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Item Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Preço TotalCatálogo

1 Conjunto de lixeira tripla em aço inox

Conjunto de lixeira tripla em aço inox com acabamento polido e base e aro em 

polipropileno, sem tampa, capacidade total de 120 litros (40 litros cada lixeira). Medidas 

aproximadas: 98,2 cm (comprimento) x 31 cm (largura) x 65,8 cm (altura), peso 9,2 kg. 

Marca de referência: Tramontina. Outras marcas, enviar catálogo.

100,00 _______________ _____________Conjunto

2 Caixas plásticas, com volume nominal de 50 litros.

Material: plástico resistente, comprimento: 56,50 cm, largura:38,50 cm, altura:37 cm, 

transmitância: transparente, características: tampa e travas, tipo caixa organizadora, 

capacidade 56 L, com volume nominal de 50 litros.

100,00 _______________ _____________Unidade

3 Contêineres para Coleta de Resíduos:

Container, material: polietileno alta densidade cor branca, capacidade: 240 l, aplicação: 

resíduos sólidos, características adicionais: protegido contra raios ultravioletas, rodízios de 

container, material polietileno alta densidade cor branca, capacidade 240 l, aplicação 

resíduos sólidos, características adicionais protegidas contra raios ultravioletas, rodízios.

200,00 _______________ _____________Unidade

4 Carrinho com 3 compartimentos coletores de resíduos

Carrinho limpeza multifunção, carrinho - limpeza multifunção, carrinho coletor de lixo com 

capacidade de 240l, em polipropileno normatizado, com rodas de borracha, com os 

compartimentos removíveis inclusos, sendo cada compartimento confeccionado em uma 

cor, de acordo com pedido realizado pela Administração da UFSM.

300,00 _______________ _____________Unidade

5 Balança capacidade 30 Kg

Balança com capacidade máxima de 30 Kg e capacidade mínima de 5 g. Que possua 

recurso de tara sucessiva, proteção da célula de carga contra impactos laterais, teclado 

com funções de fácil acesso e de fácil digitação. Com display (visor) fabricado com LED 

luminoso na cor vermelha, prato em aço inox, plataforma totalmente fechada e estrutura em 

aço carbono. Com pés antiderrapantes e reguláveis. Saída para impressora no padrão 

RS232 e saída para comunicação com computador no padrão RS232. Que possua 

comando de tara para descontar o peso da embalagem em até 2/3 da capacidade, 

comando de retorno a zero, com bateria interna, célula de carga robusta, batentes de 

20,00 _______________ _____________Unidade
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proteção contra sobrecarga, indicador de peso com 6 dígitos. Que disponha no mínimo das 

seguintes funções no teclado: tecla que permite zerar o peso da balança com um simples 

toque; tecla que permite descontar peso do prato ou embalagem em até 2/3 da capacidade 

total; tecla Liga/Desliga que permite colocar a balança em sistema de stand by. 

Alimentação 220 V. Frequência 50/60 Hz.

6 Carrinho Armazém Uso Geral

Carrinho transporte, material: metal, capacidade:300 kg, altura:127 cm, largura: 60 cm, 

material rodas: borracha natural,  tipo: armazém, características adicionais: rodas maciças 

diâmetro 10'', comprimento:77 cm.

50,00 _______________ _____________Unidade

7 Bomba transferência de líquidos

Bomba, com capacidade de transferir líquidos com vazão de aproximadamente 30 litros por 

minuto.

                  

25,00 _______________ _____________Unidade

8 Balança tipo dinamômetro com capacidade de até 30 Kg

Balança tipo dinamômetro com capacidade de até 30 kg, o princípio do dinamômetro se dá 

a partir da deformação que a mola sofre em razão da ação de uma força nela aplicada. 

Pode ser usada na mão ou fixada em suporte, e as medidas são encontradas em N, LB e 

Kg. 

20,00 _______________ _____________Unidade

______/______/_______
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