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MODALIDADE LICITAÇÃO:
Dispensa de Licitação por Inexigibilidade

PROPOSTA COMERCIAL

TIPO:
Menor preço por item

Órgão Licitante: Comitê Brasileiro de Clubes ‐ CBC
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Marca

096/2434523
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erlofischer@gmail.com

25514‐9

Unidade Quantidade Valor Unitário

Valor Total (R$)

Ginástica
Artística

Paralelas Simétricaqs: Paralela Masculina de Competição “Melbourne” Certificada pela FIG,
ORIGINAL REUTHER. Com 2 barrotes de fibra de vidro pré‐tensionados revestidos com madeira
Dynamoflex®, comprimento 350 cm. Ajuste de largura contínua com escala de medição permite
um ajuste rápido e individual de 41 a 71 cm. Ajuste de altura está equipado com um mecanismo
de segurança adicional, ajuste de altura de cinco em cinco centímetros, a partir de 160‐210 cm.
Carrinho de transporte (art. 1404016) é opcional.

un.

1

R$ 71.988,00

R$ 71.988,00

2

Ginástica
Artística

Conjunto de Colchões para paralelas: Set de Colchões "Moscow" para Paralela Masculina
Colchões de aterrissagem Certificados pela FIG. Construção com diversas densidades de espuma e
um reforço em espuma aglomerada nas bordas. Revestimento em PVC reforçado, com a parte
inferior antiderrapante, e com aberturas que servem simultaneamente como saída de ar e para
carregar o colchão. Parte superior em carpete antiabrasivo e antiderrapante na cor azul claro
fundido a uma camada de polietileno de 30mm para perfeita distribuição da aterrissagem. 2
Colchões de 300 x 200 x 20 cm 2 Colchões de 300 x 200 x 20 cm com recortes 1 Colchão de 100 x
200 x 20 cm 4 Colchões de 100 x 135 x 20 cm 1 Colchão 300 x 70 x 20 cm (Interno)

un.

1

R$ 101.232,00

R$ 101.232,00

3

Ginástica
Artística

Rolo de proteção contra impactos para Paralelas: Rolo de proteção contra impactos para
Paralelas, fixação por velcro. Comprimento 70 cm, diâmetro de 8 cm, Cor Azul.

un.

3

R$ 1.188,00

R$ 3.564,00

4

Ginástica
Artística

Proteção contra impacto em formato de U: Proteção contra impacto em formato de U Para
Paralelas Assimétricas, Paralela Masculina e Barra Fixa. Com alça para rápido manuseio de
colocação e retirada. Fácil de fixar com conexão de Velcro. Comprimento 140 cm. Cor padrão do
fornecedor (azul)

un.

1

R$ 5.028,00

R$ 5.028,00

1

Ginástica
Artística

Trave de Equilíbrio de Competição "Soft Touch“ Certificada pela FIG. ORGINAL REUTHER.
Regulagem de altura de 5 em 5 centímetros, de 75 a 125cm. Largura 10cm, comprimento 5m.
Capa de couro higroscópico para perfeito apoio e conforto. Com essa nova tecnologia de "toque
suave", piruetas e elementos de aterrissagem lateral podem ser praticados com a estabilidade
habitual, mas ao mesmo tempo proporciona aterrissagens com maior grau de absorção dos
impactos, principalmente para acrobacias com a aterrissagens dos dois pés. Graças à nova forma
da seção transversal do perfil de alumínio, a Trave parece mais larga, o que proporciona maior
segurança. Tampas de extremidade de borracha macias. Proteções de borracha nas extremidades
das patas proporcionam estabilidade e protegem o piso

un.

1

R$ 27.060,00

R$ 27.060,00

6

Ginástica
Artística

Conjunto de colchões para trave de equilíbrio: Set de Colchões "Moscow" para Trave de
Equilíbrio Colchões de aterrissagem Certificados pela FIG. Construção com diversas densidades de
espuma e um reforço em espuma aglomerada nas bordas. Revestimento em PVC reforçado, com a
parte inferior antiderrapante, e com aberturas que servem simultaneamente como saída de ar e
para carregar o colchão. Parte superior em carpete antiabrasivo e antiderrapante na cor azul claro
fundido a uma camada de polietileno de 30mm para perfeita distribuição da aterrissagem. 3
Colchões de 300 x 200 x 20 cm 1 Colchão de 200 x 200 x 20 cm 1 Colchão de 100 x 200 x 20 cm 4
Colchões de 250 x 200 x 20 cm com recortes 4 Colchões de 135 x 100 x 20 cm

un.

