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Documento: Registro de Preço - 002453/2016 23081.001387/2017-11Processo:

Data Início: Data Fim: Data Geração:01/06/2017 19/05/2018 01/06/2017

Fornecedor: 85354306000360 - DUCA MÓVEIS LTDA

Ano Orçamento : 2016

Modalidade: 05 - Pregão Num. Licitação: 58

Extrato: 003408/2016
Unidade: 01.18.00.00.0.1 - CENTRAL DE AQUISIÇÕES - DEMAPA

Quadro branco luxo(tela em fórmica) confeccionado 
em laminado melamínico lousa branca lisa, fundo em 
MDF (madeira resistente)no mínimo 12mm, moldura 
em alumínio anodizado fosco, com suporte para 
apagador arredondado, removível e deslizante com 40 
cm, sistema de fixação invisível, podendo ser 
instalado na vertical ou horizontal. Acompanha 
manual e conjunto de acessórios para instalação na 
medida 2,50m x 1,20m.

200,00 0,00 0,0000505,5000 101.100,0000 200,00 101.100,00UnidadeP8619

000279/2017 33 39 N

101.100,0000 0,0000Total : 505,5000 101.100,00
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Documento: Registro de Preço - 002454/2016 23081.001387/2017-11Processo:

Data Início: Data Fim: Data Geração:01/06/2017 19/05/2018 01/06/2017

Fornecedor: 09685667000140 - BENTO OFFICE INDUSTRIA DE MOVEIS LIMITADA

Ano Orçamento : 2016

Modalidade: 05 - Pregão Num. Licitação: 58

Extrato: 003409/2016
Unidade: 01.18.00.00.0.1 - CENTRAL DE AQUISIÇÕES - DEMAPA

Mesa de trabalho angular em "L" tampo único 
medindo 140x140x60/74 cm, com as seguintes 
especificações:
Tampo: Confeccionado em madeira MDF ou MDP de 
25 mm de espessura revestida com filme melamínico 
texturizado BP, com profundidade de 60 cm para 
tampo com corte sinuoso em forma de delta com 
entrada orgânica para o usuário, com acabamento 
em fita de borda abs de 3 mm de espessura e raio 
2,5 mm  na área de contato do usuário e 2 mm em 
todas as extremidades. O tampo possui passa cabos 
em poliestireno injetado  com 60 mm de diâmetro na 
cor do revestimento do tampo.
Painel estrutural: Confeccionado em madeira MDF ou 
MDP de 18 mm de espessura revestida com filme 
melaminico texturizado BP, com acabamento em fita 
de borda abs de 0,45 mm de espessura em todas as 
extremidades. 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 na cor do revestimento.
Estrutura metálica LE/LD:
Base horizontal estampada " sem ponteiras " em 
chapa de aço SAE 1020, com 2,65mm de espessura, 
com aproximadamente 600 mm de comprimento, 70 
mm de largura e 30 mm de altura, dotada de  sapatas 
niveladoras   com rosca 5/16 em nylon, fixadas na 
parte inferior da base horizontal por meio de duas 

200,00 2,00 840,0000420,0000 84.000,0000 198,00 83.160,000Unidade52061

Página: 96



08:31Time:5.5.99.03.28 Extratos de Contratos ou Registros de Uma Unidade Administrativa

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

Data: 09/06/2017

Complemento

Quantidade

Utilizado Saldo

Valor Unitário Valor Quantidade Valor Quantidade ValorUnidade

Cod.Reduzido

Num. Sol. Seq. Sol. Seq. Proc. Vinculado

peças metálicas, possui furo central com rosca 5/16 
para permitir a regulagem das sapatas, as peças são 
soldadas por meio de solda mig para melhor 
acabamento e resistência.
Base superior horizontal confeccionada em chapa de 
aço SAE 1020, em formato de " L " com 2,65mm de 
espessura medindo aproximadamente 500 x 50 x 30 
mm para maior sustentação e acabamento, perfurada 
na parte superior para fixação entre o pé da mesa e o 
tampo, soldada aos tubos verticais por meio de solda 
mig .Estrutura metálica vertical confeccionada em 
dois tubos de aço SAE 1020, , medindo 40 x 40mm 
com parede reforçada  de 1,90mm de espessura, 
recebe usinagens a laser para encaixe de 
componentes, com rebites em aço M6 para fixação de 
painéis e calhas. Fechamento vertical  em chapa de 
aço SAE 1020 com 0,90mm de espessura,  com 
dobras a 90º nas extremidades para reforço e guia 
para encaixe, possui . Tampa fixa pelo lado interno do 
pé, e de encaixe na externa. Possui peça interna em 
formato de "U" permitindo a separação de fios, 
elétrica, lógica e telefonia.
Acessório: calha para fiação   Confeccionada em 
chapa de aço SAE 1020 com 0,90mm de espessura. 
Possui peça interna em formato de "U" com duas 
dobras a 90º, e nas extremidades possui recortes a 
45º para evitar acidentes, permitindo a separação. 
Com furação para alojamento de 02 tomadas 
elétricas convencionais e de 2 RJ-45 para receber 
telefonia e lógica, tomadas padrão NBR 14136 ABNT.
Pé metálico estrutura de canto 90° graus:
 Estrutura em chapa de aço  em formato quadrado de 
90º, dotada de 1 sapata niveladora base superior 
horizontal, chapa de aço soldada com furação na 
parte superior da coluna para permitir a passagem de 
fiação entre a coluna de canto e o tampo da mesa, 
Coluna vertical em chapa de aço dobrada medindo 
700 x 100 x 100 mm em chapa de aço de 1,06mm de 
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espessura. Calha com saque frontal, possui na 
tampa furação para fixação de 2 tomadas elétricas 
convencionais e 2 RJ 45 para receber telefonia e 
lógica(tomada de acordo com as normas da ABNT 
NBR 14136), todas as partes metálicas soldadas são 
feitas por Solda Mig para maior sustentação e 
acabamento.
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 feita 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 ou MDP, 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.

000279/2017 1 7 N

Mesa de trabalho angular em "L" tampo único 
medindo 160x170x60/74 cm, com as seguintes 
especificações:
Tampo: Confeccionado em madeira MDF ou MDP de 
25 mm de espessura revestida com filme melamínico 
texturizado BP, com profundidade de 60 cm para 
tampo com corte sinuoso em forma de delta com 
entrada orgânica para o usuário, com acabamento 
em fita de borda abs de 3 mm de espessura e raio 
2,5 mm  na área de contato do usuário e 2 mm em 
todas as extremidades. O tampo possui passa cabos 
em poliestireno injetado  com 60 mm de diâmetro na 
cor do revestimento do tampo.

150,00 0,00 0,0000445,0000 66.750,0000 150,00 66.750,000Unidade52061
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Painel estrutural: Confeccionado em madeira MDF ou 
MDP de 18 mm de espessura revestida com filme 
melaminico texturizado BP, com acabamento em fita 
de borda abs de 0,45 mm de espessura em todas as 
extremidades. 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 na cor do revestimento.
Estrutura metálica LE/LD:
Base horizontal estampada " sem ponteiras " em 
chapa de aço SAE 1020, com 2,65mm de espessura, 
com aproximadamente 600 mm de comprimento, 70 
mm de largura e 30 mm de altura, dotada de  sapatas 
niveladoras   com rosca 5/16 em nylon, fixadas na 
parte inferior da base horizontal por meio de duas 
peças metálicas, possui furo central com rosca 5/16 
para permitir a regulagem das sapatas, as peças são 
soldadas por meio de solda mig para melhor 
acabamento e resistência.
Base superior horizontal confeccionada em chapa de 
aço SAE 1020, em formato de " L " com 2,65mm de 
espessura medindo aproximadamente 500 x 50 x 30 
mm para maior sustentação e acabamento, perfurada 
na parte superior para fixação entre o pé da mesa e o 
tampo, soldada aos tubos verticais por meio de solda 
mig .Estrutura metálica vertical confeccionada em 
dois tubos de aço SAE 1020, , medindo 40 x 40mm 
com parede reforçada  de 1,90mm de espessura, 
recebe usinagens a laser para encaixe de 
componentes, com rebites em aço M6 para fixação de 
painéis e calhas. Fechamento vertical  em chapa de 
aço SAE 1020 com 0,90mm de espessura,  com 
dobras a 90º nas extremidades para reforço e guia 
para encaixe, possui . Tampa fixa pelo lado interno do 
pé, e de encaixe na externa. Possui peça interna em 
formato de "U" permitindo a separação de fios, 
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elétrica, lógica e telefonia.
Acessório: calha para fiação   Confeccionada em 
chapa de aço SAE 1020 com 0,90mm de espessura. 
Possui peça interna em formato de "U" com duas 
dobras a 90º, e nas extremidades possui recortes a 
45º para evitar acidentes, permitindo a separação. 
Com furação para alojamento de 02 tomadas 
elétricas convencionais e de 2 RJ-45 para receber 
telefonia e lógica, tomadas padrão NBR 14136 ABNT.
Pé metálico estrutura de canto 90° graus:
  Estrutura em chapa de aço  em formato quadrado de 
90º, dotada de 1 sapata niveladora base superior 
horizontal, chapa de aço soldada com furação na 
parte superior da coluna para permitir a passagem de 
fiação entre a coluna de canto e o tampo da mesa, 
Coluna vertical em chapa de aço dobrada medindo 
700 x 100 x 100 mm em chapa de aço de 1,06mm de 
espessura. Calha com saque frontal, possui na 
tampa furação para fixação de 2 tomadas elétricas 
convencionais e 2 RJ 45 para receber telefonia e 
lógica(tomada de acordo com as normas da ABNT 
NBR 14136), todas as partes metálicas soldadas são 
feitas por Solda Mig para maior sustentação e 
acabamento.
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 feita 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 ou MDP, 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 
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empenho.

