PROPOSTA DE PREÇOS
Porto Alegre, 27 de maio de 2020

Ao Clube Athletico Paulistano (Cnpj. 60927472/0001-16)
A/C Roberto Pacheco
Rua Honduras, 1300 - São Paulo – SP

Nome do Item

Jaqueta Startex
FIE 800N

Especificação Técnica

Unid.

MARCA

Quant.

Jaqueta branca tecnológica com resistência
mínima de 800N em tecido leve e flexível
permitindo melhor mobilidade do atleta.
Fechamento com ziper dentado frontal para
destro ou canhoto, com velcro no terminal do
ziper. Gola com no minimo 5cm de altura, com
forro nas cores do clube em vermelho e branco
e fechamento com velcro, tecido e forro com
tecido anti suor. dois Cortes com costuras
duplas laterais nas costas para melhor
mobilidade. Mangas finalizadas com elastico no
pulso Homologada pela FIE. Disponibiidade
tambem em tamanhos para pessoas Altas e
Baixas. tecido 58% polietileno, 42% Poliester
Tecido interno anti suor, 50% Coolmax Fresh e
50% algodao. Peso maximo no tamanho 50:
860 gramas

Unid.

Allstar

20
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Unit R$

2660,00

Total R$

53200,00

Calça Startex FIE
800N

Calça tecnológica com resistência mínima de
800N em tecido leve e flexível, sem costuras
nas laterais externas, permitindo melhor
mobilidade do atleta. Calca com barra de
tecido duplo de no minimo 11cm de altura com
fechamento em velcro e ziper. Velcro de no
minino 5cm de largura para melhor regulagem
d tamanho na cintura, elasticos para prender
sobre os ombros com no minimo 90 cm de
comprimento e 2,5 de largura, fixando em
passador com clip de seguranca, Elastico abaixo
do joelho com no minimo 5cm de largura.
Homologada pela FIE
Disponibiidade tambem em tamanhos para
pessoas Altas e Baixas. Tecido 58% Polietileno,
42% Poliester, barra tecido 57% algodao 43%
poliester. Peso Maximo no tamanho 50: 655
gramas

Unid.

Allstar

20

1750,00

35000,00

Plastron FIE 800N
- colete meia
manga

Colete de protecao de uso obrigatorio, Plastron
3/4 a ser utilizado para protecao sob a roupa
tecnologica com resistencia de 800N, com uma
mangas curta que cubra ate abaixo do
cotovelo, fechamento frontal com ziper e
velcro na gola de no minimo 5cm de altura.
Forro nas cores do clube, vermelho e branco.
Homologado pela FIE. Tecido: 100% Polietileno
e forro: 100% poliester

Unid.

Allstar

20

699,00

13980,00

Unid.

Allstar

24

267,00

6408,00

Luva lavavel para florete e espada para
utilização em competições nacionais e
internacionais com grip para melhor aderência
à arma. Palmo na cor cinza com grip ( bolinhas
de aderencia) na cor vermelha. Punho com
Luva Gripstar
(Florete e Espada) tecido branco e fechamento em velcro de no
minimo 5cm de largura. Palmo 60% Poliamida,
40% poliuretano. Pulso 80% poliester 20%
algodao. Forro branco, ou branco com
vermelho. elastico 100% poliamida
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Luva Sabre FIE
800N

Luva de Sabre FIE Lavavel, tecnológica em
tecido com resistência mínima de 800N e
mangueta metalizada em inox lavavel, para
utilização em competições nacionais e
internacionais, homologada pela FIE, costuras
dos dedos na parte interna e dupla. Palmo
cinza com parte superior da mao na cor branca
tecido 800N 70% Polietileno, 30% poliester.
Tecido do palmo 60% Poliamida e 40%
Poliuretano Tecido do pulso 80% poliester e
20% algodao com tecido INOX 100% . Forro
branco ou branco com vermelho 100%
poliamida. Peso maximo no tamanho 7: 110
gramas

Unid.

