 968564590-68 

 

 

 

 

 

 

 

 


