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Modalidade de Julgamento : Menor Preço

Item Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Preço TotalCatálogo

1 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.

20,00 _______________ _____________Unidade

2 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.

20,00 _______________ _____________Unidade

3 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, gramatura 350g impressão 4 x 0, acabamento duplo 
anel.
OBS.: o layout do calendário será produzido pela programadora visual da UFSM Campus 
Frederico Westphalen

2.000,00 _______________ _____________Unidade

4 Serviço de manutenção de uma estação total marca Kolida, modeloa KTS-405, com troca 
da placa principal e bateria de backup; ajustes do retículo, dos sensores, dos ângulos 
horizontal e vertical, bolha circular, tubular e prumo; calibração com certificado de 
calibração rastreado peça RBC.        

1,00 _______________ _____________Unidade

5 Serviço de solda, tipo MIG, a ser realizado em materiais e equipamentos (mesas, cadeiras, 
portas, janelas e equipamentos portáteis) da UFSM – Campus Frederico Westphalen, 
localizado na Linha Sete de Setembro S/N, BR 386 Km 40. Informações complementares: 
o serviço de solda devera ser realizado no próprio campus da UFSM (se possível), caso 
contrário, a empresa prestadora do serviço deverá transportar o material ou equipamento a 
ser soldado (custo do transporte é encargo da empresa responsável pelo serviço). Os 
custos dos materiais utilizados na solda deverão estar inclusos no valor da hora técnica. 
Prazo para realização do serviço: 3(tres) dias a contar da solicitação da UFSM.          

50,00 _______________ _____________Horas

6 Serviço de solda, tipo alumínio, a ser realizado em materiais e equipamentos (mesas, 
cadeiras, portas, janelas e equipamentos portáteis) da UFSM – Campus Frederico 
Westphalen, localizado na Linha Sete de Setembro S/N, BR 386 Km 40. Informações 
complementares: o serviço de solda devera ser realizado no próprio campus da UFSM (se 
possível), caso contrário, a empresa prestadora do serviço deverá transportar o material ou 
equipamento a ser soldado (custo do transporte é encargo da empresa responsável pelo 
serviço). Os custos dos materiais utilizados na solda deverão estar inclusos no valor da 

50,00 _______________ _____________Horas

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3022&m=db
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hora técnica. Prazo para realização do serviço: 3(tres) dias a contar da solicitação da 
UFSM.                 

7 Serviço de solda, tipo eletrodo revestido, a ser realizado em materiais e equipamentos 
(mesas, cadeiras, portas, janelas e equipamentos portáteis) da UFSM – Campus Frederico 
Westphalen, localizado na Linha Sete de Setembro S/N, BR 386 Km 40. Informações 
complementares: o serviço de solda devera ser realizado no próprio campus da UFSM (se 
possível), caso contrário, a empresa prestadora do serviço deverá transportar o material ou 
equipamento a ser soldado (custo do transporte é encargo da empresa responsável pelo 
serviço). Os custos dos materiais utilizados na solda deverão estar inclusos no valor da 
hora técnica. Prazo para realização do serviço: 3(tres) dias a contar da solicitação da 
UFSM.  

50,00 _______________ _____________Horas

8 Serviço de MANUTENÇÃO DE HARDWARE EM IMPRESSORA LASER 
MONOCROMÁTICA - HP, Xerox, Canon, Okidata, Lexmark e Samsung - todos os 
modelos. O serviço (mão de obra) consistirá na realização de limpeza, correção de defeitos 
em peças e/ou componentes elétricos/mecânicos, ajustes, lubrificações, alinhamentos e 
testes em condições normais de uso. Sempre que solicitada, a CONTRATADA deverá 
comparecer ao prédio designado pelo CONTRATANTE, em Frederico Westphalen/RS, no 
prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após o recebimento da solicitação. Transporte 
do equipamento por conta da empresa contratada.         

25,00 _______________ _____________Horas

9 Serviço de MANUTENÇÃO DE HARDWARE EM IMPRESSORA LASER COLORIDA - 
marcas HP, Xerox, Canon, Okidata, Lexmark, Epson e Samsung – todos os modelos. O 
serviço (mão de obra) consistirá na realização de limpeza, correção de defeitos em peças 
e/ou componentes elétricos/mecânicos, ajustes, lubrificações, alinhamentos e testes em 
condições normais de uso. Sempre que solicitada, a CONTRATADA deverá comparecer ao 
prédio designado pelo CONTRATANTE, em Frederico Westphalen/RS, no prazo máximo de 
48 (quarenta e oito) horas após o recebimento da solicitação.        

25,00 _______________ _____________Horas

10 Serviço de MANUTENÇÃO DE HARDWARE EM COMPUTADOR compatível com a linha 
PC – marcas HP, Acer, Itautec, Lenovo, Intelbras, Samsung, AOC,LG, Novadata, Positivo, 
Dell, Pixxo, Apple, Sony, MSI e Toshiba - todos os modelos. O serviço (mão de obra) 
consistirá na realização de limpeza, correção de defeitos em peças e/ou componentes 
elétricos/mecânicos, ajustes, lubrificações, alinhamentos e testes em condições normais 
de uso. Sempre que solicitada, a CONTRATADA deverá comparecer ao prédio designado 
pelo CONTRATANTE, em Frederico Westphalen/RS, no prazo máximo de 48 (quarenta e 
oito) horas após o recebimento da solicitação. Transporte do equipamento por conta da 
empresa contratada.                