1

R$ 133.008,00

R$ 133.008,00

7

Ginástica
Artística

Capa de substituição "Barcelona": Esta capa é uma maneira prática de aumentar a vida útil da sua
trave de equilíbrio e cobrir danos menores da forração. Fácil de instalar, adequado para a Trave
"Barcelona". A capa é fixada com velcro e cabo de plástico, permitindo assim o ajuste da tensão da
fixação. O estofamento existente não precisa ser removido.

un.

1

R$ 4.548,00

R$ 4.548,00

8

Ginástica
Artística

Trave de equilíbrio de espuma 2,5 m: Trave de equilíbrio feita de espuma especial com marcas
brancas no centro da superfície, comprimento 250 cm, largura da superfície da trave 15 cm,
largura da base 25 cm, altura 8 cm a parte inferior é equipada com fita Velcro para a fixação em
colchões. Com Velcro fixado nas extremidades a fim de poder conectar mais traves de equilíbrio.

un.

1

R$ 3.792,00

R$ 3.792,00

9

Ginástica
Artística

Colchão de proteção macio para Trave 200 cm: Colchão de proteção macio para Trave 200 cm
feito de couro sintético (Vlies) preenchido com espuma especial, revestimento antiderrapante na
parte interna. Simples de fixar graças à utilização de Velcro. 200cm de comprimento. Cabe em
todas as traves de equilíbrio.

un.

1

R$ 6.828,00

R$ 6.828,00

Ginástica
Artística

Multi Mat: Colchão de treinamento ideal para traves de equilibrios e paralelas assimétricas,
colchão de segurança suave com propriedades de amortecimento de alta qualidade, espuma de
alta qualidade, redução dos picos de força sobre o corpo e as articulações nas aterrissagens, capa
elástica, boa aderência por um revestimento anti‐derrapante na parte inferior. Comprimento 150
cm, Largura 100 cm, Espessura 1,5 cm

un.

2

R$ 2.363,00

R$ 4.726,00

5

10

11

12

13

14

15

16

17

Ginástica
Artística

Mesa de Salto "Ergojet Rio": Certificada pela FIG, ORIGINAL REUTHER. A nova construção permite
uma ação otimizada da mola e melhora a estabilidade especialmente na área central e traseira da
superfície de apoio. A superfície de apoio é constituída de 2 conchas de fibra de vidro e um
sistema de molas sintéticas integrado.Ajuste vertical com molas a gás, permitindo um ajuste de
altura de 100 a 140 cm em intervalos de 5 cm. Para fornecer melhor proteção, o ajuste de altura é
ao lado do aparelho. A nova forração é maior, com maior proteção contra impactos. Peso 135 kg,
superfície de apoio 110 x 94 cm. Sistema de transporte embutido. Provido de sistema de
ancoragem ao solo.

un.

1

R$ 51.863,00

R$ 51.863,00

Ginástica
Artística

Colchões "Moscow" para Mesa de Salto: Colchões de aterrissagem Certificados pela FIG.
Construção com diversas densidades de espuma e um reforço em espuma aglomerada nas bordas.
Revestimento em PVC reforçado, com a parte inferior antiderrapante, e com aberturas que
servem simultaneamente como saída de ar e para carregar o colchão. Parte superior em carpete
antiabrasivo e antiderrapante na cor azul claro fundido a uma camada de polietileno de 30mm
para perfeita distribuição da aterrissagem. 3 Colchões de 300 x 200 x 20 cm, incluindo
revestimento da base da Mesa de Salto em 2 partes num total de 100x120x20cm

un.

1

R$ 53.436,00

R$ 53.436,00

Ginástica
Artística

Colchão 'Happy Landing' com marcação para salto, 600x200x10 cm : Certificado pela FIG. Colchão
macio com linhas de marcação para salto 600x200x10 cm, marcação de linha de borda e centro,
obrigatório nas competições, aumenta a freqüência de treinamento possível, prolonga a vida dos
seus colchões. Com zíperes resistentes e forro anti‐derrapante na parte inferior. Capa de bisonyl
lavável. Comprimento 600 cm, altura 10 cm, largura 200 cm. 4 alças para transporte. Cor azul.

un.

