
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência
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Objeto Resumido:

Abertura: Dia: 19/08/2019 09:00:00Hora:

Modalidade de Julgamento : Menor Preço

Item Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Preço TotalCatálogo

1 Armário de aço 8 portas - 4 colunas, Dimensões aproximadas: Altura: 1,95 m, 

Comprimento: 1,23 m, Largura/Profundidade: 0,42 m, Cor: Cinza, Com conexão para 

cadeado.                               

4,00 _______________ _____________Unidade

2 Pia, material aço inoxidável, tipo liso, comprimento 1,20 m, largura 60 cm, quantidade 

cubas 1, comprimento cuba 50 mm, largura cuba 40 mm, profundidade cuba 20 mm, 

características adicionais completa                       

1,00 _______________ _____________Unidade

3 Banco fixo com encosto e assento fabricados em concreto. Medidas aproximadas:

Comprimento: de 120 a 150 cm

Altura: de 75 a 80 cm

Largura: de 50 a 60 cm

Capacidade: no mínimo 3 adultos

                                              

15,00 _______________ _____________Unidade

4 Bancada lateral de laboratório:

Aquisição e instalação de módulo de armário lateral em MDF com 20 mm de espessura, 

revestido de fórmica na cor cinza em ambas as faces, com medidas aproximadas de 2,5 m 

x 0,9 m x 0,55 m (largura x altura x profundidade) e com tampo em pedra. Móvel com topos 

laterais e fundo, uma prateleira intermédia interior e portas de abrir. Cada módulo com duas 

portas de 0,50 m x 0,80 m, fechaduras com chave, duas dobradiças de mola por cada 

porta, e puxadores de metal de 12 cm em aço escovado. Os armários devem ter base 

elevada de 80 mm em relação ao pavimento. O tampo deve ser em pedra granito polido na 

cor cinza com 20 mm de espessura e borda elevada de 20 mm nas laterais e na frente da 

bancada, nos fundos, onde há o contato coma a parede, deve haver espelho de granito 

colado ao tampo com 20mm de espessura e 70mm de altura.

Fazer visita ao local para medição. Instalação em Frederico Westphalen.

10,00 _______________ _____________Unidade

5 Bancada lateral de laboratório com pia:

Aquisição e instalação de módulo de armário lateral em MDF com 20 mm de espessura, 

revestido de fórmica na cor cinza em ambas as faces, com medidas aproximadas de 2,5 m 

x 0,9 m x 0,55 m (largura x altura x profundidade) e com tampo em pedra e pia central. 

Móvel com topos laterais e fundo, uma prateleira intermédia interior e portas de abrir. Cada 

módulo com duas portas de 0,50 m x 0,80 m, fechaduras com chave, duas dobradiças de 

mola por cada porta, e puxadores de metal de 12 cm em aço escovado. Os armários 

devem ter base elevada de 80 mm em relação ao pavimento. O tampo deve ser em pedra 

10,00 _______________ _____________Unidade
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granito polido na cor cinza com 20 mm de espessura e borda elevada de 20 mm nas 

laterais e na frente da bancada, nos fundos onde há o contato coma a parede, deve haver 

espelho de granito colado ao tampo com 20 mm de espessura e 70 mm de altura. A cuba 

deve ser em aço inox medindo 40 x 35 cm, com profundidade de 20 cm.

Fazer visita ao local para medição. Instalação em Frederico Westphalen.

6 Armários para bancada lateral de laboratório:

 Aquisição e instalação de módulo de armário lateral em MDF com 20 mm de espessura, 

revestido de fórmica na cor cinza em ambas as faces, com medidas aproximadas de 1,25 

m x 0,9 m x 0,55 m (largura x altura x profundidade) para colocar sob tampo de pedra já 

existente. Móvel com topos laterais e fundo, uma prateleira intermédia interior e portas de 

abrir. Cada módulo com duas portas de 0,50 m x 0,80 m, fechaduras com chave, duas 

dobradiças de mola em cada porta, e puxadores de metal de 12 cm em aço escovado. Os 

armários devem ter base elevada de 80 mm em relação ao pavimento.

