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Processo..: 23081.053282/2018-28 202 / 2018 Data da Emissão: 10/10/2018Pregão SRP

Objeto Resumido:

Abertura: Dia: 31/10/2018 09:00:00Hora:

Modalidade de Julgamento : Menor Preço

Item Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Preço TotalCatálogo

1 Lousa em vidro temperado de 6mm de espessura, com fundo branco, com no mínimo 06 

botões de aço inox e espaçadores para fixação, medindo 2,00 de comprimento x 1,20 m de 

altura; os cantos externos da lousa devem ser arredondados com raio entre 5 mm e 10mm; 

toda a superfície da lousa em ambas as faces deve ser totalmente lisa, sem bolhas ou 

riscos; a lousa não deve apresentar manchas decorrentes da escrita e deverá ser 

facilmente apagável Deve acompanhar o suporte totalmente de vidro para apagadores e 

canetas. O suporte deverá ter a mesma espessura e material da lousa e deve ter o 

acabamento arredondado com raio entre 5mm e 10 mm; o suporte deverá ter no mínimo 

30cm de comprimento x 15 cm de largura e deve ficar na posição horizontal; o suporte deve 

ser fixado com botões em aço inox. Deverá acompanhar as buchas e os fixadores para a 

instalação. As buchas para fixação devem suportar o peso da lousa, considerando que será 

fixada em parede de alvenaria. A instalação será por conta da UFSM. Acompanha manual 

de instrução para instalação do produto. Garantia do produto no mímino de 12 meses.

200,00 _______________ _____________Unidade

2 Lousa em vidro temperado de 6mm de espessura, com fundo branco, com no mínimo 04 

botões de aço inox e espaçadores para fixação, medindo 1,50 de comprimento x 1,00 m de 

altura; os cantos externos da lousa devem ser arredondados com raio entre 5 mm e 10mm; 

toda a superfície da lousa em ambas as faces deve ser totalmente lisa, sem bolhas

ou riscos; a lousa não deve apresentar manchas decorrentes da escrita e deverá ser 

facilmente apagável Deve acompanhar o suporte totalmente de vidro para apagadores e 

canetas. O suporte deverá ter a mesma espessura e material da lousa e deve ter o 

acabamento arredondado com raio entre 5mm e 10 mm; o suporte deverá ter no mínimo 

30cm

de comprimento x 15 cm de largura e deve ficar na posição horizontal; o suporte deve ser 

fixado com botões em aço inox. Deverá acompanhar as buchas e os fixadores para a 

instalação. As buchas para fixação devem suportar o peso da lousa, considerando que será 

fixada em parede de alvenaria. A instalação será por conta da UFSM. Acompanha

manual de instrução para instalação do produto. Garantia do produto no mímino de 12 

meses

200,00 _______________ _____________Unidade

3 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 _______________ _____________Unidade
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4  Quadro branco standard confeccionado em laminado me lamínico 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 _______________ _____________Unidade

5 Quadro branco standard confeccionado em laminado me lamínico 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 _______________ _____________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

_______________________________________________________________________________________________________________________


