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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM
Data: 09/11/2020

Documento: Registro de Preço - 000891/2020 Situação: 23081.032849/2020-47Processo:Ativo

Data Início: Data Fim: Data Geração:09/11/2020 30/10/2021 09/11/2020
Fornecedor: 04375274000116 - G P COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Ano Orçamento : 2020
Modalidade: 05 - Pregão Num. Licitação: 138

Extrato: 001196/2020 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.
100,00 0,00 0,0000878,0000 87.800,0000 100,00 87.800,0000UnidadeP3223 0,00 0,0000 878,00009

Lousa em vidro temperado de 6mm de espessura, com fundo branco, com no mínimo 06 botões de aço inox e espaçadores para fixação, medindo 2,00 m de comprimento x 1,20 
m de altura; os cantos externos da lousa devem ser arredondados com raio entre 5 mm e 10mm; toda a superfície da lousa em ambas as faces deve ser totalmente lisa, sem 
bolhas ou riscos; a lousa não deve apresentar manchas decorrentes da escrita e deverá ser facilmente apagável. Deve acompanhar o suporte totalmente de vidro para apagadores 
e canetas . O suporte deverá ter a mesma espessura e material da lousa e deve ter o acabamento arredondado com raio entre 5 mm e 10 mm ; o suporte deverá ter no mÍnimo 30 
cm de comprimento x 15 cm de largura e deve ficar na posição horizontal; o suporte deve ser fixado com botões em aço inox. Deverá acompanhar as buchas e os fixadores para a 
instalação. As buchas para fixação devem suportar o peso da lousa, considerando que será fixada em parede de alvenaria. A instalação será por conta da UFSM. Acompanha 
manual de instrução para instalação do produto. Garantia do produto no mímino de 12 meses.

80,00 0,00 0,0000563,0000 45.040,0000 80,00 45.040,0000UnidadeP3223 0,00 0,0000 563,000010
Lousa em vidro temperado de 6 mm de espessura, com fundo branco, com no mínimo 04 botões de aço inox e espaçadores para fixação, medindo 1,50 m de comprimento x 1,00 
m de altura; os cantos externos da lousa devem ser arredondados com raio entre 5 mm e 10mm; toda a superfície da lousa em ambas as faces deve ser totalmente lisa, sem 
bolhas ou riscos; a lousa não deve apresentar manchas decorrentes da escrita e deverá ser facilmente apagável. Deve acompanhar o suporte totalmente de vidro para apagadores 
e canetas. O suporte deverá ter a mesma espessura e material da lousa e deve ter o acabamento arredondado com raio entre 5 mm e 10 mm; o suporte deverá ter no mínimo 30 
cm de comprimento x 15 cm de largura e deve ficar na posição horizontal; o suporte deve ser fixado com botões em aço inox. Deverá acompanhar as buchas e os fixadores para a 
instalação. As buchas para fixação devem suportar o peso da lousa, considerando que será fixada em parede de alvenaria. A instalação será por conta da UFSM. Acompanha 
manual de instrução para instalação do produto. Garantia do produto no mímino de 12 meses

132.840,0000 0,0000Total : 1.441,0000 132.840,000,0000
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E-mail:   atendimento@gpcomercio.com.br 

Rua 12, Nº 24 – Vinhais - CEP: 65071 –135 

Fone: (98) 3011-6013/ 3235-8011 - São Luís - MA 

 

LOUSA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 
 
 

 
 
Descrição: 
 

Placa de vidro temperado incolor fabricada em 06, 08 ou 10 mm. Podendo variar em 

Comprimento e largura, de acordo com o solicitado pelo cliente. Não apresenta áreas 

de corte. Com aplicação de película de segurança na cor branca e fixação por 

prolongadores de aço/inox polidos, nos tamanhos 25x25mm ou 25x50mm, com 

capacidade de suporte compatível ao da lousa solicitada. Os furos ficam a critério do 

contratante, as duas formas de instalação são seguras.  

 
 

 

 
 
 

 
 

Obs.: Imagens meramente ilustrativas. 
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