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Orçamento nº 2018/01-11  
 

Cliente Solicitante: Instituto Meninos do Lago  
CNPJ 14.525.879/0001-08 
 T 

Quant. Material Valor Unit. Valor Total 

80 

REMO KAYAK 

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: Remo de formato simétrico de duas pás. 
Atende todos os tipos de canoagem. Um dos remos mais usados no Brasil. 
Conhecido como "pau pra toda obra", pois é leve, resistente e de ótimo rendimento. 
As pás possuem ângulo padrão de 45º. Caso você precise outro ângulo, avise no 
ato da compra no campo "COMENTÁRIOS". O remo de 2,00m é padrão. Caso 
você precise de um remo maior que 2,10m, compre o remo Kayak para DUCK. 
Você poderá escolher o tamanho do seu remo antes de finalizar a sua compra. Não 
afunda, pois não utilizamos rebites. INDICAÇÕES: Canoagem Slalom smiley; 
Expedições smiley; Canoagem Turismo smiley. MATERIAL UTILIZADO: Composto 
plástico a base polipropileno desenvolvido especialmente pela Canoe (oferece 
ótima relação rigidez por impacto); Tubo de alumínio de liga leve especial, com 
31mm de diâmetro externo e parede de 1,5mm de espessura. Atenção: NÃO 
UTILIZAMOS REBITES NOS REMOS! Todas as pás são encaixadas 
milimetricamente junto ao cano de alumínio, sendo que entre os dois materiais, 
aplicamos "Resina Epoxi". PESO: 1.300g (tamanho padrão) DIMENSÕES: Largura 
da pá: 19cm Comprimento da pá: 40cm Peso da pá: 500g 

R$ 104,00 R$ 8.320,00 

80 

CAPACETE SPORT COM PROTETOR DE ORELHAS 

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: Capacete leve, seguro e confortável ideal 
para canoagem e expedições.O capacete flutua e não absorve água. Ele possui 
furos para ventilação e escoamento d’água. Forrado internamente com espumas de 
células fechadas, que de acordo com a espessura da espuma, varia o tamanho do 
capacete. Possui ajuste no pescoço e protetor de orelhas.INDICAÇÕES: 
Canoagem; Expedições. MATERIAL UTILIZADO: Polipropileno de alta resistência; 
Espuma de células fechadas (preta ou branca, conforme a disponibilidade em 
estoque); Rebites metálicos inoxidáveis; Fitas de Polipropileno; Fivelas e engates 
de nylon. PESO: 310g TAMANHOS (medida obtida a partir da circunferência da 
cabeça na região da testa): PP: 52 a 53 cm P: 54 a 56 cm M: 57 a 58 cm G: 59 a 
61 cm 

R$ 71,00 R$ 5.680,00 

80 

SAIA NEW BÁSICA  

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: Saia para caiaques e canoas; Feita em 
Neoprene Span Flex 3mm com extensor 8mm  ou 10mm costurado na borda; 
Modelagem computadorizada para cada cockipit e canoísta, o que proporciona alta 
qualidade e melhor performance; Acabamento em lycra junto às extremidades da 
saia (tubo e borda); Clipe que facilita a retirada da saia e o transporte da mesma; 
Tubo colado e costurado junto à base da saia; Costura FLAT SEAMING, com 4 
agulhas, que proporciona excelente resistência à tração; Vedação junto à costura 
do tubo à base da saia. Após a confirmação da sua compra, lembre-se de: Enviar 
por e-mail a foto do seu cockipit com o banco na posição em que você rema; 
Coloque as medidas do cockipit (largura x comprimento); A foto não precisa ser em 
alta resolução. INDICAÇÕES: Escolinhas de Canoagem;Canoagem Slalom 
(Corredeiras Classes I e II); Canoagem Oceânica; Para corredeiras mais fortes, 
compre a Saia Top 10mm e Supertop 10mm. MATERIAL UTILIZADO: Neoprene 
SPAN FLEX 3mm; Extensor de borracha de 8mm ou 10mm Lycra para 
acabamento na extremidade da borda da saia e tubo; Clipe; Costura FLAT 
SEAMING; Sistema de vedação na parte interna do tubo. Sistema manual de 
vedação, onde pequenos borrões do material podem ocorrer. Tais imperfeições 
(borrões) não afetam em nada a qualidade da vedação! PESO: 660g TAMANHO 
DA CINTURA: P: 65 a 74cm M: 75 a 84cm G: 85 a 94cm GG: 95 a 105cm. 

R$ 270,00 R$ 21.600,00 

    

Esta proposta de número 2018/01-11  esta devidamente arquivada em nossos arquivos. 
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Frete: A cotar quando produto pronto mediante cep. 
Pagamento: à vista ou 50% no pedido e 50% no envio. 
Validade da Proposta: 30 dias. 
Prazo de Envio:  45 dias. 
Todos os impostos incluídos. 
Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação. Não inclui reparos decorrentes do mau uso. 
 

Três Coroas, RS, 01 de Novembro de 2018. 
 

Atenciosamente, 
 

 
Édrei A. Ascêncio - ME 

CNPJ nº27.607.254/0001-29  
Telefone: (51) 3546-3162 

Édrei A. Ascêncio  
Proprietário 