1

R$ 21.096,00

R$ 21.096,00

Ginástica
Artística

Esteira de Corrida e plataformad e apoio do trampolim : Inclui suporte antiderrapante para apoio
do trampolim, Largura 100 cm, Espessura 25 mm, Comprimento 25 metros. Cor Azul Claro.
Provido de plataforma para trampolim antiderrapante, suporte para apoio da mesa de salto e
esteira de salto “triflex” em espuma fundida à carpete azul claro com 100 cm de largura e 25 mm
de espessura. Comprimento total 25 metros. Inclui trena de medição.

un.

1

R$ 32.388,00

R$ 32.388,00

Ginástica
Artística

Trampolim “Moscow 8”.‐ masculino ‐ hard: Versão dura de acordo com a norma da FIG. Sistema
de 8 molas em forma piramidal de aço enrijecido silencioso na cor prateado. A rigidez é idêntica
em todas as molas para perfeita distribuição da carga. A parte superior é constituída de uma
chapa hibrida de fibro carbono em forma de sanduíche recoberto com uma espuma especial de
20mm e uma forração de carpete super resistente na cor vermelha.

un.

1

R$ 10.975,00

R$ 10.975,00

Ginástica
Artística

Trampolim “Moscow 5” ‐ feminino ‐ soft: Versão macia de acordo com a norma da FIG. Sistema
de 5 molas em forma piramidal de aço enrijecido na cor dourado. A rigidez é idêntica em todas as
molas para perfeita distribuição da carga. A parte superior é constituída de uma chapa hibrida de
fibro carbono em forma de sanduíche recoberto com uma espuma especial de 20mm e uma
forração de carpete super resistente na cor vermelha.

un.

1

R$ 10.736,00

R$ 10.736,00

Ginástica
Artística

Colchão de Rodante (proteção para trampolim): Zona de segurança para trampolim de
competição (cobre toda a lateral e a frente do trampolim, acompanhando a altura), construção em
espuma leve de alta densidade, obrigatório em competições, revestimento completo em Bisonyl
reforçado, parte inferior antiderrapante, altura 5‐22 cm, comprimento 140cm, largura 120cm, cor
azul, capa livre de ftalato e com retardador de chamas.

un.

1

R$ 7.788,00

R$ 7.788,00

18

Ginástica
Artística

Colchonete protetor para mãos (apoio de mãos trampolim): A ser colocado sobre a pista de
salto, posicionado em frente ao trampolim. Protege os pulsos, recomendado para saltos rodantes,
material lavável. Cor Azul, Comprimento 120 cm, Largura 100 cm, Altura 3 cm.

un.

1

R$ 2.988,00

R$ 2.988,00

19

Ginástica
Artística

Capa para Mesa de Salto "Ergojet": Capa no material original (vliess) do revestimento da mesa,
costurada nas bordas com sistema de tensionamento de correias integrado para fixação. Utilizado
para o revestimento da capa danificada da mesa ou para proteção contra o desgaste.

un.

1

R$ 9.180,00

R$ 9.180,00

20

Ginástica
Artística

Trampolim "Ergotramp": Com a curvatura de um Trampolim (entrada rente ao solo), tem as
características de um mini‐tramp, com 42 molas, tela de tecido especial elástico de 93x57cm,
cobertura em PVC forrado sobre as molas, moldura medindo 135x100cm, a ponta de entrada é
aberta (open end), altura regulável 26,5‐32cm

un.

1

R$ 10.884,00

R$ 10.884,00

Ginástica
Artística

Minitramp Open‐End: Moldura em tubos de aço especial galvanizados chatos e ovalados de
120x120cm. Pernas em tubos redondos de aço especial galvanizado, ajustáveis na altura na parte
baixa entre 33,5 a 37,5cm. Rede de 60x70cm com tiras de nylon de 13mm e marcação de centro
em vermelho. 32 molas (comprimento 185 mm, Ø 32 mm) galvanizadas. Proteção sobre as molas
em PVC reforçado e acolchoado.

un.

