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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 91/07 

 

 

Processo Administrativo: n.º 07/10/15.074 

Interessado: Secretaria Municipal de Infra-estrutura  

Modalidade: Pregão Presencial n.º 58/07 

Objeto: Registro de Preços de equipamentos de Proteção Individual (EPI’s). 

  

 

                        Aos 11 dias do mês de julho do ano de 2007, na cidade de 

Campinas, Estado de São Paulo, no Palácio dos Jequitibás, sito na Avenida Anchieta, n° 

200, o MUNICÍPIO DE CAMPINAS, devidamente representado, e a empresa MARTINI 
COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA, por seu representante legal, acordam proceder, 

nos termos do Decreto Municipal n° 11.447/94 e alterações e, do edital do Pregão 

Presencial em epígrafe, ao Registro de Preços referente aos itens abaixo discriminados, 

com seus respectivos preços unitários. 

 
 

Lote  Item Código Descrição  Unid. 
 

Quant. 
 

Preço 
Unit. 
R$ 

 
02 
 

02 36031 
Fita anti-derrapante, cor preta, para piso, 
medindo 5 cm de largura em rolos de 20 m. 
 

PC 200 63,65 

03 36030 

Fita para isolamento de área com 
aproximadamente 7 cm de largura, em rolos de 
200 m em polietileno preto e amarelo .  
Cada rolo representa 1 peça. 
 

PC 500 4,14 

 
 
 
 

05 
 
 
 

 
10 

 
31787 

Capacete de segurança, com aba fontal em  
plástico de alto impacto, com sistema de 
suspensão (carneira) fixado no casco através de 
06 ou mais pontos, com regulagem na parte que 
entra em contato com a cabeça, com jugular, 
com logotipo PMC na cor azul ou branca de 
modo que faça contraste com a cor do capacete. 
 

 
PC 

 
200 

 
15,10 
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05 
 
 
 
 

11 33633 

Cinturão de segurança em nylon, tipo 
paraquedista com 02 talabartes em nylon de 
comprimento de 1,6 m e diâmetro de 5/8 pol., 
com 01 mosquetão de aço forjado em cada 
talabarte. 
 

PC 60 43,10 

12 33409 

Cinturão para trabalhos em postes fabricado em 
material sintético, almofadado ponteira ajustável 
reforçada com couro ou material resistente ao 
rasgamento, com duas argolas forjadas 
grandes, com tira porta ferramentas e gancho 
para bolsa, tamanho médio correspondente as 
seguintes dimensões contrutivas: espaçamento 
de 56 cm entre os pontos de fixação das duas 
argolas, comprimento da ponta da fivela até o 
primeiro furo da ponteira de 100 cm e até o 
último furo de 124 cm, o produto tem que 
apresentar inscrito o número de c.a. Obs: este 
cinturão tem que ser usado junto com talabarte. 
 

 
PC 

 
60 

 
84,40 

13 33410 

Composta de fios sintéticos com 11 mm de 
diâmetro apresentando capa trançada em 
poliamida (nylon) na cor branca com detalhe em 
preto e alma de fios de poliamida (nylon) não 
reciclados (virgens) e contínuos.carga de 
ruptutra 30 KN (IPT - ensaio nº 913.994) e 
elasticidade de 3%. 
 

PC 1.000 2,96 

14 33411 

Talabarte em tira ajustável de couro ou material 
sintético equipado com dois mosquetões em 
aço forjado com dupla trava. O produto deve 
apresentar inscrito o número de c.a. Obs: o 
talabarte forma conjunto com o cinturão de 
segurança,um não pode ser utilizado sem o 
outro. 

PC 60 89,50 

 
 
 
 
 
 

06 
 
 
 
 
 
 

15 36062 

Luva anti-corte, ambidestra, tipo spectra, 
tricotada em fios de polietileno de alta 
densidade que em igualdade de peso são mais 
resistentes ao  corte do que o aço, tamanho 
P,M,G . Obs.: cada luva corresponde a uma 
peça.  
 

PC 50 34,90 

16 33014 

Luva de banho nitrílico, constituida por luva de 
suedine de algodão, recoberta na palma e 
dedos por camada superficial de borracha 
nitrílica,com ventilação no dorso da mão, punho 
curto, apropriada para trabalhos que requeiram 
resistência à abrasão inclusive manipulação de 
chapas de aço com rebarbas. Substitui a luva de 
raspa. Tamanhos P,M,G. 
 