Allstar

16

450,00

7200,00

Máscara (Espada)
FIE 1600N

Mascara de proteção para combates de Espada
com resistência de 1600N homologada pela FIE
e pela CBE para utilização em competições
internacionais e nacionais . Tela na cor Preta
medindo 28 x 36 100% aco inox V4A, batbela
de maximo 9 cm de comprimento abaixo do
queixo, em tecido 50% Polietileno, 45%
poliester e 5% algodao, com resistencia de
1600N. Forro interno nas cores do clube,
vermelho com branco em 100% Poliester.
Elastico de seguranca nas novas regras fie na
cor preta. 8 rebites no total

Unid.

Allstar

4

1450,00

5800,00
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Máscara (Florete)
FIE 1600N

Mascara Sabre
(Sabre) FIE 1.600

Mascara de proteção para combates de Florete
com resistência de 1600N com barbela em
tecido metalizado Inox lavavel removivel! para
registro de toques homologada pela FIE e pela
CBE para utilização em competições
internacionais e nacionais. Tela na cor preta
medindo 28 x 36 100% aco inox V4A, barbela
de maximo 9 cm de comprimento abaixo do
queixo, em tecido 50% Polietileno, 45%
poliester e 5% algodao, com resistencia de
1600N, com barbela metalizada removivelem
aco Inox lavavel, presa com velcro e 2 botoes
de pressao, Forro interno nas cores do clube,
vermelho com branco em 100% Poliester.
Elastico de seguranca nas novas regras fie na
cor preta. 8 rebites no total

Mascara de proteção para combates de Sabre
com resistência de 1600N com carcaça e
barbela em tecido metalizado 100% inox
lavavel, para registro de toques homologada
pelaFIE e pela CBE para utilização em
competições internacionais e nacionais. Tela na
cor metalizada medindo 28 x 36 100% aco inox
V4A, barbela de maximo 9 cm de comprimento
abaixo do queixo, em tecido 50% Polietileno,
45% poliester e 5% algodao, com resistencia de
1600N, 100% coberta com tecido metalizado
em aco Inox lavavel, Forro interno nas cores
do clube, vermelho com branco em 100%
Poliester. Elastico de seguranca nas novas
regras fie na cor preta. 8 rebites no total.

Unid.

Allstar

8

1720,00

13760,00

Unid.

Allstar

8

1573,00

12584,00
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Fio de Corpo
Tripolar (Espada)

Fio de conexão entre a espada e o cabo da
enroladeira. Fio eletrico tripolar na cor
vermelha com as tomadas em plastico
transparente conforme nova regra da FIE.
Extensao do fio de no minimo 1,54 metros.

Unid.

Allstar

14

200,00

2800,00

Fio de Corpo
Bipolar (Florete e
Sabre)

Fio de conexão entre o florete ou sabre e o
cabo da enroladeira. Fio eletrico bipolar na cor
vermelha com as tomadas em plastico
transparente conforme nova regra da FIE.
Extensao do fio de no minimo 1,54 metros. Fio
com jacarè metalizado que nao enferruje, para
conexao ao colete eletrico, de no minimo 61
cm

Unid.

Allstar

56

200,00

11200,00

Fio de Máscara
(Florete e Sabre)

Fio de conexão entre a mascara e o colete
elétrico. Fio com capa transparente com um
jacare matalizado em cada ponta, extensao
minima de 51 cm

Unid.

Allstar

56

53,00

2968,00

Unid.

Allstar

20

1324,00

26480,00

Lâmina Maraging
FIE completa nº 5
M (Espada)

Lamina de espada elétrica completa ALLSTAR
Nº 5 BF modelo exclusivo preto, hoologada
pela FIE para competicoes internacionais e
nacionais, comfio de lamina e ponta alema.
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
branco soldado ao fio, compativel com pontas
de fabricacao alema, com ponta eletrica com 2
parafusos e 1 mola de contato na testa da
ponta e mola de pressao dentro da capsula da
ponta, ponta marcada com selo FIE e
compativeis com pecas e acessorios de pontas
de fabricacao alema.Lamina e Ponta timbrada
com a marca FIE. Peso maximo aproximado
168 gramas: devendo ter disponibilidade em 3
flexibilidades diferentes: Dura, Media e Soft
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Copo Titanium
(Espada)

Copo de alta resistência e de titanio para a de
proteção mão do atleta utilizado na Espada em
competições nacionais e internacionais.
Composiao aluminio com titanium em peca
unica. Sem rebites. Peso maximo 110 gramas

Unid.