25,00 _______________ _____________Horas

11 Serviço de MANUTENÇÃO DE HARDWARE EM NOTEBOOK compatível com linha PC – 
marcas Positivo, Acer, Itautec, Samsung, HP, Dell, AOC, Lenovo, Apple, CCE, LG, 
Intelbras, Sony, Asus, MSI e Toshiba - todos os modelos. O serviço (mão de obra) 

40,00 _______________ _____________Horas
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consistirá na realização de limpeza, correção de defeitos em peças e/ou componentes 
elétricos/mecânicos, ajustes, lubrificações, alinhamentos e testes em condições normais 
de uso. Sempre que solicitada, a CONTRATADA deverá comparecer ao prédio designado 
pelo CONTRATANTE, em Frederico Westphalen/RS, no prazo máximo de 48 (quarenta e 
oito) horas após o recebimento da solicitação. Transporte do equipamento por conta da 
empresa contratada.             

12 Serviço de MANUTENÇÃO DE PROJETOR MULTIMÍDIA/DATASHOW marcas EPSON, 
INFOCUS, PHILCO, SONY, BENQ, LG, PHILIPS, ASUS de todos os modelos. O serviço 
(mão-de-obra) consistirá na realização de troca de lâmpada, troca/limpeza de filtro, 
limpeza, correção de defeitos em peças e componentes (elétricos, mecânicos e 
eletrônicos), ajustes e testes em condições normais de uso. O transporte do equipamento 
é por conta da empresa CONTRATADA. O fornecedor, após receber a ordem de serviço da 
CONTRATANTE, deverá retirar o equipamento no campus da UFSM em Frederico 
Westphalen em até 48 horas e entregá-lo em até sete dias.                

20,00 _______________ _____________Horas

13 Contratação de empresa prestadora de serviços para limpeza, manutenção e calibração de 
Balança de Precisão, Marca Marte, modelo AL500C, n° de série 320499 registro de 
patrimônio nº 183093.  A empresa se responsabilizará pela troca de eventuais peças, 
deslocamento do equipamento ou da equipe técnica, calibração e adequação para o correto 
funcionamento do mesmo. A balança apresenta o problema de que não estabiliza a 
pesagem.       

1,00 _______________ _____________Unidade

14 Contratação de empresa prestadora de serviços para limpeza, manutenção e calibração de 
Balança de Precisão, Marca Marte, modelo AL500C, n° de série 289184 registro de 
patrimônio nº 150052. A empresa se responsabilizará pela troca de eventuais peças, 
deslocamento do equipamento ou da equipe técnica, calibração e adequação para o correto 
funcionamento do mesmo. A balança apresenta o problema de que não estabiliza a 
pesagem.

1,00 _______________ _____________Unidade

15 Contratação de empresa prestadora de serviços para limpeza, manutenção e calibração de 
Balança de Precisão, Marca Marte, modelo AL500C, n° de série 298292, registro de 
patrimônio nº 150051. A empresa se responsabilizará pela troca de eventuais peças, 
deslocamento do equipamento ou da equipe técnica, calibração e adequação para o correto 
funcionamento do mesmo. A balança apresenta o problema de que não estabiliza a 
pesagem.

1,00 _______________ _____________Unidade

16 Contratação de empresa prestadora de serviços para limpeza, manutenção e calibração de 
Fotômetro de chamas – Analyser 910, n° de série 6823/09 e registro de patrimônio nº 
161519.  A empresa se responsabilizará pela troca de eventuais peças, deslocamento do 
equipamento ou da equipe técnica, calibração e adequação para o correto funcionamento 
do mesmo. O equipamento necessita de uma manutenção preventiva com calibração.

1,00 _______________ _____________Unidade
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17 Conserto, revisão e limpeza interna completa de bomba e vácuo.
Problema apresentado: o equipamento liga, mas não faz vácuo. A empresa que realizará o 
conserto deverá arcar com os custos da possível troca de peças. O valor do conserto é 
referente à cada equipamento. Bombas de vácuo que poderão ser enviadas para conserto 
(marcas e modelos):
- Marca Prismtec, modelo 131, N. Patrimonio: 210561
- Marca Marconi, modelo MA057/1, N. Patrimônio: 126339

5,00 _______________ _____________Unidade

18 Conserto de turbidímetro marca TECNOPON, modelo TB1000. Problema apresentado: o 
equipamento não aceita a calibração realizada pelo usuário e apresenta valores de leitura 
muito discrepantes. O valor do conserto é referente à cada equipamento. Bombas de vácuo 
que poderão ser enviadas para conserto (marcas e modelos):
- Marca MS Tecnopon, modelo TB1000, N. Patrimônio: 224480
- Marca MS Tecnopon, modelo TB1000, N. Patrimônio: 224481

5,00 _______________ _____________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

_______________________________________________________________________________________________________________________