PC 500 3,85 
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06 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 33445 

Luva de banho nitrílico, constituida por luva de 
suedine de algodão recoberta na palma, dorso 
da mão e dedos por camada superficial de 
borracha nitrílica, sem ventilação no dorso da 
mão, punho curto, apropriada para trabalhos 
que requeiram resistência à abrasão inclusive 
na manipulação de chapas de aço com 
rebarbas.substitui a luva de raspa, tamanho 
único. 
 

PC 1.000 4,05 

18 28929 Luva de borracha nitrílica, cano médio, p/ 
pintura. PC 200 3,95 

19 2406 

Luva de raspa em grupon, resistente, 
confortável, anatômica, com tiras de reforço 
entre polegar e indicador, com reforço interno, 
punho de 15 cm, com ótima flexibilidade e 
maleabilidade, tamanho único. Aplicação: 
transporte e manuseio de blocos de concreto, 
tijolos ou cimento, em operações que 
desprendam fagulhas, por rebitadores, em 
contato com peças quentes ou agentes 
escoriantes, cortantes ou perfurantes, em 
serviço de funilaria na montagem de estruturas 
metálicas. 
 

PC 2.000 5,55 

20 25693 

Luva de raspa em grupon, resistente, 
confortável, anatômica, com tiras de reforço 
entre polegar e indicador, costurada com linha 
de algodão, punho de 20 cm com reforço interno 
de algodão não alérgico, com palma lisa e ótima 
flexibilidade e maleabilidade, tamanho G. 
Obs.: serviços de solda. 
 

PC 1.000 5,62 

21 29724 

Luva de vaqueta tipo petroleira, resistente, 
confortável, anatômica, confeccionada com 
vaqueta de primeira qualidade curtida ao cromo, 
macia ao tato sem rachaduras ou furos, flexível, 
com reforço do mesmo material na palma e tira 
de reforço também do próprio material entre o 
polegar e o indicador, punho ajustado por 
elástico interno no dorso do punho, 
cumprimento 25 a 30 cm e demais dimensões 
seguindo a norma abnt eb - 192 c/ tolerância de 
5 %, confecção feita c/ linha de nylon c/ dois 
cabos nº 60, o viés em tecido de algodão, e a 
vaqueta na cor natural c/espessura entre 0,8 e 
1,2 mm, tamanho único. 
 

PC 1.000 13,21 
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06 

22 29747 

Luva impermeável confeccionada borracha 
nitrílica c/ grande resistência a abrasão, 
perfuração e corte, antiderrapante, c/ 
acabamento interno absorvente de 
transpiração, resistente a derivados de 
hidrocarbonetos, óleos, graxas, organo 
fosforados entre outros,  comprimento de 32 à 
35 cm. Para uso em serviços de pintura e 
desinsetização de ambientes, tamanhos P,M,G 
e XG. 
 

PC 1.500 3,92 

23 26246 
Luva tricotada em malha de algodão fino, 
pigmentada c/ PVC na palma e dedos tamanho 
único. 

PC 500 1,36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08 
 
 

26 23734 

Óculos de proteção com armação em PVC 
atóxico, leve e confortável, ampla visão, 
podendo ser usado sobre qualquer óculos, 
totalmente fechado, com lentes em 
policarbonato em uma só peça e fixação por 
elástico regulável anti-embaçante. Os óculos 
devem ter certificado de aprovação (CA) e o 
certificado de registro do fabricante (CRFf). 
 

PC 500 6,96 

27 2290 

Protetor auditivo tipo concha em plástico 
resistente a choques mecânicos, possuindo 
espuma interna de poliuretano moldada, 
altamente macia e com vedação perfeita na 
cabeça e ouvidos, com haste plástica larga 
reduzindo a pressão sobre a cabeça, almofada 
de espuma coberta com PVC, protetor que 
reduza o ruído em no mínimo 20 decibéis. 
 

PC 1.000 34,50 

28 29746 

Protetor auricular tipo plug de inserção em 
silicone c/ três flanges, confecção em material 
macio e atóxico, tamanho único, apresentado 
em estojo protetor com presilha tipo clip. Os  
plugs devem possuir cordão de interligação, em 
algodão removível. 
 

PC 1.000 1,50 

29 25665 

Protetor facial com lente em acrílico ou 
policarbonato com proteção completa da face 
contra impactos de partículas, tais como, as que 
se desprendem de peças de processamento em 
tornos, lixadeiras, serras, furadeiras, prensas 
entre outros, fixados à cabeça, através de 
sistema de suspensão plástica regulável na 
altura e no diâmetro, com lente transparente, 
comprimento de 10 polegadas e espessura de 
2,4 mm. 
 