Allstar

20

159,00

3180,00

Tomada Tripolar
(Espada)

Tomada fixa na espada para sua conexão ao fio
de corpo e ao aparelho de registro de toques
na cor vermelha, com presilha para o fio de
corpo, e passagem individual para cada fio da
lamina

Unid.

Allstar

20

72,00

1440,00

Punho anatômico
(Espada)

Punho Anatômico formato visconti em
aluminio leve para ser utilizado nas Espadas.
Comprimento de 15 cm e Peso maximo 83
gramas

Unid.

Allstar

20

63,00

1260,00

Pomo Hexagonal
(Espada)

Pomo para fixação do punho à arma com
formato sextavado para chave allan 6mm

Unid.

Allstar

20

9,00

180,00

Ponta Completa
de Espada
Reforçada

Ponta de espada completa de metal leve e de
alta resistência a ser utilizada na Espada em
competições nacionais e internacionais com
marca da FIE, composta de capsula em liga de
titanio, com 2 orificios para os parafusos, testa
da ponta com selo da FIE, completa de Capsula,
Testa da ponta com mola de contato, 2
parafusos e Mola de pressao

Unid.

Allstar

40

95,00

3800,00

Fio de Lâmina
(Espada)

Fio de eletrificação da lâmina de espada
compativel com ponta alema.

Unid.

Allstar

40

26,00

1040,00
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Lâmina Maraging
FIE completa nº 5
M (Florete)

Lamina de florete elétrico completa em aco
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. Peso maximo
aproximado 150 gramas devendo ter
disponibilidade em 3 flexibilidades diferentes:
Dura, Media e Soft

Unid.

Allstar

40

966,00

38640,00

Colete Elétrico
Lavável - Ultra
Light (Florete)

Colete Tecnológico Metalizado em tecido ultralight lavavel utilizado em conjunto com a roupa
tecnológica e tem a função de registro de
toques dando melhor mobilidade ao atleta,
com fechamento frontal, com ziper dentado e
velcro nos dois extremos, gola de no minimo
5cm de altura. Composicao 44% Nylon e 56%
X'-Static, forro nas cores do clube, vermelho
com branco 100% poliester . Peso maximo no
tamamnho 40 feminino 185 gramas

Unid.

Allstar

8

1527,00

12216,00

Copo Titânio
(Florete)

Copo de alta resistência e de titanio para a
proteção da mão do atleta utilizado no Florete
em competições nacionais e internacionais.
Feito com titanium em aluminio, para ter maior
resistencia e leveza, peca unica, sem rebites.
Peso maximo aproxmado 45 gramas

Unid.

Allstar

40

143,00

5720,00
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Tomada Bipolar
Florete

Tomada bipolar fixa no florete para sua
conexão ao fio de corpo e ao aparelho de
registro de toques. Feita em aco inoxidavel

Unid.

Allstar

40

46,00

1840,00

Punho Anatômico
(Florete)

Punho Anatômico formato visconti em
aluminio leve para ser utilizado nas Espadas.
Comprimento de 15 cm e Peso maximo 83
gramas

Unid.

Allstar

40

63,00

2520,00

Pomo Hexagonal
(Florete)

Pomo para fixação do punho à arma com
formato sextavado para chave allan 6mm

Unid.

Allstar

40

9,00

360,00

Ponta Titânio
(Florete)

Ponta de florete completa de metal leve e de
alta resistência a ser utilizada no florete em
competições nacionais e internacionais com
marca da FIE, composta de capsula em liga de
titanio, com 2 orificios para os parafusos, testa
da ponta com selo da FIE, completa de Capsula,
Testa da ponta , 2 parafusos e Mola de pressao

Unid.

Allstar

80

92,00

7360,00

Fio de Lâmina
(Florete)

Fio de eletrificação da lamina do florete
compativel com ponta de florete alema.

Unid.

Allstar

80

20,00

1600,00

Colete Elétrico
Lavável - Ultra
Light (Sabre)

Colete Tecnológico Metalizado em tecido ultralight lavavel utilizado em conjunto com a roupa
tecnológica e tem a função de registro de
toques dando melhor mobilidade ao atleta,
com fechamento frontal, com ziper dentado e
velcro nos dois extremos, gola de no minimo
5cm de altura. Composicao 44% Nylon e 56%
X'-Static, forro nas cores do clube, vermelho
com branco 100% poliester .

