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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM
Data: 06/11/2020

Documento: Registro de Preço - 000878/2020 Situação: 23081.029481/2020-30Processo:Ativo

Data Início: Data Fim: Data Geração:06/11/2020 26/10/2021 06/11/2020
Fornecedor: 16715244000190 - EVA MEDIANEIRA DE OLIVEIRA GONÇALVES

Ano Orçamento : 2020
Modalidade: 05 - Pregão Num. Licitação: 130

Extrato: 001179/2020 Unidade: 01.18.00.00.0.1 - CENTRAL DE AQUISIÇÕES

Quantidade
Utilizado SaldoValor Unitário 

Inicial Valor Quantidade Valor Quantidade ValorUnidadeCod.Reduzido Qtde Aditivada Valor Aditivado Valor UnitárioSeq.
180,00 0,00 0,0000480,0000 86.400,0000 180,00 86.400,0000Unidade520011 0,00 0,0000 480,000020

Armário alto com 02 portas 03 prateleiras medindo 90x50x160 cm, com as seguintes especificações:
Tampo: Confeccionado em madeira MDF de 25 mm revestida com filme melamínico texturizado BP em ambas as faces, profundidade 50 cm, com acabamento em fita de borda 
PVC de 2 mm de espessura em todas as extremidades.
Corpo: Costas, base e laterais confeccionado em madeira MDF ou MDP de 18 mm de espessura revestida com filme melamínico texturizado BP em ambas as faces, com 
acabamento em fita de borda PVC de 2 mm de espessura em todas as extremidades. As laterais possuem furação espaçada com 200 mm de distância que permite ao usuário 
regular as prateleiras e demais acessórios. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em zamak estampado e parafuso de montagem rápida M6 x 13 mm, 
rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno.
Prateleiras reguláveis: Confeccionado em madeira MDF de 18 mm de espessura revestida com filme melamínico texturizado BP em ambas as faces, com acabamento em fita de 
borda PVC de 2 mm de espessura em todas as extremidades. As prateleiras possuem suportes de nylon com 20 mm de diâmetro insertadas no topo das mesmas para encaixe 
em parafuso a ser fixado na lateral do armário criando assim uma fixação rígida e travando a prateleira conferindo resistência ao conjunto.
Prateleira fixa: armários altos possuem prateleira do meio fixa confeccionada com as mesmas características das reguláveis, porém é fixada na parte central do armário por 
cavilhas de madeira e tambor de giro confeccionado em zamak estampado e parafuso de montagem rápida M6 x 13 mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado e 
tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno.
Portas: Portas de giro confeccionadas em madeira MDF ou MDP de 18 mm de espessura revestida com filme melamínico texturizado BP em ambas as faces, com acabamento em 
fita de borda PVC de 2 mm de espessura em todas as extremidades. Com 3 dobradiças de aço com caneco de diâmetro 35 mm por porta permitindo uma abertura de 110º 
recobrindo totalmente a lateral. Puxadores em alumínio anodizado de 128 mm na posição central de 100 cm do chão quando armários altos. Quando
baixos, fixá-los na posição central a 15 cm do limite superior da porta. Fechadura com duas chaves escamoteáveis, na porta do lado direito, e batente de aço na porta do lado 
esquerdo fixada a meia altura. O batente do tipo "L" fixado ao tampo por meio de parafusos e buchas de nylon para alinhamento das portas. Todo o armário recebe buchas de nylon 
para a fixação de parafusos, não tendo contato direto do parafuso com a madeira.
Rodapé: Rodapé de aço confeccionado em tubo de aço de 25x25 x1,50mm de espessura estampados a 45º e soldados com solda MIG para maior sustentação e acabamento, 
possui peças de aço curvas na parte interna do rodapé para a fixação do mesmo entre o rodapé e a base inferior do móvel, possui 4 sapatas niveladoras de diâmetro 30 mm em 
PVC.
Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de 
espessura, curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 250°.
Todo sistema de fixação feito através de buchas metálicas/nylon ou similar. Não serão aceitos sistema de fixação de outra forma e que causem o atrito direto as partes em MDF, 
possibilitando a montagem e desmontagem por inúmeras vezes sem causar dano ao mesmo. Todas as peças que formam o conjunto devem ter acabamento com bordas em 
todo perímetro.
A cor do objeto deverá ser definida na emissão do empenho.                                
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CATÁLOGO TÉCNICO ESPECÍFICO 
 

 
ITEM 20 
 
Pregão Eletrônico Nº 130/2020 
 
 
MARCA: GONÇALVES MÓVEIS  
 
 
MODELO: ARMÁRIO 20 

 

CORES DISPONÍVEIS: BRANCO, BEGE, CINZA CRISTAL 

  

ESPECIFICAÇÕES: 

 

 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO: 

Armário Alto com 02 portas, 03 prateleiras, medindo 90x50x160 cm, com as 

seguintes especificações:  

Tampo: Confeccionado em madeira MDF de 25 mm revestida com filme 

melamínico texturizado BP em ambas as faces, profundidade 50 cm, com 

acabamento em fita de borda PVC de 2 mm de espessura em todas as 

extremidades. 

Corpo: Costas, base e laterais confeccionado em madeira MDF ou MDP de 18 

mm de espessura revestida com filme melamínico texturizado BP em ambas as 

faces 
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