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  PROPOSTA DE PREÇOS 
 

 

 

Porto Alegre, 13 de agosto de 2020 

 

Ao Gremio Nautico Uniao 

Ref. Material de esgrima  

Edital 7 

 

 

Item

 

 

Modalidade 
 

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

1 Esgrima 

Máscara de Florete 350N  tela de proteção na cor 

preta medida 30x26 cm, com barbela na cor branca 

com altura de 11 cm e com 3 costuras de reforço, e 

tecido elétrico costurado na barbela. Elástico na 

nova regra FIE com 20 rebites de sustentação. 

Forro na cor azul. Composição Barbela: 50% 

Polietileno, 45% poliester,5% algodão. Composição 

Forro: 100% poliester Peso máximo 1,080 KG 

Fleche un. 20 575,00 11500,00 

2 Esgrima 

Máscara de Espada 350N  tela de proteção na cor 

preta medida 30x26 cm, com barbela na cor branca 

com altura de 11 cm e com 3 costuras de reforço, 

Elástico na nova regra FIE com 21 rebites de 

sustentação. Forro na cor azul      Composição 

Barbela: 50% Polietileno, 45% poliéster,5% 

algodão.  Composição Forro: 100% poliéster  Peso 

máximo 1,080 KG  

Fleche un. 6 545,00 3270,00 

3 Esgrima 

Lamina MUDA de florete. Peso 0.200 kg 

Dimensões 1.08 × 0.2 × 0.5 cm Tamanhos: Adulto e 

Infantil.Lâmina de florete MUDA Nº 5 com ponta de 

plastico na cor azul peso máximo 180 gramas 

Fleche un. 40 145,00 5800,00 

4 Esgrima 

Lamina MUDA de florete. Peso 0.200 kg 

Dimensões 1.08 × 0.2 × 0.5 cm Tamanhos: Adulto e 

Infantil.Lâmina de florete MUDA Nº 2 com ponta de 

plastico na cor azul peso máximo 180 gramas  

Fleche un. 25 145,00 3625,00 
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5 Esgrima 

Lâmina de florete elétrico . Lâmina de florete 

elétrico completa  Nº 5 com fio de lâmina 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 orifício para 

parafuso, compatível com cápsula alemã. Ponta 

timbrada com a marca FIE . Peso máximo de 180 

gramas. 

Allstar un. 30 405,00 12150,00 

6 Esgrima 

Lamina de florete elétrico completa  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 un. 50 1010,00 50500,00 

7 Esgrima 

Colete elétrico sabre em tecido condutor, com 

fechamento em zíper frontal, para destro ou para 

canhoto, com costuras que facilitem a mobilidade 

nas costas, gola de no minimo 4 cm de altura, 

fechamento em velcro, argola para conexão da 

presilha da enroladeira, tecido do forro 100% em 

poliéster , tecido elétrico em 45% aço e 55% 

poliéster,  Peso máximo 0,500 nos tamanhos 

infantis   Colete de sabre elétrico. Não lavável. 

Dimensões 40 × 60 × 0.5 cm. 

Fleche un. 22 935,00 20570,00 
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8 Esgrima 

Colete elétrico florete em tecido condutor, com 

fechamento em zíper frontal, para destro ou para 

canhoto, com costuras que facilitem a mobilidade 

nas costas, gola de no minimo 4 cm de altura, 

fechamento em velcro, argola para conexão da 

presilha da enroladeira, tecido do forro 100% em 

poliéster , tecido elétrico em 45% aço e 55% 

poliéster. Peso máximo 0,270 nos tamanhos 

infantis. Colete de florete elétrico. Não lavável. 

Peso 1.00 kg Dimensões 40 × 60 × 0.5 cm 

Fleche un. 40 560,00 22400,00 

9 Esgrima 

Luva Mod. Econômico bege/azul luva de proteção 

da mão armada em tecido lavável, com o palmo na 

cor azul com bege 60% Poliamida 40% Poliuretano, 

mangueta branca 80% Poliéster 20% algodão,  com 

velcro de fechamento 5cm de largura e elástico 

para melhor fechamento. Costura dupla no pulso, 

palmo e nos dedos. Almofadinha de proteção na 

parte superior da mão. Peso máximo 50 gramas  

Dimensões: 35 × 35 × 10 cm. Canhoto, Destro. 

Tamanhos 6,5 - 10,5. 

Fleche un. 40 138,00 5520,00 

10 Esgrima 

PROTETOR DE PEITO 
Protetor de torax integral em PVC masculino.  