000279/2017 2 8 N

Mesa linear sem gavetas com calha metálica para 
fiação 120x70x74cm, com as seguintes 
especificações:
Tampo: Confeccionado em madeira MDF ou MDP de 
25 mm de espessura revestida com filme melaminico 
texturizado BP, com profundidade de 70 cm, com 
acabamento em fita de borda abs de 3 mm de 
espessura e raio 2,5 mm  na área de contato do 
usuário e 2 mm em todas as extremidades. O tampo 
possui passa cabos em poliestireno injetado  com 60 
mm de diâmetro na cor do revestimento.
Painel estrutural: Confeccionado em madeira MDF ou 
MDP de 18 mm de espessura revestida com filme 
melaminico texturizado BP, com acabamento em fita 
de borda abs de 0,45 mm de espessura em todas as 
extremidades. 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.
Estrutura metálica LE/LD:
Base horizontal estampada " sem ponteiras " em 
chapa de aço SAE 1020, com 2,65mm de espessura, 
com aproximadamente 600 mm de comprimento, 70 
mm de largura e 30 mm de altura, dotada de  sapatas 
niveladoras   com rosca 5/16 em nylon, fixadas na 
parte inferior da base horizontal por meio de duas 
peças metálicas, possui furo central com rosca 5/16 
para permitir a regulagem das sapatas, as peças são 
soldadas por meio de solda mig para melhor 
acabamento e resistência.
Base superior horizontal confeccionada em chapa de 
aço SAE 1020, em formato de " L " com 2,65mm de 
espessura medindo aproximadamente 500 x 50 x 30 

200,00 0,00 0,0000309,0000 61.800,0000 200,00 61.800,000Unidade520005
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mm para maior sustentação e acabamento, perfurada 
na parte superior para fixação entre o pé da mesa e o 
tampo, soldada aos tubos verticais por meio de solda 
mig .Estrutura metálica vertical confeccionada em  
tubos de aço SAE 1020, , medindo 40 x 40mm com 
parede reforçada  de 1,90mm de espessura, recebe 
usinagens a laser para encaixe de componentes, 
com rebites em aço M6 para fixação de painéis e 
calhas. Fechamento vertical  em chapa de aço SAE 
1020 com 0,90mm de espessura,  com dobras a 90º 
nas extremidades para reforço e guia para encaixe, 
possui. Tampa fixa pelo lado interno do pé, e de 
encaixe na externa. Possui peça interna em formato 
de "U" permitindo a separação de fios, elétrica, lógica 
e telefônica. 
Acessório: calha para fiação   Confeccionada em 
chapa de aço SAE 1020 com 0,90mm de espessura. 
Possui peça interna em formato de "U" com duas 
dobras a 90º, e nas extremidades possui recortes a 
45º para evitar acidentes, permitindo a separação. 
Com furação para alojamento de 02 tomadas 
elétricas convencionais e de 2 RJ-45 para receber 
telefonia e lógica, tomadas padrão NBR 14136 ABNT. 
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 feita 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 ou MDP, 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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000279/2017 3 9 N

Mesa linear sem gavetas com calha metálica para 
fiação 150x70x74cm, com as seguintes 
especificações:
Tampo: Confeccionado em madeira MDF ou MDP de 
25 mm de espessura revestida com filme melaminico 
texturizado BP, com profundidade de 70 cm, com 
acabamento em fita de borda abs de 3 mm de 
espessura e raio 2,5 mm  na área de contato do 
usuário e 2 mm em todas as extremidades. O tampo 
possui passa cabos em poliestireno injetado  com 60 
mm de diâmetro na cor do revestimento.
Painel estrutural: Confeccionado em madeira MDF ou 
MDP de 18 mm de espessura revestida com filme 
melaminico texturizado BP, com acabamento em fita 
de borda abs de 0,45 mm de espessura em todas as 
extremidades. 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.
Estrutura metálica LE/LD:
Base horizontal estampada " sem ponteiras " em 
chapa de aço SAE 1020, com 2,65mm de espessura, 
com aproximadamente 600 mm de comprimento, 70 
mm de largura e 30 mm de altura, dotada de  sapatas 
niveladoras   com rosca 5/16 em nylon, fixadas na 
parte inferior da base horizontal por meio de duas 
peças metálicas, possui furo central com rosca 5/16 
para permitir a regulagem das sapatas, as peças são 
soldadas por meio de solda mig para melhor 
acabamento e resistência.
Base superior horizontal confeccionada em chapa de 
aço SAE 1020, em formato de " L " com 2,65mm de 
espessura medindo aproximadamente 500 x 50 x 30 

200,00 0,00 0,0000310,0000 62.000,0000 200,00 62.000,000Unidade520004
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mm para maior sustentação e acabamento, perfurada 
na parte superior para fixação entre o pé da mesa e o 
tampo, soldada aos tubos verticais por meio de solda 
mig .Estrutura metálica vertical confeccionada em  
tubos de aço SAE 1020, , medindo 40 x 40mm com 
parede reforçada  de 1,90mm de espessura, recebe 
usinagens a laser para encaixe de componentes, 
com rebites em aço M6 para fixação de painéis e 
calhas. Fechamento vertical  em chapa de aço SAE 
1020 com 0,90mm de espessura,  com dobras a 90º 
nas extremidades para reforço e guia para encaixe, 
possui. Tampa fixa pelo lado interno do pé, e de 
encaixe na externa. Possui peça interna em formato 
de "U" permitindo a separação de fios, elétrica, lógica 
e telefônica.
Acessório: calha para fiação   Confeccionada em 
chapa de aço SAE 1020 com 0,90mm de espessura. 
Possui peça interna em formato de "U" com duas 
dobras a 90º, e nas extremidades possui recortes a 
45º para evitar acidentes, permitindo a separação. 
Com furação para alojamento de 02 tomadas 
elétricas convencionais e de 2 RJ-45 para receber 
telefonia e lógica, tomadas padrão NBR 14136 ABNT. 
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 feita 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 ou MDP, 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.