1

R$ 11.120,00

R$ 11.120,00

Ginástica
Artística

Paralela Assimétrica "Bern Exclusive": Certificada pela FIG. ORIGINAL REUTHER. Com novos
barrotes de fibra de vidro revestidos com fibra natural durável "Fiberflex" com 40 mm de
diâmetro. Com patenteado sistema de fixação dupla, com 2 barras deslizantes em cunha para
ajuste fino individual da tensão. Possibilidades de ajuste: barrote baixo 150 ‐ 200 cm, barrote alto
230 – 290 cm, distância entre os barrotes de 110 a 185 cm. Sistema de transporte embutido

un.

1

R$ 45.360,00

R$ 45.360,00

Ginástica
Artística

Barrote de fibra de vidro para Paralela Assimétrica "Fiberflex": Barrote de fibra de vidro com
novo e durável revestimento de fibra natural. O revestimento de fibra natural oferece uma melhor
aderência e maior durabilidade. O tempo de preparação dos barrotes é encurtado e menos
magnésia é necessária. É lavável com água. Diâmetro 40 mm. Adequado para as Paralelas Modelo
"Bern" (artigo 1383200) e "Bern Exclusive" (artigo 1383210)

un.

4

R$ 7.438,00

R$ 29.752,00

24

Ginástica
Artística

Plataforma de Treinador “Club” para Barra e Paralela Assimétrica: Pedestal ajustável na altura de
140 x 50 cm, pode ser fixado em duas posições. Um ajuste de altura é possível de 137 ‐197 cm em
incrementos de 10 cm. A Escada pode ser posicionada em diversos lados. Com uma mola de gás
comprimido para um retorno (dobra) automático. Necessita ser fixado ao chão (sistema de fixação
não incluído).

un.

1

R$ 16.563,00

R$ 16.563,00

25

Ginástica
Artística

Fita de Velcro para marcação do Solo: Velcro macho, cor branca, 5cm de largura, rolos de 25
metros.

un.

50

R$ 74,00

R$ 3.700,00

26

Ginástica
Artística

Fita de velcro: Fita de velcro azul com 96 mm de largura, para união das esteiras do solo.

un.

84

R$ 162,00

R$ 13.608,00

Ginástica
Artística

Colchões de aterrissagem (Set de Colchões "Moscow" para Cavalo com Alças): Colchões de
aterrissagem Certificados pela FIG. Construção com diversas densidades de espuma e um reforço
em espuma aglomerada nas bordas. Revestimento em PVC reforçado, com a parte inferior
antiderrapante, e com aberturas que servem simultaneamente como saída de ar e para carregar o
colchão. Parte superior em carpete antiabrasivo e antiderrapante na cor azul claro fundido a uma
camada de polietileno de 30mm para perfeita distribuição da aterrissagem. 4 Colchões de 200 x
200 x 10cm

un.

1

R$ 35.148,00

R$ 35.148,00

21

22

23

27

28

Ginástica
Artística

Prancha com Alças: ORIGINAL REUTHER. Desenvolvido especialmente para o treinamento de
volteios. Forração em couro de vaca, igual ao cavalo com alças. Com duas alças de madeira.
Largura 42 cm, Altura 12 cm, Comprimento 135 cm

un.

1

R$ 9.588,00

R$ 9.588,00

29

Ginástica
Artística

Barra Fixa "CLUB" ‐multiuso : Barra fixa de treinamento fácil de ajustar, barra pode ser
substituído por barrote de assimétrica, altura: 75‐250 cm por 10 cm, de 250 a 300 cm por 5
centímetros, especial para treinamento devido ao sistema de clique, a altura da barra pode ser
ajustada rapidamente sem retirada dos cabos, também adequado para fosso.

un.

1

R$ 19.428,00

R$ 19.428,00

Ginástica
Artística

Quatro Estações:Kit de Equipamentos infantis distribuídos em forma de quadrilátero incluindo: 1
Mini Barra Fixa com um barrote, altura regulável de 160‐180cm; 1 Mini Paralela Assimétrica com
dois barrotes, reguláveis de 85‐125cm e 160‐180cm; 1 Mini Argola com 2 postes angulados, cabos
e argolas, regulagem de 195‐220cm; 1 Paralela Masculina com dois barrotes, regulagem
85‐125cm; 4 colchões de 300x135cmx18cm, espuma densidade 23, capa de PVC fio 1000, com
fecho. A base central é única (quadrada) e a externa de cada aparelho mede 2m. Os barrotes de
fibra de vidro recobertos de madeira, medindo 160cm. Área total do quadrilátero 4x4m.

un.

