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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 92/07 

 

 

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 BERTIN 
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$ 

03 

04 32841 

Bota impermeável, confeccionada em PVC 
injetado, na cor branca, confortável, leve, 
resistente, anatômica, com solado 
antiderrapante, forrada internamente com 
algodão antialérgico de fácil secagem, cano 
médio medindo entre 35 e 40 cm, tamanhos 34 
à 44.  Obs.: -  utilizada para trabalhos em locais 
úmidos.  Cada par de botas equivale a 1 peça. 

PC 500 18,77 

05 28044 

Bota impermeável, confeccionada em   PVC   
injetado,   na   cor   preta, confortável,  leve, 
resistente,  anatômica, com solado 
antiderrapante, forrada   internamente   com   
algodão  antialérgico  de  fácil  secagem, cano 
longo medindo entre 35  à 40 cm.  tamanho 34 à 
45.  
Obs: utilizada para trabalhos em locais úmidos. 

PC 500 18,82 
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06 32074 

Bota impermeável, confeccionada em PVC na 
cor preta, confortável, leve, resistente, 
anatômica, com solado anti-derrapante,  forrada 
internamente com poliéster, cano médio 
medindo entre 25 a 30 cm, números 34 a 45, 
com inscrição do número de certificado de 
aprovação (c.a.). Obs.: utilizada para trabalhos 
em locais úmidos. 

PC 500 16,81 

04 

07 29759 

Botina de segurança em couro de vaqueta na 
cor preta, confortável, leve, resistente e 
aderente em qualquer piso, formato anatômico, 
com grande capacidade de absorção de energia 
na região do calcanhar, solado em PU tipo 
bidensidade injetado diretamente no cabedal, 
anti-derrapante com grande resistência a flexão, 
abrasão, tração e ruptura, com biqueira de aço e 
com elástico nas laterais, tamanho: 34 à 45. 

PC 2.000 38,74 

08 29748 

Botina de segurança em couro de vaqueta na 
cor preta, confortável, leve, resistente, aderente 
em qualquer piso, formato anatômico, com 
grande capacidade de absorção de energia na 
região do calcanhar, solado em PU tipo 
bidensidade injetado diretamente no cabedal, 
antiderrapante com grande resistência a flexão, 
abrasão, tração e ruptura, sem biqueira de aço, 
com elástico nas laterais. Tamanho 34 a 45. 

PC 2.000 35,49 

09 36085 

Botina de segurança em couro vaqueta, de 
espessura 1,8 a 2,0 mm, sem biqueira de 
proteção, com elástico lateral recoberto, solado 
antiderrapante em borracha vulcanizada tipo 
nitrílica resistente à temperatura, com grande 
capacidade de absorção de energia na região 
do calcanhar, com palmilha normal, fixada pelo 
sistema strobell, com palmilha adicional, 
isolante térmica de kevlar na entresola, para 
isolar o calor do pé do usuário, números 34 a 45. 
Obs.: para uso dos aplicadores de asfalto. 

PC 1.000 52,24 
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12 

41 16967 

Tênis de segurança em vaqueta curtida ao 
cromo tipo relax, cor preta, solado em PU 
bidensidade, antiderrapante injetado 
diretamente ao cabedal, de amarrar, com 
colarinho acolchoado, sem biqueira de aço, nº 
38. 

PC 100 41,83 

42 14077 

Tênis de segurança em vaqueta curtida ao 
cromo tipo relax, cor preto, solado em PU 
bidensidade, antiderrapante, injetado 
diretamente ao cabedal, de amarrar, com 
colarinho acolchoado, sem biqueira de aço, nº 
39. 

PC 100 41,83 

43  
14078 

Tênis de segurança em vaqueta curtida ao 
cromo tipo relax, cor preto, solado em PU 
bidensidade, antiderrapante, injetado 
diretamente ao cabedal, de amarrar, com 
colarinho acolchoado, sem biqueira de aço, nº 
40. 

 
PC 100 41,83 
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44 14079 

Tênis de segurança em vaqueta curtida ao 
cromo tipo relax, cor preto, solado em PU 
bidensidade, antiderrapante, injetado 
diretamente ao cabedal, de amarrar, com 
colarinho acolchoado, sem biqueira de aço, nº 
41. 

PC 100 41,83 

45 14080 

Tênis de segurança em vaqueta curtida ao 
cromo tipo relax, cor preto, solado em PU 
bidensidade, antiderrapante, injetado 
diretamente ao cabedal, de amarrar, com 
colarinho acolchoado, sem biqueira de aço, nº 
42. 

PC 100 41,83 

46 14081 

Tênis de segurança em vaqueta curtida ao 
cromo tipo relax, cor preto, solado em PU 
bidensidade, antiderrapante, injetado 
diretamente ao cabedal, de amarrar, com 
colarinho acolchoado, sem biqueira de aço, nº 
43. 

PC 100 41,83 

                   

                        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 
 

 

 

BERTIN LTDA 
Representante Legal: Luiz Alberto Faustino  

R.G. n° 6.831.130-8 
CPF n° 782.616.198-34 