Unid.

Allstar

8

2419,00

19352,00

Lâmina nº 5 FIE
2000(Sabre)

Lamina de Sabre em aço especial flexível ,
homologado para utilização em competições
internacionais e nacionaiscom selo S2000 base
quadrada.

Unid.

Allstar

40

299,00

11960,00
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Pomo para sabre
(Sabre)

Pomo para fixação do punho à arma sextavado
para cave allan 6mm na cor preta

Unid.

Allstar

40

29,00

1160,00

Punho (Sabre)

Punho para ser utilizado no sabre na cor
vermelha.

Unid.

Allstar

40

38,00

1520,00

Copo para sabre
com tomada
isolado

Copo de aço inox com aluminio, isolado com
pintura vermelha na parte interior, para a
proteção da mão do atleta com tomada bipolar
solada que possibilita a conexão o fio de corpo
e ao aparelho de registro de toques.

Unid.

Allstar

40

255,00

10200,00

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

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 FIE e atualizado para os
novos tempos de bloqueio de toques. Conpleto
com maleta rigida para transporte, conreolete
remoto, cabo de alimentacao e torres em
maleta rigida.

Unid.

Favero

6

22480,00

134880,00

Bateria
Recarregável

Baterias para a energização dos aparelhos FIE
3 armas FA 07 e também FA 05 - 12 volts e 7
Ah- Baterias especificas para serem utilizadas
nos aparelhos de registro de toques em
competições ou em locais provisórios para
treinos

Unid.

Favero

24

1025,00

24600,00

Carregador
Baterias

Carregadores de baterias específicos para
carregamento das baterias recarregáveis

Unid.

Favero

12

487,00

5844,00

Unid.

Favero

1

8250,00

8250,00

Aparelho completo para teste das três armas,
Aparelho de Teste com teste sensivek de resistenciam, além de
A2
fios de corpo, fios de mascara, coletes e
barbelas elétricas.
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Peso 500 g
Testador

Complemento do Teste A2 especifico para
teste de coletes elétricos e barbelas.

Unid.

Favero

1

1315,00

1315,00

Enroladeira de
Chão

Enroladeira de chao, para ligação dos
aparelhos e registro de toques ao fio de corpo
do atleta.

Unid.

Favero

12

3210,00

38520,00

Presilha tripolar
de enroladeira

Presilha para reposição em enroladeiras de
chao cokmpaticeis com enroladeiras allstar de
base quadrada vermelha

Unid.

Allstar

12

239,00

2868,00

Chave de ponta
florete

Chave de ponta de florete imantada para
fixação dos parafusos na ponta do florete

Unid.

Allstar

6

39,00

234,00

Chave de ponta
Espada

Chave de ponta de espada imantada para
fixação dos parafusos na ponta do florete

Unid.

Allstar

6

39,00

234,00

Chave Hallen 6
mm

Chave para fixação do pomo nas 3 armas,
sextavada 6 mm

Unid.

Allstar

6

17,00

102,00

Chave 4 / 5 mm

Chave para fixação da ponta na lamina do
florete. Chave de boca 4; 5 mm

Unid.

Allstar

6

42,00

252,00

Chave 6/7 mm

Chave para fixação da ponta na lamina da
espada. Chave de boca 6 7 mm

Unid.

Allstar

6

42,00

252,00

Chave 8/9 mm

Chave para fixação dos fios de lamina nos
terminais do soquete

Unid.

Allstar

6

42,00

252,00

Desovalador 5 mm

Desovalador 5 mm - Ferramenta utilizada para
reparo da capsula da ponta da espada-

Unid.

Allstar

3

232,00

696,00

Desovalador 4,5
mm

Desovalador 4,5 mm Ferramenta utilizada para
reparo da ponta capsula do florete

Unid.

Allstar

3

232,00

696,00

Chave para
desovalador

Chave para desovalador - Ferramenta que fixa
o desovalador permitirndo o trabalho na ponta
da arma danificada.

Unid.

Allstar

3

72,00

216,00

Tubo isolante fio
de lâmina

Tubo isolante fio de lâmina com diâmetro de 1
milimetro, também conhecido como
"spaghetti"

Unid.

