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MINUTA DE PROPOSTA COMERCIAL - INSERIR TIMBRE DA EMPRESA  

E SUBSTITUIR AS INFORMAÇÕES EM VERMELHO 

 

RAZÃO SOCIAL COMPLETA DA EMPRESA XYZ LTDA. 

Avenida ABC, Torre D, Sala E - São Paulo - 00000-000 (SP) Brasil  

fulano@xyz.com.br - (11) 99999-9999 - www.xyz.com.br – CNPJ 00.000.000/0001-00 

 

São Paulo, dia tal de mês tal de 2020 

Ao: Club Athletico Paulistano 

Ref: Orçamento de equipamentos e materiais esportivos 

 

Item Nome do Item Marca 
Unidade 

de medida 
Quantidade Especificação técnica 

Valor 
unitário 

Valor 
total 

1 
Jaqueta Startex FIE 
800 N  

  Unidade 20 
Jaqueta tecnológica com resistência mínima de 800 Newtons em 
tecido leve e flexível permitindo melhor mobilidade do atleta. 
Homologada pela Federação Internacional de Esgrima  

    

2 Calça Startex (Espada)    Unidade 20 
Calça tecnológica com resistência mínima de 800 Newtons em 
tecido leve e flexível permitindo melhor mobilidade do atleta. 
Homologada pela Federação Internacional de Esgrima  

    

3 
Plastron FIE 800N - 
colete meia manga 

  Unidade 20 
Meio colete a ser utilizado para proteção sob a roupa tecnológica 
com resistência de 800 Newtons homologado pela Federação 
Internacional de Esgrima 

    

4 
Luva Gripstar 
(Espada) 

  Unidade 24 
Luva para utilização em competições nacionais e internacionais 
com grip que possibilita melhor aderência à arma 
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5 
Luva FIE (Sabre) FIE 
800N  

  Unidade 16 

Luva tecnológica em tecido com resistência mínima de 800 
Newtons e mangueta metalizada para utilização em competições 
nacionais e internacionais com grip que possibilita melhor 
aderência à arma 

    

6 
Máscara (Espada) FIE 
1660 N  

  Unidade 4 

Mascara de proteção para combates de Espada com resistência de 
1,600 Newtons homologada pela Federação Internacional de 
Esgrima e pela Confederação Brasileira de Esgrima para utilização 
em competições internacionais e nacionais 

    

7 
Máscara (Florete) FIE 
1.600N  

  Unidade 8 

Mascara de proteção para combates de Florete com resistência de 
1,600 Newtons com barbela em tecido metalizado para registro de 
toques homologada pela Federação Internacional de Esgrima e 
pela Confederação Brasileira de Esgrima para utilização em 
competições internacionais e nacionais 

    

8 
Mascara Sabre 
(Sabre) FIE 1.600  

  Unidade 8 

Mascara de proteção para combates de Sabre com resistência de 
1,600 Newtons com carcaça e  barbela em tecido metalizado para 
registro de toques homologada pela Federação Internacional de 
Esgrima e pela Confederação Brasileira de Esgrima para utilização 
em competições internacionais e nacionais 

    

9 
Fio de Corpo Tripolar 
(Espada)  

  Unidade 14 Fio de conexão entre a arma e o cabo da enroladeira      

10 
Fio de Corpo Bipolar 
(Florete e Sabre)  

  Unidade 56 Fio de conexão entre a arma e o cabo da enroladeira      

11 
Fio de Máscara 
(Florete e Sabre)  

  Unidade 56 Fio de conexão entre a mascara e o colete elétrico     

12 
Lâmina Maraging FIE 
completa nº 5 M 
(Espada)   

  Unidade 20 

Lamina de Espada em aço especial Maraging, homologado pela 
Federação Internacional de Esgrima e pela Confederação Brasileira 
de Esgrima para utilização em competições internacionais e 
nacionais com fio de lamina e ponta alemã completa. 

    

13 
Copo Titanium 
(Espada) 

  Unidade 20 
Copo de alta resistência e de metal leve para a de proteção mão 
do atleta utilizado na Espada em  competições nacionais e 
internacionais 
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14 
Tomada Tripolar 
(Espada)  

  Unidade 20 
Tomada fixa na espada para sua conexão ao fio de corpo e ao 
aparelho de registro de toques. 