PC 200 17,50 

30 20720 

Respirador de meia peça facial, sem 
manutenção (descartável) de baixa resistência a 
respiração, com válvula de exalação, indicado 
para poeiras e    nevoas-classe  P1, composto 
de camadas filtrantes de fibras sintéticas. 
 

PC 1.000 1,35 
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31 29744 

Respirador meia peça facial, sem manutenção 
(descartável), de baixa resistência a respiração, 
com válvula de exalação, indicado para poeiras 
e névoas e vapores orgânicos – classe P2, 
composto por camadas intercaladas de fibras 
sintéticas entrelaçadas e carvão. 
 

PC 1.000 1,87 

09 
 

32 36063 

Filtro para retenção de vapores orgânicos, para 
uso em respirador purificador de ar, meia peça 
facial, não descartável para dois filtros. O prazo  
de validade dos  filtros deverá ser no mínimo  de 
1,5 anos  a contar da data da compra. Obs.: 
cada par corresponde a 1 peça . 
 

PC 1.000 8,57 

33 36061 

Respirador purificador de ar, meia peça, facial 
não descartável para dois filtros, corpo 
constituído de uma parte em termoplástico  e  a 
outra (superfícies  de vedação) em  silicone ou 
borracha macia,  leve,confortável, pratico de  ser 
usado, que se amolde perfeitamente ao rosto 
através de tirantes  elásticos, que permita  boa 
visibilidade ao usuário, bem como fácil  
inspiração e expiração do ar, cada filtro deve ser 
composto por cartucho  de carvão ativado 
contra vapores orgânicos o respirador poderá 
ser de tamanho único ou "M" e deverá ser 
fornecido com um par de filtros cujo de prazo de 
validade deverá ser superior a 1,5 anos a contar 
da data da compra. Obs.: cada conjunto 
formado pelo respirador e um par de filtros 
equivale a 1 peça.  
 

PC 200 37,15 

 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

34 2296 

Avental de soldador, confeccionado em raspa 
de couro ao cromo, nas dimensões de 60 x 100 
cm, ajustável ao tamanho do usuário através de 
tiras presas ao pescoço e na altura da cintura. 
 

PC 200 13,50 

35 20094 

Capa de chuva, confeccionada em trevira 
impermeável, resistente e durável, na cor 
amarela e com capuz, corpo em única peça, 
com mangas compridas, fechamento frontal 
através de botões de plástico para fixação do 
capuz, soldada eletronicamente, logotipo “PMC” 
em silk screen na cor azul marinho  na parte 
superior central das costas e na frente no lado 
superior esquerdo do peito. Tamanhos: P,M,G. 
 

PC 2.000 11,20 
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10 

36 34906 

Perneira de proteção fechada em toda a volta, 
com ou sem furos para ventilação nas laterais, 
confeccionada em material sintético (bidin 4mm) 
com no mínimo três tiras de metal, ou plástico 
resistente na parte dianteira, com proteção 
frontal na parte de baixo para proteger o peito do 
pé, com tira de material sintético ou couro na 
parte baixa e lateral para passar sob o calçado e 
fixação do outro lado por fivela ou velcro a fim de 
evitar que ela suba na perna durante o uso, 
tamanho único. Cada par equivale a uma peça. 
 

PC 200 13,50 

 
11 
 

37 36191 Cone zebrado amarelo e preto - 50 cm em PVC. 
 PC 200 5,30 

38 36192 Cone zebrado amarelo e preto - 75 cm em PVC. 
 PC 200 16,40 

39 36189 
Cone zebrado laranja e branco - 50 cm, faixas 
refletivas, em PVC. 
 

PC 200 17,10 

40 36190 
Cone zebrado laranja e branco - 75 cm, faixas 
refletivas, em PVC. 
 

PC 200 27,70 

                   

                        Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido pelo prazo 

de 12 (doze) meses, contado da data de sua assinatura. 

  
                        Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, 

após lida e aprovada, será assinada pelas partes. 

 
Campinas, 11 de julho de 2007. 

 

 
OSMAR COSTA 

Secretário Municipal Infra-estrutura 
 

 

MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 
Representante Legal: Juarez Teixeira 

R.G. n° 16.801.578-X 
CPF n° 096.804.438-76 