Allstar

40

6,00

240,00
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Meia de esgrima
especial com
compressão

Meia Tecnológica de esgrima, comprimento
acima do joelho, Ultra tec com 3 zonas de
compressao para facilitar a circulacao
sanguinea, em tecido mix de prolipropileno e
cordura, para utilização em competições
nacionais e internacionais que proporcionam
segurança aos atletas. Solado com tecido anti
derrapante.

Par

Allstar

40

185,00

7400,00

Unid.

Allstar

20

9,00

180,00

Almofada em feltro, na cor vermelha, para
Almofada (Espada) montagem da arma evitando o contato da mão

do atleta com a de eletrificação da mesma.

Arruelas 6 mm

Arruelas a serem utilizadas na montagem das
armas entre a espiga e o pomo de fixação.

Unid.

Allstar

100

1,00

100,00

Parafusos Ponta
Espada

Parafusos para fixação da testa da ponta em
sua capsula. Compativel com ponta alema.

Unid.

Allstar

40

13,00

520,00

Mola Pressão
(Espada)

Molas de pressão para a ponta alema de
Espada.

Unid.

Allstar

40

13,00

520,00

Mola contato
(Espada)

Molas de curso para o contato e registro dos
toque na ponta da Espada, compaticel com
ponta alema

Unid.

Allstar

40

13,00

520,00

Unid.

Allstar

8

227,00

1816,00

Barbela elétrica metalizada em INOX 100%
lavavel, tamanho compaticel para mascaras de
fabricacao alema, com velcro e 2 botoes de
seguranca. Barbela de reposição para
Barbela de
reposição (Florete) mascaras . tem a função de registro de toques
na zona do pescoco. Homologada pela FIE e
CBE para utilização em competições
internacionais e nacionais
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Almofada em feltro para montagem da arma
Almofada (Florete) evitando o contato da mão do atleta com a de
eletrificação da mesma.

Unid.

Allstar

40

9,00

360,00

Parafusos
(Florete)

Parafusos para fixação da testeira da ponta em
sua capsula.

Unid.

Allstar

80

13,00

1040,00

Molas Pressão
(Florete)

Molas de pressão para a ponta do Florete.

Unid.

Allstar

80

13,00

1040,00

Almofada (Sabre)

Almofada em feltro para montagem da arma
evitando o contato da mão do atleta com a de
eletrificação da mesma.

Unid.

Allstar

40

9,00

360,00

Cabo de
Isolamento de
Pista

Cabo para isolar a pista de aluminio

Unid.

Favero

6

143,00

858,00

Cabo de Conexao

Cabo de conexão entre a enroladeira e o
aparelho 14 metros

Unid.

Allstar

12

328,00

3936,00

Unid.

Allstar

12

287,00

3444,00

Cabo de reposição
Cabo de reposição enroladeira - 20 metros
enroladeira
Tecido para
reparo de coletes
elétricos

Tecido metalico adesivo para reparo de
pequenos furos em coletes eletricos e barbelas
das mascaras ( 5 cm x 15 cm)

Unid.

Allstar

10

47,00

470,00

Fita isolante para
florete 50 m

Fita isolante para a ponta da lâmina de florete

Unid.

Allstar

3

237,00

711,00

Pedra para
limpeza de
lâminas

Pedra para limpeza da oxidação das lâminas
nas 3 armas

Unid.

Allstar

12

44,00

528,00

* FIE - Federacao Internacional de Esgrima
*CBE - Conf. Brasileira de Esgrima
*N = Newtons de protecao

Flèche Artigos para Esgrima - Deise Falci de Castro
Cnpj. 05008042/0001-92 I.E 096/2917842
Rua Almirante Barroso, 735 sala 303 – Porto Alegre / RS
Fone (51) 91229424 – deise@fleche.com.br

www.esgrima.com.br

TOTAL R$

559982,00

Cond. Pagamento: 10 dias após entrega
Prazo de entrega: 120 dias
Frete: Incluso
Garantia: 06 meses contra defeito de fabricação
Prazo de Validade desta proposta: 60 dias
Dados Bancários
Banco do Brasil Ag. 5745-2 conta 14453-3

Atenciosamente,

Deise Falci de Castro
Diretora
CPF 968564590-68
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