Página: 104



08:31Time:5.5.99.03.28 Extratos de Contratos ou Registros de Uma Unidade Administrativa

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

Data: 09/06/2017

Complemento

Quantidade

Utilizado Saldo

Valor Unitário Valor Quantidade Valor Quantidade ValorUnidade

Cod.Reduzido

Num. Sol. Seq. Sol. Seq. Proc. Vinculado

000279/2017 4 10 N

Mesa linear sem gavetas com calha metálica para 
fiação 170x70x74cm, com as seguintes 
especificações:
Tampo: Confeccionado em madeira MDF ou MDP de 
25 mm de espessura revestida com filme melaminico 
texturizado BP, com profundidade de 70 cm, com 
acabamento em fita de borda abs de 3 mm de 
espessura e raio 2,5 mm  na área de contato do 
usuário e 2 mm em todas as extremidades. O tampo 
possui passa cabos em poliestireno injetado  com 60 
mm de diâmetro na cor do revestimento.
Painel estrutural: Confeccionado em madeira MDF ou 
MDP de 18 mm de espessura revestida com filme 
melaminico texturizado BP, com acabamento em fita 
de borda abs de 0,45 mm de espessura em todas as 
extremidades. 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.
Estrutura metálica LE/LD:
Base horizontal estampada " sem ponteiras " em 
chapa de aço SAE 1020, com 2,65mm de espessura, 
com aproximadamente 600 mm de comprimento, 70 
mm de largura e 30 mm de altura, dotada de  sapatas 
niveladoras   com rosca 5/16 em nylon, fixadas na 
parte inferior da base horizontal por meio de duas 
peças metálicas, possui furo central com rosca 5/16 
para permitir a regulagem das sapatas, as peças são 
soldadas por meio de solda mig para melhor 
acabamento e resistência.
Base superior horizontal confeccionada em chapa de 
aço SAE 1020, em formato de " L " com 2,65mm de 
espessura medindo aproximadamente 500 x 50 x 30 
mm para maior sustentação e acabamento, perfurada 

100,00 0,00 0,0000318,0000 31.800,0000 100,00 31.800,000Unidade52038
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na parte superior para fixação entre o pé da mesa e o 
tampo, soldada aos tubos verticais por meio de solda 
mig .Estrutura metálica vertical confeccionada em  
tubos de aço SAE 1020, , medindo 40 x 40mm com 
parede reforçada  de 1,90mm de espessura, recebe 
usinagens a laser para encaixe de componentes, 
com rebites em aço M6 para fixação de painéis e 
calhas. Fechamento vertical  em chapa de aço SAE 
1020 com 0,90mm de espessura,  com dobras a 90º 
nas extremidades para reforço e guia para encaixe, 
possui. Tampa fixa pelo lado interno do pé, e de 
encaixe na externa. Possui peça interna em formato 
de "U" permitindo a separação de fios, elétrica, lógica 
e telefônica. 
Acessório: calha para fiação   Confeccionada em 
chapa de aço SAE 1020 com 0,90mm de espessura. 
Possui peça interna em formato de "U" com duas 
dobras a 90º, e nas extremidades possui recortes a 
45º para evitar acidentes, permitindo a separação. 
Com furação para alojamento de 02 tomadas 
elétricas convencionais e de 2 RJ-45 para receber 
telefonia e lógica, tomadas padrão NBR 14136 ABNT. 
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 feita 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 ou MDP, 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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000279/2017 5 11 N

Mesa Reunião Retangular nas seguintes dimensões: 
2000 x 1100 x 740(LxPxH).
Tampo com 25 mm de espessura, confeccionadas 
com chapas de fibra de madeira de média densidade 
(MDF - Medium Density Fiberboard), selecionadas de 
pinus e eucalypto reflorestados, aglutinadas com 
resina sintética termo-fixa que se consolidam sob a 
ação conjunta de calor e pressão. As chapas 
possuem densidade mínima de 630 Kgf/m³, 
resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 5,6, 
resistência à flexão estática kgf/cm² = 185, atende às 
especificações da norma 15316/2 e 15316/3, e a 
norma de metodologias de referência NBR 
15761/2009. A face inferior do tampo é revestida com 
filme termo-prensado de melaminico de baixa 
pressão (BP) na cor branca, com espessura de 0,2 
mm, texturizado, semi-fosco e anti-reflexo. O bordo 
que acompanha todo o contorno da face superior do 
tampo é usinado 15°, e o revestimento deve ser em 
película de PVC termo-formável a vácuo, com 
espessura mínima de 0,6 mm, dispensando desta 
forma o uso de acabamentos do tipo fitas de bordo ou 
Perfis de PVC. O acesso do cabeamento ao tampo é 
feito por meio de três passa-cabos ovalados em PVC 
rígido, com diâmetro interno mínimo de 80 mm, com 
tampa removível, e abertura para passagem de 
cabos. A fixação tampo/estrutura deverá ser feita por 
meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de 
buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK 
cravadas na face inferior do tampo.
Painéis frontais estruturais e de privacidade, 
confeccionados com chapas de partículas de madeira 
de média densidade (MDP - Médium Density 
Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus 
reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina 
sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 18 

50,00 0,00 0,0000588,3000 29.415,0000 50,00 29.415,000Unidade52010
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mm de espessura, revestido em ambas as faces com 
filme termo-prensado de melaminico com espessura 
de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As 
chapas possuem densidade mínima de 575 Kgf/m³, 
resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3,6, 
resistência à flexão estática kgf/cm² = 163, resistência 
à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as 
normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - 
Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. O 
bordo que acompanha todo o contorno do painel é 
encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm de 
espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A 
fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de 
parafusos ocultos tipo minifix.
Estruturas laterais metálicas constituídas por chapas 
metálicas conformadas, cuja composição se divide 
em PATA, COLUNA, e SUPORTE DO TAMPO. PATA 
fabricada em chapa de aço com espessura de 3 mm, 
estampada e repuxada, medindo 60 x 520 x 70 mm, 
com furos superiores para conexão com a coluna. 
COLUNA dupla, fabricada em chapa de aço com 
espessura de 0,9 mm, dobrada em forma de meia 
cana; unidas pelo processo de solda MIG por chapas 
de formato ovalado com espessura mínima de 3 mm, 
sendo estas chapas dispostas em ambas as 
extremidades da coluna, na posição horizontal, 
proporcionando desta forma uma interligação perfeita 
(entre PATA-COLUNA-SUPORTE DO TAMPO) por 
meio de solda MIG; e uma na posição vertical, 
proporcionando a fixação de uma possível calha 
estrutural sob o tampo, por meio de parafusos tipo 
M6. Paralela à coluna, é acoplada uma calha de 
saque lateral, cuja função é proporcionar a subida de 
cabos do piso ao tampo de forma discreta e funcional. 
SUPORTE DO TAMPO fabricado em chapa de aço 
com espessura mínima de 3 mm, estampada e 
repuxada, fixada a COLUNA por meio de solda MIG. 
Todas aspartes metálicas deverão ser submetidas a 
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um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco 
(lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura 
eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, 
polimerizada em estufa a 200º C. Acabamento com 
sapatas em PVC rígido com diâmetro de 63 mm, cuja 
função será contornar eventuais desníveis de piso.
Estrutura de sustentação central formada por chapas 
metálicas dobradas em formato pentagonal, com sua 
quina frontal arredondada, fundindo desta forma duas 
arestas do pentágono em uma única face redonda, 
conferindo a estrutura beleza e robustez; tendo uma 
calha interna passagem para cabeamento, com 
tampa removível, e com 05 furos para acoplamento de 
tomadas de elétrica, telefonia e dados. Todas as 
partes metálicas deverão ser submetidas a um pré-
tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - 
decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em 
tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa 
a 200º C. Acabamento com sapatas em PVC rígido, 
cuja função será contornar eventuais desníveis de 
piso.
A cor do objeto deverá ser definida na emissão do 
empenho.

