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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

Data: 30/07/2018

Documento: Registro de Preço - 000402/2018 Situação: 23081.027459/2018-31Processo:Ativo

Data Início: Data Fim: Data Geração:30/07/2018 14/07/2019 30/07/2018

Fornecedor: 27390604000148 - Sergio Augusto Grendene Carnielutti

Ano Orçamento : 2018

Modalidade: 05 - Pregão Num. Licitação: 126

Extrato: 000529/2018 Unidade: 01.18.00.00.0.1 - CENTRAL DE AQUISIÇÕES - DEMAPA

Quantidade

Utilizado SaldoValor Unitário 

Inicial Valor Quantidade Valor Quantidade ValorUnidadeCod.Reduzido Qtde Aditivada Valor Aditivado Valor UnitárioSeq.

550,00 0,00 0,000020,0000 11.000,0000 550,00 11.000,0000Unidade3079 0,00 0,0000 20,00001

 Aquisição e confecção de carimbo, material corpo acrílico, material base resina, auto-entintado, tamanho área de impressão 38mm x 14mm, tipo automático, formato retangular, 
 características adicionais: retrátil com mola.Tipo de letra: verdana ou lúcida gontam ou script. Observação: Marca aprovada Trodat Printy. Demais marcas  apresentar amostra.

Prazo de entrega será de 02 (dois) dias úteis após recebimento da solicitação de serviço com sua especificação para confecção do carimbo. Para correção dos defeitos ou erros 
nos carimbos o prazo será de 02 (dois) dias úteis contados a partir do recebimento do produto pela Licitante Vencedora. Em caso de reincidência a Liciante Vencedora será 
considerada inadimplente. 
Quantidade Mínima solicitada pela UFSM: 01 unidade                                   

700,00 0,00 0,000027,0000 18.900,0000 700,00 18.900,0000Unidade3079 0,00 0,0000 27,00002

Aquisição e confecção de carimbo, material corpo acrílico, material base resina, auto-entintado, tamanho área de impressão 47mm x 18mm, tipo automático, formato retangular, 
 características adicionais: retrátil com mola. Tipo de letra: verdana ou lúcida gontam ou script. Observação: Marca aprovada Trodat Printy. Demais marcas  apresentar amostra.

Prazo de entrega será de 02 (dois) dias úteis após recebimento da solicitação de serviço com sua especificação para confecção do carimbo. Para correção dos defeitos ou erros 
nos carimbos o prazo será de 02 (dois) dias úteis contados a partir do recebimento do produto pela Licitante Vencedora. Em caso de reincidência a Liciante Vencedora será 
considerada inadimplente. 

 Quantidade Mínima solicitada pela UFSM: 01 unidade                                          

550,00 0,00 0,000030,0000 16.500,0000 550,00 16.500,0000Unidade3079 0,00 0,0000 30,00003

Aquisição e confecção de carimbo, material corpo acrílico, material base resina, auto-entintado, tamanho área de impressão 30mm x 30mm, tipo automático, formato retangular, 
características adicionais: retrátil com mola. Tipo de letra: verdana ou lúcida gontam ou script. Observação: Marca aprovada Trodat Printy. Demais marcas  apresentar amostra.
Prazo de entrega será de 02 (dois) dias úteis após recebimento da solicitação de serviço com sua especificação para confecção do carimbo. Para correção dos defeitos ou erros 
nos carimbos o prazo será de 02 (dois) dias úteis contados a partir do recebimento do produto pela Licitante Vencedora. Em caso de reincidência a Liciante Vencedora será 
considerada inadimplente. 
Quantidade Mínima solicitada pela UFSM: 01 unidade    

200,00 0,00 0,000030,0000 6.000,0000 200,00 6.000,0000Unidade3079 0,00 0,0000 30,00004

Aquisição e confecção de carimbo, material corpo acrílico, material base resina, auto-entintado, tamanho área de impressão 57mm x 21mm, tipo automático, formato retangular, 
características adicionais: retrátil com mola. Tipo de letra: verdana ou lúcida gontam ou script. Observação: Marca aprovada Trodat Printy. Demais marcas apresentar amostra.  
Prazo de entrega será de 02 (dois) dias úteis após recebimento da solicitação de serviço com sua especificação para confecção do carimbo. Para correção dos defeitos ou erros 
nos carimbos o prazo será de 02 (dois) dias úteis contados a partir do recebimento do produto pela Licitante Vencedora. Em caso de reincidência a Liciante Vencedora será 
considerada inadimplente. 
Quantidade Mínima solicitada pela UFSM: 01 unidade                                    
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Quantidade

Utilizado Saldo

Valor Unitário Valor Quantidade Valor Quantidade ValorUnidadeCod.Reduzido Quantidade Aditivada Valor Aditivado

200,00 0,00 0,000033,0000 6.600,0000 200,00 6.600,0000Unidade3079 0,00 0,0000 33,00005