Fazer visita ao local para medição. Instalação em Frederico Westphalen.

10,00 _______________ _____________Unidade

7 Bancada central (ilha):

 Aquisição e instalação de bancada central tipo ilha, com tampo em pedra granito polido na 

cor cinza, com 20 mm de espessura e borda elevada de 20 mm em toda a volta, medidas 

2,9 m x 1,0 m. Estrutura em ferro galvanizado com pintura anticorrosão.

Fazer visita ao local para medição. Instalação em Frederico Westphalen.

10,00 _______________ _____________Unidade

8 Teclado musical portátil, com no mínimo 61 teclas sensitivas, sons polifônicos, amplificador 

estéreo de 2,5W + 2,5W, altofalantes e fonte bivolt ou 220v. Marcas aprovadas: Yamaha, 

Casio ou Roland.                    

1,00 _______________ _____________Unidade

9 Palco praticável pantográfico, fabricado em alumínio, com plataformas de aproximadamente 

de  2m x 1m em quadro de alumínio, piso em compensado naval: madeira de 20 a 25 mm 

com borracha antiderrapante, com pés reguláveis, escalonados em 04 (quatro) níveis, 

sendo de aproximadamente 20 cm, 40 cm, 60 cm e 80 cm cada nível e engate rápido. 

Capacidade de carga acima de 500kg. Certificação de segurança com selo do INMETRO.    

                        

40,00 _______________ _____________Unidade

10 Móveis em MDF, conforme projeto anexo, para os laboratórios da UFSM – Campus 

Cachoeira do Sul.

- Serviço orçado com chapas de MDF melanina

branco liso de 25 mm, 18mm e 6mm;

- Dobradiças das portas de aço inox;

- Puxador perfil barra de alumínio, com

acabamentos laterais;

20,00 _______________ _____________Unidade
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- Ferragem de primeira linha (5 anos de garantia);

- Tampos de granito acizentado, espessura 3 cm;

- Serviço entregue e montado (5 anos de

garantia);

- Prazo de entrega: 30 dias.                             

11 Móveis em MDF, conforme projeto anexo, para os laboratórios da UFSM - Campus - 

Cachoeira do Sul.

- Serviço orçado com chapas de MDF melanina

branco liso de 25 mm, 18mm e 6mm;

- Dobradiças das portas de aço inox;

- Puxador perfil barra de alumínio, com

acabamentos laterais;

- Ferragem de primeira linha (5 anos de

garantia);

- Tampos de granito acizentado, espessura 3 cm;

- Serviço entregue e montado (5 anos de

garantia);

- Prazo de entrega: 30 dias.                           

50,00 _______________ _____________Unidade

12 Móveis em MDF, conforme projeto anexo, para os laboratórios da UFSM - Campus - 

Cachoeira do Sul.

- Serviço orçado com chapas de MDF melanina

branco liso de 25 mm, 18mm e 6mm;

- Dobradiças das portas de aço inox;

- Puxador perfil barra de alumínio, com

acabamentos laterais;

- Ferragem de primeira linha (5 anos de

garantia);

- Tampos de granito acizentado, espessura 3 cm;

- Serviço entregue e montado (5 anos de

garantia);

- Prazo de entrega: 30 dias.                             

100,00 _______________ _____________Unidade

13 Móveis em MDF, conforme projeto anexo, para os laboratórios da UFSM - Campus - 

Cachoeira do Sul.

- Serviço orçado com chapas de MDF melanina

branco liso de 25 mm, 18mm e 6mm;

- Dobradiças das portas de aço inox;

- Puxador perfil barra de alumínio, com

acabamentos laterais;

100,00 _______________ _____________Unidade
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- Ferragem de primeira linha (5 anos de

garantia);

- Tampos de granito acizentado, espessura 3 cm;

- Serviço entregue e montado (5 anos de

garantia);

- Prazo de entrega: 30 dias.                          

______/______/_______

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

_______________________________________________________________________________________________________________________