000279/2017 7 13 N

Mesa Reunião Retangular nas seguintes dimensões: 
2600 x 1100 x 740(LxPxH).
Tampo com 25 mm de espessura, confeccionadas 
com chapas de fibra de madeira de média densidade 
(MDF - Medium Density Fiberboard), selecionadas de 
pinus e eucalypto reflorestados, aglutinadas com 
resina sintética termo-fixa que se consolidam sob a 
ação conjunta de calor e pressão. As chapas 
possuem densidade mínima de 630 Kgf/m³, 
resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 5,6, 
resistência à flexão estática kgf/cm² = 185, atende às 
especificações da norma 15316/2 e 15316/3, e a 

50,00 0,00 0,0000710,0000 35.500,0000 50,00 35.500,000Unidade52010
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norma de metodologias de referência NBR 
15761/2009. A face inferior do tampo é revestida com 
filme termo-prensado de melaminico de baixa 
pressão (BP) na cor branca, com espessura de 0,2 
mm, texturizado, semi-fosco e anti-reflexo. O bordo 
que acompanha todo o contorno da face superior do 
tampo é usinado 15°, e o revestimento deve ser em 
película de PVC termo-formável a vácuo, com 
espessura mínima de 0,6 mm, dispensando desta 
forma o uso de acabamentos do tipo fitas de bordo ou 
Perfis de PVC. O acesso do cabeamento ao tampo é 
feito por meio de três passa-cabos ovalados em PVC 
rígido, com diâmetro interno mínimo de 80 mm, com 
tampa removível, e abertura para passagem de 
cabos. A fixação tampo/estrutura deverá ser feita por 
meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de 
buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK 
cravadas na face inferior do tampo.
Painéis frontais estruturais e de privacidade, 
confeccionados com chapas de partículas de madeira 
de média densidade (MDP - Médium Density 
Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus 
reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina 
sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 18 
mm de espessura, revestido em ambas as faces com 
filme termo-prensado de melaminico com espessura 
de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As 
chapas possuem densidade mínima de 575 Kgf/m³, 
resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3,6, 
resistência à flexão estática kgf/cm² = 163, resistência 
à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as 
normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - 
Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. O 
bordo que acompanha todo o contorno do painel é 
encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm de 
espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A 
fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de 
parafusos ocultos tipo minifix.
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Estruturas laterais metálicas constituídas por chapas 
metálicas conformadas, cuja composição se divide 
em PATA, COLUNA, e SUPORTE DO TAMPO. PATA 
fabricada em chapa de aço com espessura de 3 mm, 
estampada e repuxada, medindo 60 x 520 x 70 mm, 
com furos superiores para conexão com a coluna. 
COLUNA dupla, fabricada em chapa de aço com 
espessura de 0,9 mm, dobrada em forma de meia 
cana; unidas pelo processo de solda MIG por chapas 
de formato ovalado com espessura mínima de 3 mm, 
sendo estas chapas dispostas em ambas as 
extremidades da coluna, na posição horizontal, 
proporcionando desta forma uma interligação perfeita 
(entre PATA-COLUNA-SUPORTE DO TAMPO) por 
meio de solda MIG; e uma na posição vertical, 
proporcionando a fixação de uma possível calha 
estrutural sob o tampo, por meio de parafusos tipo 
M6. Paralela à coluna, é acoplada uma calha de 
saque lateral, cuja função é proporcionar a subida de 
cabos do piso ao tampo de forma discreta e funcional. 
SUPORTE DO TAMPO fabricado em chapa deaço com 
espessura mínima de 3 mm, estampada e repuxada, 
fixada a COLUNA por meio de solda MIG. Todas as 
partes metálicas deverão ser submetidas a um pré-
tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - 
decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em 
tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa 
a 200º C. Acabamento com sapatas em PVC rígido 
com diâmetro de 63 mm, cuja função será contornar 
eventuais desníveis de piso.
Estrutura de sustentação central formada por chapas 
metálicas dobradas em formato pentagonal, com sua 
quina frontal arredondada, fundindo desta forma duas 
arestas do pentágono em uma única face redonda, 
conferindo a estrutura beleza e robustez; tendo uma 
calha interna passagem para cabeamento, com 
tampa removível, e com 05 furos para acoplamento de 
tomadas de elétrica, telefonia e dados. Todas as 
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partes metálicas deverão ser submetidas a um pré-
tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - 
decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em 
tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa 
a 200º C. Acabamento com sapatas em PVC rígido, 
cuja função será contornar eventuais desníveis de 
piso.
A cor do objeto deverá ser definida na emissão do 
empenho.

000279/2017 8 14 N

Mesa multiuso para refeitório 140x80x74 cm com 04 
pés tubulares, com as seguintes especificações:
Tampo: Confeccionado em madeira MDF ou MDP de 
25 mm de espessura revestida com filme melaminico 
texturizado BP, com profundidade de 80cm para e 
acabamento em fita de borda abs de 3 mm de 
espessura e raio 2 mm em todas as extremidades. 
Estrutura metálica:
Confeccionada com 04 colunas verticais em aço 
tubular quadrados com 50.50.1.9mm de espessura, 
estruturados por barras laterais soldadas com corte 
de 45°.
Base superior horizontal no meso tubo fixada nas 
extremidades através de bucha em nylon interligando 
as bases laterais.
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 feita 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 ou MDP, 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 

70,00 0,00 0,0000334,3000 23.401,0000 70,00 23.401,000UnidadeP8217
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todo perímetro.
A cor do objeto deverá ser definida na emissão do 
empenho.

000279/2017 9 15 N

Gaveteiro volante 04 gavetas 46x50x69 cm
Tampo: (para gaveteiros volantes/Arquivo) 
Confeccionado em madeira MDF ou MDP  de 25 mm 
de espessura revestida com filme melaminico 
texturizado BP , com acabamento em fita de borda abs 
de 2 mm de espessura e raio 2 mm em todas as 
extremidades.
Corpo: Costas, base e laterais confeccionado em 
madeira MDF ou  MDP de 18 mm de espessura 
revestida com filme melaminico texturizado BP, com 
acabamento em fita de borda abs de 0,45 mm de 
espessura em todas as extremidades. . 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.
Frentes de gaveta: Confeccionado em madeira MDF 
ou MDP de 18 mm de espessura revestida com filme 
melaminico texturizado BP, com acabamento em fita 
de borda abs de 2 mm de espessura em todas as 
extremidades. Fechadura escamoteável fixada na 
parte frontal com trava simultânea das gavetas pelo 
sistema de tranca interna em aço que é estampada 
conforme o número de gavetas. Puxador tipo meia lua 
em alumínio anodizado de 128 mm em cada gaveta.
Gavetas:
Gavetas internas confeccionadas em material tipo 
ABS injetado, sem emendas e com abas reforçadas. 
Ou em madeira MDF ou MDP de 15 mm de 
espessura revestida com filme melamínico 
texturaizado BP com acabamento em fita de borda 
abs de 2 mm de espessura em todas as 

200,00 2,00 415,9800207,9900 41.598,0000 198,00 41.182,020Unidade520012
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extremidades. Sistema de fixação através de 
parafusos 4x40 e cola componente a base de 
poliuretano. Corrediças metálicas.
Rodízios:
Rodízios de duplo giro com 50 mm de diâmetro em 
silicone fixados na base inferior do gaveteiro por meio 
de buchas de nylon medindo 8 x 8 e parafusos Philips 
3,5 x 14 cabeça chata, fazendo com que possa montar 
e desmontar sem danos posteriores.
A cor do objeto deverá ser definida na emissão do 
empenho.

000279/2017 11 17 N

Gaveteiro volante  02 gavetões para p/ suspensa 
46x50x69 cm, com as seguintes especificações:
Tampo: (para gaveteiros volantes/Arquivo) 
Confeccionado em madeira MDF ou MDP  de 25 mm 
de espessura revestida com filme melaminico 
texturizado BP , com acabamento em fita de borda abs 
de 2 mm de espessura e raio 2 mm em todas as 
extremidades.
Corpo: Costas, base e laterais confeccionado em 
madeira MDF ou  MDP de 18 mm de espessura 
revestida com filme melaminico texturizado BP, com 
acabamento em fita de borda abs de 0,45 mm de 
espessura em todas as extremidades. . 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.
Frentes de gaveta: Confeccionado em madeira MDF 
ou MDP de 18 mm de espessura revestida com filme 
melaminico texturizado BP, com acabamento em fita 
de borda abs de 2 mm de espessura em todas as 
extremidades. Fechadura escamoteável fixada na 
parte frontal com trava simultânea das gavetas pelo 
sistema de tranca interna em aço que é estampada 

50,00 0,00 0,0000202,9900 10.149,5000 50,00 10.149,500Unidade52037
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conforme o número de gavetas. Puxador tipo meia lua 
em alumínio anodizado de 128 mm em cada gaveta.
Gavetão Pasta suspensa:
Gavetas internas confeccionadas em material tipo 
ABS injetado, sem emendas e com abas reforçadas. 
Ou em madeira MDF ou MDP de 15 mm de 
espessura revestida com filme melamínico 
texturaizado BP com acabamento em fita de borda 
abs de 2 mm de espessura em todas as 
extremidades. Sistema de fixação através de 
parafusos 4x40 e cola componente a base de 
poliuretano. Com corrediças telescópicas suportando 
30 kg no mínimo.
Rodízios:
Rodízios de duplo giro com 50 mm de diâmetro em 
silicone fixados na base inferior do gaveteiro por meio 
de buchas de nylon medindo 8 x 8 e parafusos Philips 
3,5 x 14 cabeça chata, fazendo com que possa montar 
e desmontar sem danos posteriores.
A cor do objeto deverá ser definida na emissão do 
empenho.

