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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM
Data: 06/11/2019

Documento: Registro de Preço - 001248/2019 Situação: 23081.054995/2019-90Processo:Ativo

Data Início: Data Fim: Data Geração:05/11/2019 22/10/2020 05/11/2019
Fornecedor: 13104805000127 - F.F.N. FORNAZARI - ME

Ano Orçamento : 2019
Modalidade: 05 - Pregão Num. Licitação: 185

Extrato: 002106/2019 Unidade: 01.18.00.00.0.1 - CENTRAL DE AQUISIÇÕES

Quantidade
Utilizado SaldoValor Unitário 

Inicial Valor Quantidade Valor Quantidade ValorUnidadeCod.Reduzido Qtde Aditivada Valor Aditivado Valor UnitárioSeq.
200,00 0,00 0,0000794,9900 158.998,0000 200,00 158.998,000UnidadeP3223 0,00 0,0000 794,990013

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 m 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 5 mm e 10 mm ; o suporte deverá ter no mÍnimo 30 
cm 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, cons iderando que será fixada em parede de alvenaria. A ins talação será por conta da UFSM. Acompanha 
manual de ins trução para ins talação do produto. Garantia do produto no m ím ino de 12 meses.

100,00 0,00 0,0000302,9900 30.299,0000 100,00 30.299,0000UnidadeP8619 0,00 0,0000 302,990015
Quadro branco luxo (tela em fórmica) confeccionado em laminado melamínico lousa branca lisa, fundo em MDF (madeira resistente) no mínimo 12 mm, 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 2,50 m x 1,20 m.                                   

100,00 0,00 0,0000189,9900 18.999,0000 100,00 18.999,0000UnidadeP8619 0,00 0,0000 189,990016
Quadro branco standard confeccionado em laminado melamínico lousa branca lisa, fundo em MDF (madeira resistente) 3 mm 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 1,50 m x 1,20 m .                                       

50,00 0,00 0,000094,6300 4.731,5000 50,00 4.731,5000UnidadeP8619 0,00 0,0000 94,630017
Quadro branco standard confeccionado em laminado melamínico lousa branca lisa, fundo em MDF (madeira resistente) 3 mm 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 0,90 m x 0,60 m.                                        

213.027,5000 0,0000Total : 1.382,6000 213.027,500,0000
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LOUSA DE VIDRO TEMPERADO 2000 X 1200mm  
 REF. 11003 

Descritivo técnico: 

 Lousa em vidro temperado de 6mm de espessura; 

 Fundo branco com pintura apropriada para vidro e película de proteção na cor 
branca; 

 Acompanham 6 prolongadores (espaçadores) de aço inox cromado; 

 Medidas (CxA): 2000 x 1200mm 

 Cantos moedas arredondados e bordas polidas com raio de no mínimo 5mm; 

 Superfície lisa, sem bolhas, manchas, imperfeições e poderá ser utilizado por 
qualquer tipo de marcadores ou pincel; 

 Suporte de 30x15cm para apagador  e pincel  em vidro temperado de 6mm, com 
acabamentos arredondados com raio de no mínimo 5mm, fixados com botões em 
aço inox cromados; 

 Acompanha buchas e parafusos para instalação (paredes em alvenaria) 
Atenção: Caso haja paredes de blocos de concreto ou drywall, deverá ser 
comunicado antecipadamente para que possamos encaminhar buchas e 
parafusos apropriados 

 Garantia do objeto: 12 meses 

 Instalação: não inclusa 
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QUADRO BRANCO ESPECIAL FÓRMICA  
C/ MOLDURA ALUMÍNIO - 2,50 x 1,20m 

REF. 27028 
 

Descritivo técnico: 

 Confeccionado em laminado melamínico (fórmica) branca lisa; 

 MDF de 12mm; 

 Medidas (CxA): 2,50 x 1,20m  

 Moldura em alumínio anodizado fosco; 

 Cantoneiras plásticas arredondadas; 

 Suporte para apagador removível e deslizante com 40cm; 

 Sistema de fixação invisível, podendo ser instalado na vertical ou horizontal; 

 Acompanha manual e conjunto de acessórios para instalação (paredes em 
alvenaria); 
Atenção: Caso haja paredes de blocos de concreto ou drywall, deverá ser 
comunicado antecipadamente para que possamos encaminhar buchas e 
parafusos apropriados; 

 Garantia do objeto: 12 meses 

 Instalação: não inclusa 
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QUADRO BRANCO LUXO C/ MOLDURA – 1,50 X 1,20m 

REF. 19057 
 

Descritivo técnico: 

 Confeccionado em MDF 3mm, laminado melamínico eucaplac/eucatex branco 
brilhante; 

 Medidas (CxA): 1,50 x 1,20m  

 Moldura em alumínio anodizado fosco; 

 Cantoneiras plásticas arredondadas; 

 Suporte para apagador removível e deslizante com 40cm; 

 Sistema de fixação invisível, podendo ser instalado na vertical ou horizontal; 

 Acompanha manual e conjunto de acessórios para instalação (paredes em 
alvenaria); 
Atenção: Caso haja paredes de blocos de concreto ou drywall, deverá ser 
comunicado antecipadamente para que possamos encaminhar buchas e 
parafusos apropriados; 

 Garantia do objeto: Conforme exigência do Edital para o item. 

 Instalação: não inclusa 
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QUADRO BRANCO LUXO C/ MOLDURA – 0,90 x 0,60m 

REF. 19054 
 

Descritivo técnico: 

 Confeccionado em MDF 3mm, laminado melamínico eucaplac/eucatex branco 
brilhante; 

 Medidas (CxA): 0,90 x 0,60m  

 Moldura em alumínio anodizado fosco; 

 Cantoneiras plásticas arredondadas; 

 Suporte para apagador removível e deslizante com 40cm; 

 Sistema de fixação invisível, podendo ser instalado na vertical ou horizontal; 

 Acompanha manual e conjunto de acessórios para instalação (paredes em 
alvenaria); 
Atenção: Caso haja paredes de blocos de concreto ou drywall, deverá ser 
comunicado antecipadamente para que possamos encaminhar buchas e 
parafusos apropriados; 

 Garantia do objeto: Conforme exigência do Edital para o item. 

 Instalação: não inclusa 
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