    

15 
Punho anatômico 
(Espada) 

  Unidade 20 Punho Anatômico para ser utilizado nas Espadas     

16 
Pomo Hexagonal 
(Espada)  

  Unidade 20 Pomo para fixação do punho à arma      

17 
Ponta Completa de 
Espada Reforçada  

  Unidade 40 
Ponta de metal leve e de ata resistência a ser utilizada na Espada 
em competições nacionais e internacionais 

    

18 
Fio de Lâmina 
(Espada)  

  Unidade 40 Fio de eletrificação da lâmina de espada     

19 
Lâmina Maraging FIE 
completa nº 5 M 
(Florete)  

  Unidade 40 

Lamina de Florete em aço especial Maraging, homologado pela 
Federação Internacional de Esgrima e pela Confederação Brasileira 
de Esgrima para utilização em competições internacionais e 
nacionais com fio de lamina e ponta alemã completa. 

    

20 
Colete Elétrico 
Lavável - Ultra Light 
(Florete)  

  Unidade 8 

Colete Tecnológico Metalizado em tecido ultra-light utilizado em 
conjunto com a roupa tecnológica e tem a função de registro de 
toques dando melhor mobilidade ao atleta. Homologado pela 
Federação Internacional de Esgrima. 

    

21 Copo Titânio (Florete)   Unidade 40 
Copo de alta resistência e de metal leve para a de proteção mão 
do atleta utilizado no Florete em  competições nacionais e 
internacionais 

    

22 
Tomada Bipolar 
Florete  

  Unidade 40 
Tomada fixa no florete para sua conexão ao fio de corpo e ao 
aparelho de registro de toques. 

    

23 
Punho Anatômico 
(Florete)  

  Unidade 40 Punho para ser utilizado no florete     

24 
Pomo Hexagonal 
(Florete)  

  Unidade 40 Pomo para fixação do punho à arma      

25 
Ponta Titânio 
(Florete) 

  Unidade 80 
Ponta de metal leve e de alta resistência a ser utilizada no Florete 
em competições nacionais e internacionais 
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26 
Fio de Lâmina 
(Florete)  

  Unidade 80 Fio de eletrificação da lamina do florete     

27 
Colete Elétrico 
Lavável - Ultra Light 
(Sabre)  

  Unidade 8 

Colete Tecnológico Metalizado em tecido ultra-light utilizado em 
conjunto com a roupa tecnológica e tem a função de registro de 
toques dando melhor mobilidade ao atleta. Homologado pela 
Federação Internacional de Esgrima. 

    

28 
Lâmina nº 5 FIE 
2000(Sabre)  

  Unidade 40 
Lamina de Sabre em aço especial flexível , homologado para 
utilização em competições internacionais e nacionais com fio de 
lamina e ponta alemã completa. 

    

29 
Pomo para sabre 
(Sabre)  

  Unidade 40 Pomo para fixação do punho à arma      

30 Punho (Sabre)    Unidade 40 Punho para ser utilizado no sabre     

31 
Copo para sabre com 
tomada isolado 

  Unidade 40 
Copo de metal para a proteção da mão do atleta com soquete  
incorporado que possibilita a conexão  o fio de corpo e ao aparelho 
de registro de toques. 

    

32 

Aparelho FIE 3 armas 
tipo painel completo 
com score, controle 
remoto, placar e 
torres-FA-07 

  Unidade 6 

Aparelho FIE utilizado para as 3 armas completo em formato de 
painel para competições com torres que possibilitam melhor 
visualização de toques pelo publico. Homologado pela Federação 
Internacional de Esgrima e atualizado para os novos tempos de 
bloqueio de toques. 

    

33 Bateria Recarregável   Unidade 24 
Baterias para a energização dos aparelhos FIE 3 armas FA 07 e 
também FA 05 

    

34 Carregador Baterias   Unidade 12 Carregador Baterias     

35 Aparelho de Teste A2   Unidade 1 
Aparelho completo para teste das três armas além de fios de 
corpo, fios de mascara, coletes e barbelas elétricas. 

    

36 Peso 500 g Text   Unidade 1 
Complemento do Teste A2 especifico para teste de coletes 
elétricos e barbelas. 
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37 Enroladeira de Chão   Unidade 12 Enroladeiras para ligação dos aparelhos e registro de toques.     