000279/2017 12 18 N

Armário alto com 02 portas 03 prateleiras medindo  
90x50x160cm , com as seguintes especificações:
Tampo: Confeccionado em madeira MDF ou MDP de 
25 mm de revestida com filme melaminico texturizado 
BP, profundidade 50 cm, com acabamento em fita de 
borda abs 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 melaminico texturizado BP, com 
acabamento em fita de borda abs de 0,45 mm de 
espessura em todas as extremidades. As laterais 
possuem furação espaçada com 32 mm de distância 
que permite ao usuário regular as prateleiras e 
demais acessórios. Sistema de fixação composto por 

300,00 0,00 0,0000332,0000 99.600,0000 300,00 99.600,000Unidade520011
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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 ou MDP de 18 mm de espessura revestida com 
filme melaminico texturizado BP, com acabamento em 
fita de borda abs de 2 mm de espessura em todas as 
extremidades. As prateleiras possuem suportes de 
nylon com 20mm 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 melaminico texturizado BP, com acabamento em 
fita de borda abs 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 fixa-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 
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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 25 x 25 x 1,50mm 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 feita 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 ou MDP, 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.

000279/2017 14 20 N

Armário estante com  03 portas baixas e 03 
prateleiras medindo  135x50x160cm, com as 
seguintes especificações:
Tampo: Confeccionado em madeira MDF ou MDP de 
25 mm de revestida com filme melaminico texturizado 
BP, profundidade 50 cm, com acabamento em fita de 
borda abs de 2 mm de espessura em todas as 
extremidades.
Corpo: Costas, base e laterais confeccionado em 

70,00 0,00 0,0000480,0000 33.600,0000 70,00 33.600,000Unidade520013
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madeira MDF ou MDP de 18 mm de espessura 
revestida com filme melaminico texturizado BP, com 
acabamento em fita de borda abs de 0,45 mm de 
espessura em todas as extremidades. As laterais 
possuem furação espaçada com 32 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 ou MDP de 18 mm de espessura revestida com 
filme melaminico texturizado BP, com acabamento em 
fita de borda abs de 2 mm de espessura em todas as 
extremidades. As prateleiras possuem suportes de 
nylon com 20mm 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 melaminico texturizado BP, com acabamento em 
fita de borda abs 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, 
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puxadores em alumínio anodizado de 128 mm na 
posição central de 100 cm do chão quando armários 
altos. Quando baixos fixa-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 25 x 25 x 1,50mm 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 feita 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 ou MDP, 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.

000279/2017 15 21 N

Mesa de trabalho em "L" tampo único peninsular 
medindo 140x60.200x80 x 74cm, com as seguintes 

70,00 0,00 0,0000515,0000 36.050,0000 70,00 36.050,000Unidade52061
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especificações:
Tampo: Confeccionado em madeira MDF ou MDP de 
25 mm de espessura revestida com filme melamínico 
texturizado BP, com profundidade de 60 cm para 
tampo com corte sinuoso em forma de delta com 01 
lado em forma de península com profundidade de 
80cm e raio de 40 cm, com acabamento em fita de 
borda abs de 3 mm de espessura e raio 2,5 mm na 
área de contato do usuário e 2 mm em todas as 
extremidades. O tampo possui passa cabos em 
poliestireno injetado com 60 mm de diâmetro na cor 
do revestimento.
Painel estrutural: Confeccionado em madeira MDF ou 
MDP de 18 mm de espessura revestida com filme 
melaminico texturizado BP, com acabamento em fita 
de borda abs de 0,45 mm de espessura em todas as 
extremidades. 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.
Estrutura metálica LE/LD:
Base horizontal estampada " sem ponteiras " em 
chapa de aço SAE 1020, com 2,65mm de espessura, 
com aproximadamente 600 mm de comprimento, 70 
mm de largura e 30 mm de altura, dotada de  sapatas 
niveladoras   com rosca 5/16 em nylon, fixadas na 
parte inferior da base horizontal por meio de duas 
peças metálicas, possui furo central com rosca 5/16 
para permitir a regulagem das sapatas, as peças são 
soldadas por meio de solda mig para melhor 
acabamento e resistência.
Base superior horizontal confeccionada em chapa de 
aço SAE 1020, em formato de " L " com 2,65mm de 
espessura medindo aproximadamente 500 x 50 x 30 
mm para maior sustentação e acabamento, perfurada 
na parte superior para fixação entre o pé da mesa e o 
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tampo, soldada aos tubos verticais por meio de solda 
mig .Estrutura metálica vertical confeccionada em  
tubos de aço SAE 1020, , medindo 40 x 40mm com 
parede reforçada  de 1,90mm de espessura, recebe 
usinagens a laser para encaixe de componentes, 
com rebites em aço M6 para fixação de painéis e 
calhas. Fechamento vertical  em chapa de aço SAE 
1020 com 0,90mm de espessura,  com dobras a 90º 
nas extremidades para reforço e guia para encaixe, 
possui . Tampa fixa pelo lado interno do pé, e de 
encaixe na externa. Possui peça interna em formato 
de "U" permitindo a separação de fios, elétrica, lógica 
e telefônica, 
Acessório: calha para fiação confeccionada em chapa 
de aço SAE 1020 com 0,90mm de espessura. Possui 
peça interna em formato de "U" com duas dobras a 
90º, e nas extremidades possui recortes a 45º para 
evitar acidentes, permitindo a separação. Com 
furação para alojamento de 02 tomadas elétricas 
convencionais e de 2 RJ-45 para receber telefonia e 
lógica, tomadas padrão NBR 14136 ABNT.
Pé metálico estrutura de canto 90° graus:
  Estrutura em chapa de aço  em formato quadrado de 
90º, dotada de 1 sapata niveladora base superior 
horizontal, chapa de aço soldada com furação na 
parte superior da coluna para permitir a passagem de 
fiação entre a coluna de canto e o tampo da mesa, 
Coluna vertical em chapa de aço dobrada medindo 
700 x 100 x 100 em chapa de aço de 1,06mm de 
espessura. Calha com saque frontal, possui na 
tampa furação para fixação de 2 tomadas elétricas 
convencionais e 2 RJ 45 para receber telefonia e 
lógica(tomada de acordo com as normas da ABNT 
NBR 14136), todas as partes metálicas soldadas são 
feitas por Solda Mig para maior sustentação e 
acabamento.
Todas as peças metálicas do  conjunto com 
acabamento em  pintura eletrostática a pó com resina 
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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 feita 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 ou MDP, 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.
Obs.: A descrição do material acima pode variar de 
acordo com layout do lado do tampo.

000279/2017 26 32 N

Mesa linear sem gavetas com calha metálica para 
fiação 80x70x74cm, com as seguintes especificações:
Tampo: Confeccionado em madeira MDF ou MDP de 
25 mm de espessura revestida com filme melaminico 
texturizado BP, com profundidade de 70 cm, com 
acabamento em fita de borda abs de 3 mm de 
espessura e raio 2,5 mm  na área de contato do 
usuário e 2 mm em todas as extremidades. O tampo 
possui passa cabos em poliestireno injetado  com 60 
mm de diâmetro na cor do revestimento.
Painel estrutural: Confeccionado em madeira MDF ou 
MDP de 18 mm de espessura revestida com filme 
melaminico texturizado BP, com acabamento em fita 
de borda abs de 0,45 mm de espessura em todas as 
extremidades. 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.
Estrutura metálica LE/LD:

