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Extrato da Ata de Registro de Preços do Pregão Presencial 018/2021 SRP

Ata nº 007/2021 – Contratante: Companhia de Desenvolvimento de Guaratinguetá
Empresa Detentora da Ata: Candido & Gasparotto Comércio de EPI Ltda; Objeto: REGISTRO
DE PREÇO para a futura e eventual aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI´s)
e coletiva. Valor Global da Ata: R$ 548.378,00; Validade: 12 meses. Assinatura em 26/08/2021

Item Descrição UN. Quant. Marca Valor Unit. Valor Total 

4 Máscara  de  solda  de  auto
escurecimento para proteção dos olhos
e  da  face  contra  faíscas,  salpicos  e
radiações prejudiciais em trabalhos de
solda tipo eletrodo, mag, mig, mig leve,
tig,  aço carbono,  solda  plasma,  corte
plasma entre outros 

UN 20 Delta Plus 
CA 14200

149,90 2.998,00

9 Óculos de segurança com lentes anti
embaçantes  e  antirrisco,  com  parte
interna  da  armação  com  proteção
emborrachada  para  maior  conforto  e
vedação  e  apoio  nasal  em  silicone.
possui  o  opção  de  trocar  antes  por
elástico.

UN 2.500 Carbografit
e 

CA 28436

17,60 44.000,00

10 Óculos de segurança com lentes anti
embaçantes  e  antirrisco,  com  parte
interna  da  armação  com  proteção
emborrachada  para  maior  conforto  e
vedação  e  apoio  nasal  em  silicone.
possui  o  opção  de  trocar  antes  por
elástico.

UN 2.500 Carbografit
e 

CA 28436

19,90 49.750,00

12 Protetor auditivo, do tipo inserção pré-
moldado,  de silicone,  tamanho único,
com cordão.

UN 3.500 Freitas
CA 18189

0,85 2.975,00

14 CAPA  de  chuva  com  capuz,  com
mangas  longas,  cor  amarela
fluorecente,  confeccionada  em  tecido
de  pvc  forrado,  com  fechamento  em
botão de pressão.  na parte da frente
do lado esquerdo deve ser adicionado
com  a  escrita  branca  “a  serviço  da
P.M.E.T. Guaratinguetá” pequeno. Nas
costas logo da CODESG

UN 2.000  Vinilseg
CA 33304

16,90 33.800,00

15 Jardineira de segurança confeccionada
em  tecido  nylon  emborrachado,  com
uma face em poliamida e a outra em
PVC,  sendo  as  emendas  através  de
costuras  impermeabilizadas.  A

UN 200 Vinilseg
CA  36004

129,90 25.980,00
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jardineira  possui  suspensório  de
poliéster  e  reguladores  de  PVC para
ajuste. Possui botas de PVC acopladas
nas extremidades das pernas.

16 Colete refletivo fabricado em malha de
poliéster  perfurada  para  melhor
transpiração.  fitas  refletivas  de  alta
visibilidade  costuradas:  2  horizontais
na  região  da  cintura  e  2  verticais,
sendo uma à direita e outra à esquerda
do tronco iniciando no peito e indo até
as  costas.  fechamento  frontal  com
velcro.  na  parte  da  frente  do  lado
esquerdo deve ser  adicionado com a
escrita  branca  “a  serviço  da  P.M.E.T
Guaratinguetá”  pequeno.  Nas  costas
logo da CODESG.

UN 1.500 Stell Flex 24,90 37.350,00

18 Luva de segurança confeccionada em
dupla camada de grafatex quatro fios
na palma em lona, reforço externo em
raspa  entre  os  dedos  polegar  e
indicador.

UN 3.000 Delta Plus 
CA 36066

3,79 11.370,00

19 Luva em neolátex, confeccionada em
látex natural e neoprene com reforço
extra.

UN 1.500 Super
Safety

CA 33333

7,49 11.235,00

21 Luva de segurança confeccionada em
nylon,  com  banho  total  em  látex
corrugado ideal  para atividades com
umidade.

PAR 2.500 Super
Safety

CA 31895

6,89 17.225,00

22 Luva  de  segurança,  confeccionada
em vaqueta na palma e face palmar
dos dedos; tira de reforço externo em
vaqueta entre o dedo polegar, reforço
interno  em  raspa  na  palma;  dorso
com elástico para ajuste em raspa.

PAR 8.000 Indcouros
CA 25974

11,99 95.920,00

24 Luva de segurança confeccionada em
fibras  naturais  e  punho  de  malha
costurado,  totalmente  revestida  em
policloreto de vinila (PVC) liso na face
palmar, ponta dos dedos e dorso. 

PAR 6.500 Super
Safety

CA 32033

7,83 50.895,00

26 Luva de segurança confeccionada em
borracha  nitrílica,  sem  revestimento
interno, 100% texturizada. 

PAR 500 Super
Safety

CA33334

7,99 3.995,00

28 Bota  de  borracha de  segurança
confeccionada  em  borracha  super
resistente, sem forração interna.

PAR 1.000 Work Flex
CA 37154

28,00 28.000,00

29 Botina em vaqueta relax na cor preta PAR 1.500 Cartom 59,90 89.850,00
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com biqueira de composite. Dorso em
vaqueta  soft  preta  com  espuma  de
engenharia  resistente  a  impacto.
forração  em  safetdry.  fechamento
com  sistema  calce  rápido  com
elásticos  laterais  pretos  de  trama
dupla, recoberto com couro. costuras
simples,  duplas  e  quádruplas,  feitas
com  linhas  de  nylon  de  alta
tenacidade.  contraforte  em  material
termoconformado,  totalmente
recoberto  em  couro.  palmilha  de
montagem  costurada  no  sistema
strobel.  palmilha  higiênica
antibacteriana.

