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Processo..: 23081.031653/2018-11 179 / 2018 Data da Emissão: 17/09/2018Pregão SRP

Objeto Resumido:

Abertura: Dia: 05/10/2018 09:00:00Hora:

Modalidade de Julgamento : Menor Preço

Item Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Preço TotalCatálogo

1 Poste "T" para jardim com duas luminárias, feito em aço, na cor preta. Altura mínima 
1,90m. Entrega na Ufsm  situado no Campus de Frederico Westphalen -rs.

20,00 _______________ _____________Unidade

2 Capacho personalizado, material fibra de vinil, espessura 10mm ( no mínimo), anti-chamas, 
anti-derrpante, 100% lavável, medindo 250 x 150 cm. Características adicionais: 
personalização vulcanizada ( conforme modelo em anexo, cor azul e preto (borda e letras), 
garantia de 3 (três) meses. Entrega na Ufsm  situado no Campus de Frederico Westphalen -
rs

20,00 _______________ _____________Unidade

3 Capacho personalizado, material fibra de vinil, espessura 10mm ( no mínimo), antichamas, 
antiderrapante, 100% lavável, medindo 110 x 80 cm. Características adicionais: 
personalização vulcanizada (conforme modelo em anexo, cor azul e preto (borda e letras), 
garantia de 3 (três) meses.Entrega na Ufsm  situado no Campus de Frederico Westphalen -
rs

20,00 _______________ _____________Unidade

4 Copos descartáveis fabricado em poliestireno atóxico de cor TRANSPARENTE OU 
TRANSLÚCIDO, capacidade de 50 ml (tipo cafezinho), em caixa com 50 tiras  de 100 
unidades, Total 5.000 copos por caixa. Entrega na Ufsm  situado no Campus de Frederico 
Westphalen -rs

5,00 _______________ _____________Caixas

5 Copos descartáveis fabricado em poliestireno atóxico de cor TRANSPARENTE OU 
TRANSLÚCIDO, capacidade de 180 ml, em caixa com 25 tiras  de 100 unidades, Total 
2.500 copos por caixa. Entrega na Ufsm  situado no Campus de Frederico Westphalen -rs

5,00 _______________ _____________Caixas

6 Calendário tipo de mesa, tamanho 14 x 21 cm (medidas aproximadas com variações 
aceitas em 2cm), quantidade de folhas 13 (TREZE), em papel couche 150g, impressão 4 x 
4, base do calendário em papel triplex, gramatura350g – impressão 4 x 0, acabamento 
duplo anel.
OBS.: o layout do calendário será produzido pela programadora visual da UFSM  Campus 
Frederico Westphalen. Entrega dos calendarios  será no  Campus de Frederico 
Westphalen -rs.

2.000,00 _______________ _____________Unidade

7 Vaso sanitário com caixa acoplada com as seguintes espeficifações:
- Caixa acoplada;
- Sistema de descarga: sifônico 3 a 6 litros
- Sistema de descarga com tecnologia Duo, com dois botões - descarga completa: 6 litros 
(limpeza total) e descarga com volume reduzido: 3 litros)
 - Material do vaso: cerâmica.

10,00 _______________ _____________Unidade
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Dimesões:
- Largura da caixa: 36 a 39 cm
- Profundidade total: 62 a 68 cm
- Altura do chão ao assento: 36 a 40cm
- Altura total: 68 a 75 cm
Entrega na Ufsm  situado no Campus de Frederico Westphalen -rs

8 Máscara de RCP
:  máscara descartável de vinil
- com bocal
- Plástico impermeável
- 15cm x15cm
- Válvula de segurança contra refluxo e filtro, pré-inflada
- Ideal para realização de primeiros socorros. Entrega na Ufsm  situado no Campus de 
Frederico Westphalen -rs
                                            

30,00 _______________ _____________Unidade

9 Lâmina para serra fita vertical: Aquisição de lâmina de aço carbono com as dimensões de 
5,5 polegadas (139,7 mm) de largura; 1,1 mm de espessura e 6700 mm de comprimento 
com emenda de topo. O passo deve ser de 45 mm, travamento por recalque, dentes 
igualizados, a lâmina deve estar afiada e pronta para uso. Todo material deve ser entregue 
sem custo de frete na Universidade Federal de Santa Maria - Campus de Frederico 
Westphalen.

4,00 _______________ _____________Unidade

10 Pallet de plástico modular medindo 25cm de largura x 50cm de comprimento x 2,5cm de 
altura confeccionado em polietileno de alta densidade com proteção UV. Capacidade de 
carga 3 ton/m². Entrega na Ufsm  situado no Campus de Palmeiras das Missões-RS.

24,00 _______________ _____________Unidade

11 Dispenser de parede para sabonete líquido ou álcool gel, leve e compacta, fabricada em 
termoplástico de alta resistência e que comporta tanto refis como reservatórios para 
sabonetes, detergentes, limpadores, álcool gel e etc.  Fabricado em termoplástico de alta 
resistência; com parafusos e buchas (incluídos); Sistema com trava e chave de segurança; 
Utiliza refis de 800ml e reservatórios de 800ml até 1,5 Lt; Design moderno e compacto; 
Fabricação nacional.Entrega na Ufsm  situado no Campus de Palmeiras das Missões-RS

4,00 _______________ _____________Unidade

12 Dispenser (Suporte) de parede, em acrílico fumê transparente (para possibilitar a 
visualização de seu conteúdo) , p/ papel toalha intercalada, Suporte para papel toalha de 2 
ou 3 dobras em acrílico. Possui fechadura e acompanha chave em plástico ABS, bem 
como um kit para fixação na parede contendo buchas e parafusos. Medidas: 29cm (altura) 
x 25cm (largura) x 12cm (profundidade).Entrega na Ufsm  situado no Campus de Palmeiras 
das Missões-RS

4,00 _______________ _____________Unidade
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13 Lixeira em aço inox com pedal 12 litros. Entrega na Ufsm  situado no Campus de 
Palmeiras das Missões-RS              

6,00 _______________ _____________Unidade

14 Mangueira antitorção em NTS confeccionada com 5 camadas distintas, pressão máxima 
25 bar, bitola de 0,5", comprimento de 25 metros. Acompanha 1 mangueira, 2 engates 
rápidos, 1 adaptador e 1 esguicho.Entrega na Ufsm  situado no Campus de Palmeiras das 
Missões-RS

1,00 _______________ _____________Unidade

15 Pia de assepsia em inox 304 com acionamento da torneira com joelho. Entrega na Ufsm. 
situado no Campus de palmeiras das Missões-RS.

3,00 _______________ _____________Unidade

______/______/_______

Informar:

Razão Social da Empresa:

CNPJ: __________________________________________

Razão Social da Empresa:

Endereço, Local e Estado: _______________________________________________________________________________________________________________________

Cep: __________________________ Fone/Fax: _______________________________ Telex: _______________________________

Nome do Banco: __________________________________ Nome da Agência: _____________________________________ Número da Agência: ___________________

Número Conta Bancária: __________________________________ Data:

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Assinatura

_______________________________________________________________________________________________________________________