100,00 0,00 0,0000237,0000 23.700,0000 100,00 23.700,000Unidade520007
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Base horizontal estampada " sem ponteiras " em 
chapa de aço SAE 1020, com 2,65mm de espessura, 
com aproximadamente 600 mm de comprimento, 70 
mm de largura e 30 mm de altura, dotada de  sapatas 
niveladoras   com rosca 5/16 em nylon, fixadas na 
parte inferior da base horizontal por meio de duas 
peças metálicas, possui furo central com rosca 5/16 
para permitir a regulagem das sapatas, as peças são 
soldadas por meio de solda mig para melhor 
acabamento e resistência.
Base superior horizontal confeccionada em chapa de 
aço SAE 1020, em formato de " L " com 2,65mm de 
espessura medindo aproximadamente 500 x 50 x 30 
mm para maior sustentação e acabamento, perfurada 
na parte superior para fixação entre o pé da mesa e o 
tampo, soldada aos tubos verticais por meio de solda 
mig .Estrutura metálica vertical confeccionada em  
tubos de aço SAE 1020, , medindo 40 x 40mm com 
parede reforçada  de 1,90mm de espessura, recebe 
usinagens a laser para encaixe de componentes, 
com rebites em aço M6 para fixação de painéis e 
calhas. Fechamento vertical  em chapa de aço SAE 
1020 com 0,90mm de espessura,  com dobras a 90º 
nas extremidades para reforço e guia para encaixe, 
possui. Tampa fixa pelo lado interno do pé, e de 
encaixe na externa. Possui peça interna em formato 
de "U" permitindo a separação de fios, elétrica, lógica 
e telefônica, 
Acessório: calha para fiação   Confeccionada em 
chapa de aço SAE 1020 com 0,90mm de espessura. 
Possui peça interna em formato de "U" com duas 
dobras a 90º, e nas extremidades possui recortes a 
45º para evitar acidentes, permitindo a separação. 
Com furação para alojamento de 02 tomadas 
elétricas convencionais e de 2 RJ-45 para receber 
telefonia e lógica, tomadas padrão NBR 14136 ABNT. 
Todas as peças metálicas do  conjunto com 
acabamento em  pintura eletrostática a pó com resina 
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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 feita 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 ou MDP, 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.

000279/2017 28 34 N

Conexão angular 90° com pé tubular  70x70x74cm, 
com as seguintes especificações:
Tampo: Confeccionado em madeira  MDF ou MDP de 
25 mm revestida com filme melaminico texturizado 
BP, para conexão de tampos com  600/700 mm de 
profundidade. Acabamento em fita de borda abs de 3 
mm de espessura e raio 2,5 mm  na área de contato 
do usuário e 2 mm em todas as extremidades. O 
tampo possui passa cabos em poliestireno injetado  
com 60 mm de diâmetro na cor do revestimento.
Pé metálico:
  Estrutura em tubo de aço de 50,4mm x 1,5mm de 
espessura , dotada de 1 sapata niveladora base 
superior horizontal, chapa de aço soldada, todas as 
partes metálicas soldadas são feitas por Solda Mig 
para maior sustentação e acabamento.
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°.
A cor do objeto deverá ser definida na emissão do 

100,00 0,00 0,000080,0000 8.000,0000 100,00 8.000,0000UnidadeCONEXÃO90
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empenho.

000279/2017 29 35 N

Divisória reta em MDP de 25 mm tipo biombo 
140x40x2,5cm, com as seguintes especificações:
Painel: Confeccionado em madeira MDF ou MDP de 
25 mm de espessura revestida com filme melaminico 
texturizado BP, com acabamento em fita de borda de 
PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da 
peça. 
Toda a fixação é feita com buchas de zamak M6 x13 
mm, insertadas na madeira com roscas M6 
acompanhadas de suporte metálico em forma de "Z" 
para dar suporte e  maior fixação e acabamento, 
podendo assim montar e desmontar o móvel sem 
quaisquer danos posteriores.
A cor do objeto deverá ser definida na emissão do 
empenho.

50,00 0,00 0,000082,0000 4.100,0000 50,00 4.100,0000UnidadeDRPMET

000279/2017 30 36 N

Divisória reta em MDP de 25 mm tipo biombo 
160x40x2,5 cm, com as seguintes especificações:
Painel: Confeccionado em madeira MDF ou MDP de 
25 mm de espessura revestida com filme melaminico 
texturizado BP, com acabamento em fita de borda de 
PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da 
peça. 
Toda a fixação é feita com buchas de zamak M6 x13 
mm, insertadas na madeira com roscas M6 
acompanhadas de suporte metálico em forma de "Z" 
para dar suporte e  maior fixação e acabamento, 
podendo assim montar e desmontar o móvel sem 
quaisquer danos posteriores.
A cor do objeto deverá ser definida na emissão do 
empenho.

50,00 0,00 0,000087,0000 4.350,0000 50,00 4.350,0000UnidadeDRPMET

000279/2017 31 37 N
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Gaveteiro para pastas suspensas medindo 
50x50x130 cm, com 4 gavetas, com as seguintes 
especificações:
Tampo: Confeccionado em madeira MDF ou MDP de 
25 mm de revestida com filme melaminico texturizado 
BP, profundidade 50 cm, com acabamento em fita de 
borda abs 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 melaminico texturizado BP, com 
acabamento em fita de borda abs de 0,45 mm de 
espessura em todas as extremidades. As laterais 
possuem furação espaçada com 32 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.
Gavetas para pastas suspensas:
Gavetas internas confeccionadas em material tipo 
ABS injetado, sem emendas e com abas reforçadas. 
Ou em madeira MDF ou MDP de 15 mm de 
espessura revestida com filme melamínico 
texturaizado BP com acabamento em fita de borda 
abs de 2 mm de espessura em todas as 
extremidades. Sistema de fixação através de 
parafusos 4x40 e cola componente a base de 
poliuretano. Com corrediças telescópicas suportando 
30 kg no mínimo.
Frentes das gavetas: Frentes confeccionadas em 
madeira MDF ou  MDP de 18 mm de espessura 
revestida com filme melaminico texturizado BP, com 
acabamento em fita de borda abs de 2 mm de 
espessura em todas as extremidades.  Com 
puxadores em alumínio anodizado de 128 mm na 

100,00 0,00 0,0000355,0000 35.500,0000 100,00 35.500,000UnidadeARMA
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posição horizontal e centro superior da peça e 
fechadura com duas chaves escamoteáveis. 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 25 x 25 x 1,50mm 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 feita 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 ou MDP, 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.

000279/2017 32 38 N

691.313,5000 1.255,9800Total : 6.013,5800 690.057,52
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Documento: Registro de Preço - 002455/2016 23081.001387/2017-11Processo:

Data Início: Data Fim: Data Geração:01/06/2017 19/05/2018 01/06/2017

Fornecedor: 81340960000100 - CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA

Ano Orçamento : 2016

Modalidade: 05 - Pregão Num. Licitação: 58

Extrato: 003410/2016
Unidade: 01.18.00.00.0.1 - CENTRAL DE AQUISIÇÕES - DEMAPA

Arquivo de aço vertical, confeccionado em chapa de 
aço 24,  com 4 gavetas, com estrutura deslizante 
completa para armazenamento de pastas 
suspensas, com sapatas niveladoras, pintura 
eletrostática a pó na cor cinza claro, com chave, 
medidas aproximadas 46x47x126 cm (LxPxH).

100,00 0,00 0,0000330,0000 33.000,0000 100,00 33.000,000UnidadeP8652

000279/2017 16 22 N

Armário guarda volumes de aço, confeccionado em 
chapa de aço 24, com 16 vãos sobrepostos, 4x4, com 
fechadura,  com sapatas niveladoras, medindo 
aproximadamente 121X42X198 cm(LxPxH), pintura 
eletrostática a pó na cor cinza claro.

