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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM
Data: 30/11/2021

Documento: Registro de Preço - 001467/2021 Situação: 23081.084599/2021-10Processo:Ativo

Data Início: Data Fim: Data Geração:26/11/2021 11/11/2022 26/11/2021
Fornecedor: 29209847000162 - BELCHAIR COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI

Ano Orçamento : 2021
Modalidade: 05 - Pregão Num. Licitação: 151

Extrato: 002401/2021 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.
60,00 1,00 1.218,00001.218,0000 73.080,0000 59,00 71.862,0000ConjuntoP8647 0,00 0,0000 1.218,00004

 Conjunto professor 
Tampo - em MDF de 25 mm medindo 120 mm x 55 mm, painel frontal em MDP de 15mm. Bordas de acabamento em PVC branco 3mm. 
Estrutura -  formada por 02 colunas que ligam o tampo aos pés em tubo de aço industrial medindo 50mm x 30mm em formato retangular. Base dos pés em tubo 30mm x 30mm 
em formato de arco medindo no máximo 700mm com ponteiras em polipropileno virgem na mesma cor do tampo acompanhando o design dos pés. 
CADEIRA - Com assento e encosto em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico, fixados por meio de parafusos auto atarraxantes invisíveis. 
ASSENTO - Medindo 400mm x 400mm anatômico aumentando o conforto, com 04 mãos francesa ao redor da maminha do parafuso para maior durabilidade. 
ENCOSTO - Com curvatura anatômica medindo 430mm x 240mm, espessura mínima 5mm com encaixes a estrutura fixados por rebites POP evitando a perda de 
ponteiras/parafusos para segurança do usuário. Espessura mínima 5mm.
Estrutura - formada por dois pares de tubo quadrado medindo 25 mm x 25 mm arqueado com mesmo design dos pés. Base do assento e interligação ao encosto em tubo 
quadrado 20mm x 20mm com curvatura ergonômica para acomodação, duas barras horizontais para sustentação sob o assento em tubo 20mm x 20mm. Uma barra horizontal de 
reforço em tubo quadrado medindo 20mm x 20mm com espessura de 1,2mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. Base dos pés em tubos quadrado 
medindo 30mm x 30mm na espessura 1,5mm em forma de arco com raio medindo 700,0mm. Estrutura metálica fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de 
banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura, interligados por solda MIG e pintados através do sistema eletrostático epóxi pó.
SAPATAS - antiderrapantes e também com a função de proteção da pintura em formato quadrado acompanhando o design dos pés, medindo 185mm x 30mm x 34mm e 185mm x 
30mm x 34mm, fabricadas em polipropileno, injetadas na mesma cor do assento e encosto e fixadas à estrutura por meio de rebites galvanizados.
A cor do objeto deverá ser definida na emissão do empenho.

73.080,0000 1.218,0000Total : 1.218,0000 71.862,0000,0000
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CONJUNTO PROFESSOR 

MODELO CJ/PROF 

 

MESA: Tampo - em MDF de 25 mm medindo 120 mm x 55 mm, painel frontal em MDP 

de 15mm. Bordas de acabamento em PVC branco 3mm. 

Estrutura - formada por 02 colunas que ligam o tampo aos pés em tubo de aço industrial 

medindo 50mm x 30mm em formato retangular. Base dos pés em tubo 30mm x 30mm 

em formato de arco medindo no máximo 700mm com ponteiras em polipropileno virgem 

na mesma cor do tampo acompanhando o design dos pés. 

CADEIRA - Com assento e encosto em resina plástica virgem, fabricados pelo processo 

de injeção termoplástico, fixados por meio de parafusos auto atarraxantes invisíveis. 

ASSENTO - Medindo 400mm x 400mm anatômico aumentando o conforto, com 04 mãos 

francesa ao redor da maminha do parafuso para maior durabilidade. 

ENCOSTO - Com curvatura anatômica medindo 430mm x 240mm, espessura mínima 

5mm com encaixes a estrutura fixados por rebites POP evitando a perda de 

ponteiras/parafusos para segurança do usuário. Espessura mínima 5mm. 

Estrutura - formada por dois pares de tubo quadrado medindo 25 mm x 25 mm arqueado 

com mesmo design dos pés. Base do assento e interligação ao encosto em tubo quadrado 

20mm x 20mm com curvatura ergonômica para acomodação, duas barras horizontais para 

sustentação sob o assento em tubo 20mm x 20mm. Uma barra horizontal de reforço em 

tubo quadrado medindo 20mm x 20mm com espessura de 1,2mm fixada entre uma das 
colunas que liga a base do assento aos pés. Base dos pés em tubos quadrado medindo 

30mm x 30mm na espessura 1,5mm em forma de arco com raio medindo 700,0mm. 

Estrutura metálica fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos 

químicos para proteção e longevidade da estrutura, interligados por solda MIG e pintados 

através do sistema eletrostático epóxi pó. 

SAPATAS - antiderrapantes e também com a função de proteção da pintura em formato 

quadrado acompanhando o design dos pés, medindo 185mm x 30mm x 34mm e 185mm 

x 30mm x 34mm, fabricadas em polipropileno, injetadas na mesma cor do assento e 

encosto e fixadas à estrutura por meio de rebites galvanizados. 

Cor a definir pelo cliente. 
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