Aquisição e confecção de carimbo, material corpo acrílico, material base resina, auto-entintado, tamanho área de impressão 69mm x 24mm, tipo automático, formato retangular, 
características adicionais: retrátil com mola. Tipo de letra: verdana ou lúcida gontam ou script. Observação: Marca aprovada Trodat Printy. Demais marcas apresentar amostra.    
Prazo de entrega será de 02 (dois) dias úteis após recebimento da solicitação de serviço com sua especificação para confecção do carimbo. Para correção dos defeitos ou erros 
nos carimbos o prazo será de 02 (dois) dias úteis contados a partir do recebimento do produto pela Licitante Vencedora. Em caso de reincidência a Liciante Vencedora será 
considerada inadimplente. 
Quantidade Mínima solicitada pela UFSM: 01 unidade                             

160,00 0,00 0,000031,0000 4.960,0000 160,00 4.960,0000Unidade3079 0,00 0,0000 31,00006

Aquisição e confecção de carimbo, material corpo acrílico, material base resina, auto-entintado, tamanho área de impressão 39mm x 39mm, tipo automático, formato retangular, 
características adicionais: retrátil com mola. Tipo de letra: verdana ou lúcida gontam ou script. Observação: Marca aprovada Trodat Printy. Demais marcas apresentar amostra.  
Prazo de entrega será de 02 (dois) dias úteis após recebimento da solicitação de serviço com sua especificação para confecção do carimbo. Para correção dos defeitos ou erros 
nos carimbos o prazo será de 02 (dois) dias úteis contados a partir do recebimento do produto pela Licitante Vencedora. Em caso de reincidência a Liciante Vencedora será 
considerada inadimplente. 
Quantidade Mínima solicitada pela UFSM: 01 unidade                                        

100,00 0,00 0,000049,0000 4.900,0000 100,00 4.900,0000Unidade3079 0,00 0,0000 49,00007

Aquisição e confecção de carimbo, material corpo acrílico, material base resina, auto-entintado, tamanho área de impressão 74mm x 37mm, tipo automático, formato retangular, 
características adicionais: retrátil com mola.  Tipo de letra: verdana ou lúcida gontam ou script. Observação: Marca aprovada Trodat Printy. Demais marcas apresentar amostra.  
Prazo de entrega será de 02 (dois) dias úteis após recebimento da solicitação de serviço com sua especificação para confecção do carimbo. Para correção dos defeitos ou erros 
nos carimbos o prazo será de 02 (dois) dias úteis contados a partir do recebimento do produto pela Licitante Vencedora. Em caso de reincidência a Liciante Vencedora será 
considerada inadimplente. 
Quantidade Mínima solicitada pela UFSM: 01 unidade    
                                    

200,00 0,00 0,000037,3000 7.460,0000 200,00 7.460,0000Unidade3079 0,00 0,0000 37,30008

Aquisição e confecção de carimbo, material corpo acrílico, material base resina, auto-entintado, tamanho área de impressão 59mm x 39mm, tipo automático, formato retangular, 
características adicionais: retrátil com mola.  Tipo de letra: verdana ou lúcida gontam ou script.Observação: Marca aprovada Trodat Printy. Demais marcas apresentar amostra.   
Prazo de entrega será de 02 (dois) dias úteis após recebimento da solicitação de serviço com sua especificação para confecção do carimbo. Para correção dos defeitos ou erros 
nos carimbos o prazo será de 02 (dois) dias úteis contados a partir do recebimento do produto pela Licitante Vencedora. Em caso de reincidência a Liciante Vencedora será 
considerada inadimplente. 
Quantidade Mínima solicitada pela UFSM: 01 unidade          

250,00 0,00 0,000020,0000 5.000,0000 250,00 5.000,0000Unidade3079 0,00 0,0000 20,00009

Aquisição de carimbo datador (dia/mês/ano), material corpo acrílico, material base resina, auto-entintado, tamanho 38mm x 0,5mm, tipo automático, formato retangular, 
características adicionais: retrátril com mola e alteração de data/mês/ano manual. Marca aprovada: TrodatPrinty. Demais marcas apresentar amostras. 
Prazo de entrega será de 02 (dois) dias úteis após recebimento da solicitação de serviço com sua especificação para confecção do carimbo. Para correção dos defeitos ou erros 
nos carimbos o prazo será de 02 (dois) dias úteis contados a partir do recebimento do produto pela Licitante Vencedora. Em caso de reincidência a Liciante Vencedora será 
considerada inadimplente. 
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Quantidade

Utilizado Saldo

Valor Unitário Valor Quantidade Valor Quantidade ValorUnidadeCod.Reduzido Quantidade Aditivada Valor Aditivado

Quantidade Mínima solicitada pela UFSM: 01 unidade          

81.320,0000 0,0000Total : 277,3000 81.320,0000,0000
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