CA 38753

34 Protetor solar FPS 60 com repelente.
Oferece  alta  proteção  a  pele  contra
os efeitos nocivos da radiação solar e
efeito  repelente  de insetos  de longa
duração, creme. Embalagem de 2L.

UN 150 Sunday
AFE

2.06596.5

259,00 38.850,00

36 Fita  para  sinalização  e  segurança
produzida  a  partir  de  um  filme  de
polietileno  de  baixa  densidade  sem
adesivo,  impresso  em  duas  cores
preta e amarela. Dimensões 70mm X
200m

UN 500 Silk Star 8,37 4.185,00

VALOR TOTAL R$ 548.378,00
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Extrato da Ata de Registro de Preços do Pregão Presencial 018/2021 SRP

Ata nº 008/2021 – Contratante: Companhia de Desenvolvimento de Guaratinguetá
Empresa Detentora da Ata: L. J. M dos Santos EPP; Objeto: REGISTRO DE PREÇO para a
futura e eventual  aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI´s) e coletiva. Valor
Global da Ata: R$ 83.829,00; Validade: 12 meses. Assinatura em 26/08/2021

Item Descrição UN. Quant. Marca Valor Unit. Valor Total 

1 Abafador de  ruídos tipo concha,
constituído por duas  conchas em
plástico,  apresentando almofadas
de espuma em suas laterais e em
seu interior.  tira de sustentação e
uma haste em plástico rígido que
mantêm as  conchas  firmemente
seladas contra a região das orelhas
do usuário e  que sustentam as
conchas. NRRSF 22 DB.

UN 250 Dystray
CA 27412

29,40 7.350,00

2 Capacete  de  segurança  modelo  V-
GUARD, tipo II (aba frontal), classe B
com  suspensões.  nas  cores:  cinza,
verde,  azul  e  branco.  este
equipamento  deverá  apresentar  o
selo de marcação do INMETRO.

UN 350 Plastcor 10,50 3.675,00

3 Capuz  de  segurança  confeccionado
em  malha  dupla  de  poliéster
(helanca), reforço na aba em material
sintético,  fechamento  através  de
velcro,  tipo  árabe.  Com  a  logo  da
CODESG na frente.

UN 1.000 Indart 5,80 5.800,00

5 Máscara  de  proteção  -  V.O  PFF  2.
Respirador  purificador  de  ar  de
segurança,  tipo  peça,  semifacial
filtrante para partículas, com formato
tipo dobrável. 

UN 2.500 Delta Plus 2,50 6.250,00

6 Máscara de  proteção  PFF  1.
Respirador  purificador  de  ar  de
segurança,  tipo  peça,  semifacial
filtrante para partículas, com formato
tipo dobrável.

UN 2.500 Delta Plus 1,85 4.625,00

7 Protetor  facial  de  segurança,
constituído  de  coroa  e  carneira  de
plástico, com regulagem de tamanho
através de ajuste simples e visor tipo
tela,  com  cerca  de  200  mm  de

UN 350 Plastcor
CA 15019

23,80 8.330,00
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largura e 250 mm de altura. o visor é
preso à coroa através de sistema de
encaixe  por  meio  de  dois  pinos
plásticos. 

13 Avental  de  segurança
confeccionado  em  raspa,  tiras  em
raspa para ajuste no pescoço e na
cintura presas por meio de arrebites
e fivelas metálicas para ajustes.

UN 100 Dagoberto
CA 10511

23,80 2.380,00

20 Luva  de  segurança  tricotada  em
dois  fios  de  algodão  na  cor  cru,
revestimento  em  borracha  natural
vulcanizada na palma, face palmar
dos  dedos  e  pontas  dos  dedos,
punho  com  elástico,  acabamento
em overloque 

PAR 5.000 Plastcor
CA 35844

3,50 17.500,00

23 Manga de segurança confeccionada
em  raspa,  tiras  em  raspa  e  fivela
metálicas para ajustes. 

PAR 100 Dagoberto
CA 10513

18,20 1.820,00

25 Luva  de  segurança  tricotada  em
quatro  fios  de  algodão,  pigmentos
antiderrapantes de pvc na palma e
face palmar dos dedos. 

PAR 2.000 Plastcor
CA 31911

2,68 5.360,00

27 Luva  de  segurança  confeccionada
em raspa, reforço externo em raspa
entre os dedos polegar e indicador,
punhos, 15 cm. 

PAR 100 Dagoberto
CA 10510

7,89 789,00

32 Perneira  de  segurança
confeccionada  em  duas  camadas
de laminado de pvc, talas de aço ou
talas de polipropileno ou chapa de
aço  na  parte  frontal,  com  ou  sem
joelheira, com ou sem fecho plástico
para  ajustes,  com  ou  sem
metatarso,  fechamento  nas  bordas
por  meio  de  viés  em  material
sintético,  fechamento  total  em
velcro. 

PAR 150 Indart
CA 10258

19,60 2.940,00

35 Protetor  solar  fator  60,  creme.
Embalagem de 2L.

UN 150 Sunday
AFE

2.06596.5

113,40 17.010,00

VALOR TOTAL R$ 83.829,00
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