1

R$ 58.788,00

R$ 58.788,00

31

Ginástica
Artística

Caixa de Colchões: Esta caixa de colchões consiste em peças de espuma de diferentes formas, que
podem ser combinadas de várias maneiras, possibilitando a criação de movimento únicos mesmo
em um espaço pequeno. A caixa de colchões é feita de uma placa de base sólida com estofamento
macio e está equipado com 4 rodas. Os lados da caixa de colchões também são utilizáveis como
colchões e são conectados por tiras de velcro. Todas as peças de espuma são cobertas com um
material antialérgico, que é macio e durável. O conjunto de peças de espuma pode ser
compactamente acomodado na caixa de esteira e, portanto, pode ser guardado para economizar
espaço. A caixa completa é constituída por: 1 placa de base 110x110 cm incluindo 4 rodízios ‐ 4
colchões de 100x80x10 cm, que podem ser usado como paredes laterais da caixa ‐ 2 arcos de
60x30x15 cm ‐ 3 quadriláteros de 80x30x30 cm ‐ 2 meios cilindros de 80x30x30 cm ‐ 2 cantos de
60x60x30 cm ‐ 2 formas trapezoidais ‐ 1 cubo

un.

1

R$ 23.160,00

R$ 23.160,00

32

Ginástica
Artística

Mini Mesa de Salto Infantil: Superfície de apoio macia de 90 x 72cm revestida com couro
sintético, amortecedores entre o corpo e as patas, pés de borracha, dois deles com rolamento
para transporte, altura ajustável de 85 a 135cm.

un.

1

R$ 16.104,00

R$ 16.104,00

Ginástica
Rítmica

Tapete Oficial de Ginástica Ritmica "Beijing": Tapete Spieth para GR 14x14m made in Germany.
Método de Produção ISO 2424: Tufting / Estrutura da Superfície ISSO 2424: 5/64” Velours uni
/Composição das fibras da superfície de uso: 100% PA (Poliamida) / Substrato ISO 2424: 100%
Tecido de PP (Polipropileno) / Apoio ISO 2424: Suporte Textil / Largura ISO 3018 / cm: 400cm,
500cm /Espessura total ISO 1765 / mm: aprox. 6,5 / Peso da Superfície ISO 8543/g/m3: aprox.
1700 / Número delaços ISO 1763 / m2: aprox. 370000 / Impacto medido de melhoria de som ISO
140‐8 / EN ISO 712‐2 / db: aprox. 25 / Resistencia Térmica ISO 8302 /K/W/m2: aprox. 0,10 K/W
/m2 / CaracterísticasEletrostáticas: ≤ 2,0 KV / Solidez sob efeito da luz DIN EN ISO 105 B02:
mínimo Nivel 5 / Fricçao seco emolhado EN ISO 105‐X12: mínimo Nivel 4 / 14 m. Inclusive borda
de marcação na cor vermelha, cordo Taepete Bege‐ Savannah / 3 tapetes de 14x4 e 1 tapete de
14x2 m, unido com fita dupla face. OFICIAL

un.

1

R$ 96.238,00

R$ 96.238,00

30

33

34

Ginástica
Rítmica

Colchão de aterrisagem ‐Colchão gordo , macio, 400x200x10 cm revestimento de PVC e lona
elástica, núcleo plano e firme com espuma absorvente de alta densidade, agarradores laterais,
costuras cobertas por tiras de velcro/veludo , tiras de velcro de 2mm de espessura e 15 de largura,
bordas reforçadas absorção rápida de impactos, alto grau de amortecimento, cor azul.

un.

Valor total da proposta
Valor total por
extenso:

2

R$ 11.975,00

R$ 23.950,00

R$ 975.615,00

Novecentos e Setenta e Cinco Mil e Seiscentos e Quinze Reais

OBSERVAÇÕES
Prazo de Garantia
Proposta
60 (sessenta) dias a contar da apresentação
2 anos para partes metálicas e 1 ano para itens com desgastes natural de uso
120
dias
após
o
pagamento
Prazo
de
Entrega
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.
Porto Alegre/RS, 17/08/2020

Erlo Fischer
Proprietário
Sports Business Comrcio de Materiais Esportivos Eireli ME
00070753/0001‐73