Protetor de peito integral masculino em PVC 

branco nos tamanhos XXS, XS, S, M, L XL e XXL com 

elásticos tipo sutien. Fechamento Com presilha tipo 

clip.  

Fleche un. 10 235,00 2350,00 

11 Esgrima 

Jaqueta treinamento personalizada. Jaqueta 

branca 100% dupla,  com fechamento com zíper 

nas costas, com 2 cortes para mobilidade nas 

laterais, mangas com 2 cortes com elástico no 

pulso, Gola alta em 5cm, fechamento com velcro, 

com forro em tecido na cor azul royal em 100% 

poliéster, proteção do tronco com EVA  de 3mm 

removível para lavagem, EVA preco por uma bolsa 

de tecido com fechamento com velcro. 

Personalizada nas cores e com serigrafia do clube 

em ate 3 locais. composição 66% poliéster 34% 

algodão .  Jaqueta para treinos. Peso 2.00 kg. 

Dimensões: 40 × 50 × 25 cm. Canhoto, Destro. 

Tamanho: 8 a 108 

Fleche un. 20 365,00 7300,00 
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12 Esgrima 

Uniforme de treino 350N composto de jaqueta e 

calça branca com resistência de 350N abertura 

frontal com zíper dentado, composição 80% 

poliamida e 20% algodão. Gola com forro na cor 

vermelha, altura de minimo 5cm e fechamento 

com velcro. Calca com barras centrais em tecido  

elástico,  com barra de minimo 11 cm de altura 

com fechamento em velcro de 5cm de largura e 

zíper,  elásticos para passar sobre os ombros de no 

minimo 90 cm de comprimento e 2,5 de largura, 

com clip de segurança para sua fixação. Elástico 

abaixo do joelho na largura de no minimo 5,5 cm   

Uniforme para treino. Peso 2.00 kg. Dimensões 40 

× 50 × 25 cm Canhoto, Destro. Tamanho 36 a 170 

Allstar un. 20 1510,00 30200,00 

13 Esgrima 

Pista de borracha com tecido condutor Oficial FIE 
.Pista de borracha com tecido condutor Oficial 

homologada pela FIE  na cor vermelha com 

marcações de linhas oficiais na cor azul. Peso 

máximo de 24 kilos. Tamanho 17x1,5 metros  com 

bolsa de transporte na cor vermelha em tecido 

impermeável.  

Allstar un. 2 34800,00 69600,00 

14 Esgrima 

Enroladeira de chão com carretel automático.  
Enroladeira de chão, carretel medindo 34x34x4,8 
com peso 4,8 kgs  

Favero un. 8 3350,00 26800,00 

15 Esgrima 

ROLLBAG, Mala com rodas para transportar 
equipamento de esgrima.  Saco de armas com 

rodas Mod. Airline Personalizado com o logo do 

clube e CBC,  Saco de armas com rodas nas laterais 

externas em estrutura de plastico rígida, com dois 

suportes de sustentação, todo o fundo da mala 

com plástico com garantia de 1 ano contra quebra. 

Tecido em Nylon 100% com alças e fechamento em 

velcro. Alça para puxar com costura reforçada e 

borracha para amortecimento, um compartimento 

com fechamento em zíper. Um bolso externo em 

plastico transparente, Medidas 110x26x22 cm total 

máximo de 158cm nas soma dos lados. Peso 

máximo 2,500kg 

Allstar un. 20 1480,00 29600,00 

Valor total da proposta TOTAL R$ 301185,00 
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Valor total por 
extenso: Trezentos e um mil e cento e oitenta e cinco reais. 

 
OBSERVAÇÕES 

Prazo de Garantia Conforme TR, EDITAL, CONTRATO E FABRICANTE 

Validade da 
Proposta 

60 (sessenta) dias a contar da 

apresentação 

Prazo de Entrega 30 DIAS CORRIDOS 
Local de 
Entrega conforme abaixo 

Os materiais serão entregues na sede do GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO, SEDE MOINHOS DE VENTO, RUA QUINTINO 
BOCAIÚVA, 500. PORTO ALEGRE/RS; exceção ao material de REMO que deverá ser entregue na 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 conforme 
Termo de Execução Nº 19/2019/CBC. 
Os preços ofertados englobam as despesas com material, mão de obra, 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. 
Declaramos que a proposta foi elaborada de forma independente e atende integralmente às especificações e condições 
estabelecidas no Termo de Referência, inclusive os prazos serão os indicados ou os solicitados na forma do Termo de 
Referência. 

 

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

 
 

Atenciosamente, 

 

 Deise Falci de Castro 

          Diretora 

    CPF 968564590-68 

 

 

 

 

 

 

 

 