30,00 0,00 0,0000598,9900 17.969,7000 30,00 17.969,700Unidade52036

000279/2017 17 23 N

50.969,7000 0,0000Total : 928,9900 50.969,700
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Documento: Registro de Preço - 002456/2016 23081.001387/2017-11Processo:

Data Início: Data Fim: Data Geração:01/06/2017 19/05/2018 01/06/2017

Fornecedor: 02604236000162 - LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

Ano Orçamento : 2016

Modalidade: 05 - Pregão Num. Licitação: 58

Extrato: 003411/2016
Unidade: 01.18.00.00.0.1 - CENTRAL DE AQUISIÇÕES - DEMAPA

Sofá de espera 01 lugar com braços com as 
seguintes especificações:
Estrutura: Estrutura confeccionada em aço tubular 
15x15x1, 5 mm cortados em 45° e soldados com 
solda inox, que permite um fechamento total sem 
respingos e bolhas com perfeito 
acabamento(polimento), todo estrutura com sistema 
de fixação através de parafusos métricos com 
revestimento cromado, sapatas em nylon  fixadas na 
base evitando o atrito diretamente ao piso.
Estofados: Almofadas em espuma lamina D33, com 
revestimento em forma de "bolsa" e zíper na parte 
inferior, sem qualquer tipo de fixação soltas presas 
através de encaixe na estrutura.
Apoia braço em almofadas em espuma lamina D33, 
com revestimento em forma de "bolsa" e zíper na 
parte inferior, sem qualquer tipo de fixação soltas 
presas através de encaixe na estrutura.
 Estrutura do assento em chassi confeccionado em 
madeira aglomerada com 15 mm de espessura, 
porcas garras embutidas com alta resistência 
mecânica. Provida de superfície estofada em espuma 
laminada expandida com  80 mm de espessura e 
densidade D33, manta superior soft com costuras 
nas bordas para fechamento e acabamento.
Revestimento  nas opções: tecido 100% poliéster e 
ou material sintético simi-couro dublado com espuma 
laminada de 8 mm densidade de 28 kg/m3. Com 
acabamento que dispensa uso de perfil nas bordas.
Medidas:

30,00 0,00 0,00001.370,0000 41.100,0000 30,00 41.100,000UnidadeP8219
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 Altura: 800 mm Largura do Encosto: 600 mm
Altura do Assento: 450 mm

 Profundidade: 700 mm Largura do Assento: 600 mm
 Altura do Encosto: 300 mm Profundidade do 

Assento: 460 mm
LARGURA

 Sofá 01 lugar 1000 mm
A cor e o material de revestimento  deverão  ser 
definidos na emissão do empenho.

000279/2017 24 30 N

Sofá de espera com 02 lugares com braços com as 
seguintes especificações:
Estrutura: Estrutura confeccionada em aço tubular 
15x15x1, 5 mm cortados em 45° e soldados com 
solda inox, que permite um fechamento total sem 
respingos e bolhas com perfeito 
acabamento(polimento), todo estrutura com sistema 
de fixação através de parafusos métricos com 
revestimento cromado, sapatas em nylon  fixadas na 
base evitando o atrito diretamente ao piso.
Estofados: Almofadas em espuma lamina D33, com 
revestimento em forma de "bolsa" e zíper na parte 
inferior, sem qualquer tipo de fixação soltas presas 
através de encaixe na estrutura.
Apoia braço em almofadas em espuma lamina D33, 
com revestimento em forma de "bolsa" e zíper na 
parte inferior, sem qualquer tipo de fixação soltas 
presas através de encaixe na estrutura.
 Estrutura do assento em chassi confeccionado em 
madeira aglomerada com 15 mm de espessura, 
porcas garras embutidas com alta resistência 
mecânica. Provida de superfície estofada em espuma 
laminada expandida com  80 mm de espessura e 
densidade D33, manta superior soft com costuras 
nas bordas para fechamento e acabamento.

30,00 0,00 0,00002.400,0000 72.000,0000 30,00 72.000,000UnidadeP8219
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Revestimento  nas opções: tecido 100% poliéster e 
ou material sintético simi-couro dublado com espuma 
laminada de 8 mm densidade de 28 kg/m3. Com 
acabamento que dispensa uso de perfil nas bordas.
Medidas:

 Altura: 800 mm Largura do Encosto: 600 mm
Altura do Assento: 450 mm

 Profundidade: 700 mm Largura do Assento: 600 mm
 Altura do Encosto: 300 mm Profundidade do 

Assento: 460 mm
LARGURA

 Sofá 02 lugares 1700 mm
A cor e o material de revestimento deverão ser 
definidos na emissão do empenho.

000279/2017 25 31 N

Sofá de espera com 03 lugares  com braços com as 
seguintes especificações:
Estrutura: Estrutura confeccionada em aço tubular 
15x15x1, 5 mm cortados em 45° e soldados com 
solda inox, que permite um fechamento total sem 
respingos e bolhas com perfeito 
acabamento(polimento), todo estrutura com sistema 
de fixação através de parafusos métricos com 
revestimento cromado, sapatas em nylon  fixadas na 
base evitando o atrito diretamente ao piso.
Estofados: Almofadas em espuma lamina D33, com 
revestimento em forma de "bolsa" e zíper na parte 
inferior, sem qualquer tipo de fixação soltas presas 
através de encaixe na estrutura.
Apoia braço em almofadas em espuma lamina D33, 
com revestimento em forma de "bolsa" e zíper na 
parte inferior, sem qualquer tipo de fixação soltas 
presas através de encaixe na estrutura.
 Estrutura do assento em chassi confeccionado em 
madeira aglomerada com 15 mm de espessura, 
porcas garras embutidas com alta resistência 
mecânica. Provida de superfície estofada em espuma 

50,00 0,00 0,00002.900,0000 145.000,0000 50,00 145.000,00UnidadeP8219

Página: 131



08:31Time:5.5.99.03.28 Extratos de Contratos ou Registros de Uma Unidade Administrativa

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

Data: 09/06/2017

Complemento

Quantidade

Utilizado Saldo

Valor Unitário Valor Quantidade Valor Quantidade ValorUnidade

Cod.Reduzido

Num. Sol. Seq. Sol. Seq. Proc. Vinculado

laminada expandida com  80 mm de espessura e 
densidade D33, manta superior soft com costuras 
nas bordas para fechamento e acabamento.
Revestimento  nas opções: tecido 100% poliéster e 
ou material sintético simi-couro dublado com espuma 
laminada de 8 mm densidade de 28 kg/m3. Com 
acabamento que dispensa uso de perfil nas bordas.
Medidas:

 Altura: 800 mm Largura do Encosto: 600 mm
Altura do Assento: 450 mm

 Profundidade: 700 mm Largura do Assento: 600 mm
 Altura do Encosto: 300 mm Profundidade do 

Assento: 460 mm
LARGURA

 Sofá 03 lugares 2300 mm

 A cor  e o material de revestimento deverão ser 
definidos na emissão do empenho.

000279/2017 27 33 N

258.100,0000 0,0000Total : 6.670,0000 258.100,00
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Documento: Registro de Preço - 002457/2016 23081.001387/2017-11Processo:

Data Início: Data Fim: Data Geração:01/06/2017 19/05/2018 01/06/2017

Fornecedor: 05312963000144 - COMERCIAL MORBRAS LTDA - ME

Ano Orçamento : 2016

Modalidade: 05 - Pregão Num. Licitação: 58

Extrato: 003412/2016
Unidade: 01.18.00.00.0.1 - CENTRAL DE AQUISIÇÕES - DEMAPA

Armário guarda volumes de aço, confeccionado em 
chapa de aço 24, com 08 vãos sobrepostos, com 4 
colunas, com espera para cadeado,  com sapatas 
niveladoras, medindo aproximadamente 121x42x198 
cm(LxPxH), pintura eletrostática a pó na cor cinza claro.

30,00 0,00 0,0000480,0000 14.400,0000 30,00 14.400,000Unidade52036

000279/2017 18 24 N

Armário de aço com duas portas, 4 prateleiras 
internas, com chaves, confeccionado em chapa de 
aço 24,  pintura eletrostática a pó na cor cinza claro, 
medindo aproximadamente: 120x45x198 cm(LxPxH)

30,00 0,00 0,0000520,0000 15.600,0000 30,00 15.600,000Unidade52036

000279/2017 21 27 N

Armário Registrador de aço, com 50 escaninhos para 
pastas AZ, 2 portas de abrir, 04 prateleiras fixas com 
10 vãos individuais em cada, fechadura cilíndrica com 
chaves tipo yale, em chapa de aço nº 24, pintura 
eletrostática a pó na cor cinza claro, medindo 
aproximadamente: 110x32x198 cm(LxPxH).