38 
Presilha tripolar de 
enroladeira  

  Unidade 12 Presilha para reposição em enroladeiras     

39 
Chave de ponta 
florete 

  Unidade 6 
Chave de ponta florete para fixação dos parafusos na ponta do 
florete 

    

40 
Chave de ponta 
Espada 

  Unidade 6 Chave para fixação dos parafusos na ponta da espada     

41 Chave Hallen 6 mm   Unidade 6 Chave para fixação do pomo nas 3 armas     

42 Chave 4 / 5 mm   Unidade 6 Chave para fixação a ponta na lamina do florete.     

43 Chave 6/7 mm   Unidade 6 Chave para fixação a ponta na lamina do florete.     

44 Chave 8/9 mm   Unidade 6 Chave para fixação dos fios de lamina nos terminais do soquete     

45 Desovalador 5 mm   Unidade 3 Desovalador 5 mm - Material para reparação da capsula da espada     

46 Desovalador 4,5 mm   Unidade 3 Desovalador 4,5 mm     

47 
Chave para 
desovalador 

  Unidade 3 Chave para desovalador     

48 
Tubo isolante fio de 
lâmina 

  Unidade 40 
Tubo isolante fio de lâmina (também conhecido como 
"Spaghetti"). 

    

49 
Meia de esgrima 
especial com 
compressão 

  Par 40 
Meia Tecnológica para utilização em competições nacionais e 
internacionais que proporcionam segurança aos atletas 
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50 Almofada (Espada)    Unidade 20 
Almofada em feltro para montagem da arma evitando o contato 
da mão do atleta com a de eletrificação da mesma. 

    

51 Arruelas 6 mm   Unidade 100 
Arruelas a serem utilizadas na montagem das armas entre a espiga 
e o pomo de fixação. 

    

52 
Parafusos Ponta 
Espada 

  Unidade 40 Parafusos para fixação da testeira da ponta em sua capsula.     

53 
Mola Pressão 
(Espada) 

  Unidade 40 Molas de pressão para a ponta da Espada.     

54 
Mola contato 
(Espada) 

  Unidade 40 
Molas de curso para o contato e registro dos toque na ponta da 
Espada. 

    

55 
Barbela de reposição 
(Florete) 

  Unidade 8 

Barbela de reposição para mascaras . Metalizada tem a função de 
registro de toques. Homologada pela Federação Internacional de 
Esgrima e pela Confederação Brasileira de Esgrima para utilização 
em competições internacionais e nacionais 

    

56 Almofada (Florete)    Unidade 40 
Almofada em feltro para montagem da arma evitando o contato 
da mão do atleta com a de eletrificação da mesma. 

    

57 Parafusos (Florete)   Unidade 80 Parafusos para fixação da testeira da ponta em sua capsula.     

58 
Molas Pressão 
(Florete) 

  Unidade 80 Molas de pressão para a ponta do Florete.     

59 Almofada (Sabre)    Unidade 40 
Almofada em feltro para montagem da arma evitando o contato 
da mão do atleta com a de eletrificação da mesma. 

    

60 
Cabo de Isolamento 
de Pista 

  Unidade 6 Cabo de conexão da pista ao aparelho     

61 Cabo Enroladeira   Unidade 12 Cabo de conexão da enroladeira ao aparelho     

62 
Cabo de reposição 
enroladeira 

  Unidade 12 Cabo de reposição enroladeira     
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63 
Tecido para reparo de 
coletes elétricos 

  Unidade 10 
Tecido metálico adesivo para reparo de pequenos furos em coletes 
elétricos e barbelas das máscaras 

    

64 
Fita isolante para 
florete 50 m 

  Unidade 3 Fita isolante para a ponta da lâmina de florete     

65 
Pedra para limpeza 
de lâminas 

  Unidade 12 Pedra para limpeza da oxidação das lâminas nas 3 armas     

 

A empresa declara que os valores apresentados incluem impostos, taxas e fretes. 

Validade da proposta: XXX dias        

Condição de pagamento: XXX dias     

Prazo de entrega: XXX dias 

 

Fulano de Tal 

Cargo: Gerente XYZ  

(Imprimir, assinar, bater o carimbo do CNPJ e enviar arquivo digitalizado) 


