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Termo de Referência

Processo..: 23081.050274/2018-20 207 / 2018 Data da Emissão: 07/11/2018Pregão SRP

Objeto Resumido:

Abertura: Dia: 23/11/2018 09:00:00Hora:

Modalidade de Julgamento : Menor Preço

Item Especificação Unidade Preço Máximo Quantidade Preço Unitário Preço TotalCatálogo

1 O container marítimo de 20 pés, adaptado para stand, deverá ter as seguintes 

especificações:

1.. Medidas: 6,m de comprimento x 2,40m de largura e 2,59m de altura;

2. Pintura eletrostática, na cor: azul (o mesmo da Universidade)

3. Estrutura com montantes de aço galvanizado, fechamento em PVC (revestimento 

vinílico);

4. Lavabo interno com vaso sanitário, com caixa acoplada, e lavatório em PVC, 

medidas: 1,10x1,10;

5. Esquadria no lavabo, com vidro temperado de 8mm, cor branca, com grade, 

medindo 0,40mx0,40m, peitoril 1,70 metros;

6. Esquadria de vidro: 2,40m x 0,50m com peitoril de 1,10m.

7. Instalação hidráulica: ponto de entrada e saída de água no lavabo;

8. Piso vinílico 2 mm, em régua, colado com cola de contato;

9. Instalação elétrica embutida na estrutura interna da parede com mangueira flexível 

de ¾ (06 pontos de tomadas) e cabeamento para internet com locais definidos pela 

contratante;

10. Luminárias em placa de led;

11. Revestimento interno com lã de rocha, ou outro com as mesmas qualidades 

térmicas, com nível de proteção quanto à propagação de incêndio;

12. Aplicação de Proteção antiferrugem;

13. Toldo azul, medindo 4,8 x 2,5 m, de avanço automatizado, com o logotipo da 

UFSM;

14. Deck/porta de entrada: plataforma automatizada (com motor), 3 metros de largura 

x 2.10m de altura, revestimento com chapa metálica xadrez.

15. Garantia  estrutural de estanqueidade, mínimo de 05 (cinco) anos.

16. Toldo azul, medindo 4,8 x 2,5 m, de avanço automatizado, com o logotipo da 

UFSM;

17. Deck/porta de entrada: plataforma automatizada (com motor), 3 metros de largura 

x 2.10m de altura, revestimento com chapa metálica xadrez.

18. Garantia  estrutural de estanqueidade, mínimo de 05 (cinco) anos.
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Termo de Referência
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Informar:

Razão Social da Empresa:

CNPJ: __________________________________________

Razão Social da Empresa:

Endereço, Local e Estado: _______________________________________________________________________________________________________________________

Cep: __________________________ Fone/Fax: _______________________________ Telex: _______________________________
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Número Conta Bancária: __________________________________ Data:

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Assinatura

_______________________________________________________________________________________________________________________