30,00 0,00 0,0000989,0000 29.670,0000 30,00 29.670,000Unidade52036

000279/2017 22 28 N

59.670,0000 0,0000Total : 1.989,0000 59.670,000
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Documento: Registro de Preço - 002459/2016 23081.001387/2017-11Processo:

Data Início: Data Fim: Data Geração:01/06/2017 19/05/2018 01/06/2017

Fornecedor: 26398158000155 - SANTA LUCIA INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP

Ano Orçamento : 2016

Modalidade: 05 - Pregão Num. Licitação: 58

Extrato: 003415/2016
Unidade: 01.18.00.00.0.1 - CENTRAL DE AQUISIÇÕES - DEMAPA

Gaveteiro volante  02 gavetas 01 gavetão p/ suspensa 
46x50x69 cm, com as seguintes especificações:
Tampo: (para gaveteiros volantes/Arquivo) 
Confeccionado em madeira MDF ou MDP  de 25 mm 
de espessura revestida com filme melaminico 
texturizado BP , com acabamento em fita de borda abs 
de 2 mm de espessura e raio 2 mm em todas as 
extremidades.
Corpo: Costas, base e laterais confeccionado em 
madeira MDF ou  MDP de 18 mm de espessura 
revestida com filme melaminico texturizado BP, com 
acabamento em fita de borda abs de 0,45 mm de 
espessura em todas as extremidades. . 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.
Frentes de gaveta: Confeccionado em madeira MDF 
ou MDP de 18 mm de espessura revestida com filme 
melaminico texturizado BP, com acabamento em fita 
de borda abs de 2 mm de espessura em todas as 
extremidades. Fechadura escamoteável fixada na 
parte frontal com trava simultânea das gavetas pelo 
sistema de tranca interna em aço que é estampada 
conforme o número de gavetas. Puxador tipo meia lua 
em alumínio anodizado de 128 mm em cada gaveta.
Gavetas:
Gavetas internas confeccionadas em material tipo 
ABS injetado, sem emendas e com abas reforçadas. 

100,00 0,00 0,0000219,5000 21.950,0000 100,00 21.950,000Unidade52037

Página: 134



08:31Time:5.5.99.03.28 Extratos de Contratos ou Registros de Uma Unidade Administrativa

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

Data: 09/06/2017

Complemento

Quantidade

Utilizado Saldo

Valor Unitário Valor Quantidade Valor Quantidade ValorUnidade

Cod.Reduzido

Num. Sol. Seq. Sol. Seq. Proc. Vinculado

Ou em madeira MDF ou MDP de 15 mm de 
espessura revestida com filme melamínico 
texturaizado BP com acabamento em fita de borda 
abs de 2 mm de espessura em todas as 
extremidades. Sistema de fixação através de 
parafusos 4x40 e cola componente a base de 
poliuretano. Corrediças metálicas.
Gavetão Pasta suspensa:
Gavetas internas confeccionadas em material tipo 
ABS injetado, sem emendas e com abas reforçadas. 
Ou em madeira MDF ou MDP de 15 mm de 
espessura revestida com filme melamínico 
texturaizado BP com acabamento em fita de borda 
abs de 2 mm de espessura em todas as 
extremidades. Sistema de fixação através de 
parafusos 4x40 e cola componente a base de 
poliuretano. Com corrediças telescópicas suportando 
30 kg no mínimo.
Rodízios:
Rodízios de duplo giro com 50 mm de diâmetro em 
silicone fixados na base inferior do gaveteiro por meio 
de buchas de nylon medindo 8 x 8 e parafusos Philips 
3,5 x 14 cabeça chata, fazendo com que possa montar 
e desmontar sem danos posteriores.
A cor do objeto deverá ser definida na emissão do 
empenho.

000279/2017 10 16 N

Suporte volante para gabinete CPU com as seguintes 
especificações:
Bandeja em formato U confeccionado em madeira 
MDF ou MDP de 18 mm de espessura revestida com 
filme melaminico texturizado BP , com acabamento 
em fita de borda abs de 2 mm de espessura e raio 2 
mm em todas as extremidades. Possui base de 
apoio de 28x50 cm e laterais de fechamento de 20 
cm. Rodízios de duplo giro com 50 mm de diâmetro 

50,00 0,00 0,000038,5000 1.925,0000 50,00 1.925,0000Unidade99992056
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em silicone fixados na base inferior do gaveteiro por 
meio de buchas de nylon medindo 8 x 8 e parafusos 
Philips 3,5 x 14 cabeça chata, fazendo com que possa 
montar e desmontar sem danos posteriores.
A cor do objeto deverá ser definida na emissão do 
empenho.

000279/2017 13 19 N

23.875,0000 0,0000Total : 258,0000 23.875,000
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Documento: Registro de Preço - 002460/2016 23081.001387/2017-11Processo:

Data Início: Data Fim: Data Geração:01/06/2017 19/05/2018 01/06/2017

Fornecedor: 20252467000136 - G. C. ARAUJO MÓVEIS DE AÇO - EPP

Ano Orçamento : 2016

Modalidade: 05 - Pregão Num. Licitação: 58

Extrato: 003416/2016
Unidade: 01.18.00.00.0.1 - CENTRAL DE AQUISIÇÕES - DEMAPA

Estante de aço com 6 prateleiras, desmontável, chapa 
26, com 06 prateleiras e 04 colunas com regulagens 
de altura, na cor cinza;  capacidade de 50 Kg por 
prateleira;  Acompanham também os parafusos com 
porcas sextavadas zincados de ¼ x ½ e 4 sapatas 
plásticas. Medidas aproximadas: 92x30x198cm 
(LxPxH).

200,00 0,00 0,0000120,0000 24.000,0000 200,00 24.000,000Unidade9999999952

000279/2017 23 29 N

24.000,0000 0,0000Total : 120,0000 24.000,000
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Documento: Registro de Preço - 002461/2016 23081.001387/2017-11Processo:

Data Início: Data Fim: Data Geração:01/06/2017 19/05/2018 01/06/2017

Fornecedor: 15595248000110 - ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP

Ano Orçamento : 2016

Modalidade: 05 - Pregão Num. Licitação: 58

Extrato: 003417/2016
Unidade: 01.18.00.00.0.1 - CENTRAL DE AQUISIÇÕES - DEMAPA

Armário guarda volumes de aço, confeccionado em 
chapa de aço 24, com 04 vãos sobrepostos, com 2 
colunas, com fechadura, com sapatas niveladoras, 
medindo aproximadamente 60x42x198 cm(LxPxH), 
pintura eletrostática a pó na cor cinza claro.

30,00 0,00 0,0000320,0000 9.600,0000 30,00 9.600,0000Unidade52036

000279/2017 19 25 N

Armário de aço com duas portas, 3 prateleiras 
internas, com chaves, confeccionado em chapa de 
aço 24,  pintura eletrostática a pó na cor cinza claro, 
medindo aproximadamente: 90x45x165cm (LxPxH).

30,00 0,00 0,0000310,0000 9.300,0000 30,00 9.300,0000Unidade52036

000279/2017 20 26 N

18.900,0000 0,0000Total : 630,0000 18.900,000
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Documento: Registro de Preço - 002462/2016 23081.001387/2017-11Processo:

Data Início: Data Fim: Data Geração:01/06/2017 19/05/2018 01/06/2017

Fornecedor: 13104805000127 - F.F.N. FORNAZARI - ME

Ano Orçamento : 2016

Modalidade: 05 - Pregão Num. Licitação: 58

Extrato: 003418/2016
Unidade: 01.18.00.00.0.1 - CENTRAL DE AQUISIÇÕES - DEMAPA

Quadro branco standard confeccionado em laminado 
melamínico lousa branca lisa, fundo em MDF 
(madeira resistente) 3mm ou chapa eucatex, moldura 
em alumínio anodizado fosco, com suporte para 
apagador arredondado, removível e deslizante com 40 
cm, sistema de fixação invisível, podendo ser 
instalado na vertical ou horizontal. Acompanha 
manual e conjunto de acessórios para instalação na 
medida 1,50m x 1,20m.

150,00 0,00 0,0000248,7500 37.312,5000 150,00 37.312,500UnidadeP8619

000279/2017 34 40 N

Quadro branco standard confeccionado em laminado 
melamínico lousa branca lisa, fundo em MDF 
(madeira resistente) 3mm ou chapa de eucatex, 
moldura em alumínio anodizado fosco, com suporte 
para apagador arredondado, removível e deslizante 
com 40 cm, sistema de fixação invisível, podendo ser 
instalado na vertical ou horizontal. Acompanha 
manual e conjunto de acessórios para instalação na 
medida 0,90m x 0,60m.

50,00 0,00 0,000099,1900 4.959,5000 50,00 4.959,5000UnidadeP8619

000279/2017 35 41 N

42.272,0000 0,0000Total : 347,9400 42.272,000
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