
10:49Time:5.5.99.03.28 Extratos de Contratos ou Registros de Uma Unidade Administrativa

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM
Data: 02/03/2020

Complemento

Quantidade

Utilizado Saldo

Valor Unitário Valor Quantidade Valor Quantidade ValorUnidade

Cod.Reduzido

Num. Sol. Seq. Sol. Seq. Proc. Vinculado

Documento: Registro de Preço - 000360/2019 23081.009415/2019-18Processo:

Data Início: Data Fim: Data Geração:08/07/2019 02/06/2020 08/07/2019

Fornecedor: 73865008000194 - E D AZAMBUJA & CIA LTDA

Ano Orçamento : 2019

Modalidade: 05 - Pregão Num. Licitação: 76

Extrato: 000515/2019
Unidade: 01.18.00.00.0.1 - CENTRAL DE AQUISIÇÕES

Refrigerador tipo Frigobar, capacidade mínima total 70 litros, porta reversível, classificação energética "A", com porta-latas, porta totalmente aproveitável, cor branca, 220V, 60 hz. Garantia 
mínima de 12 meses a contar da data da efetiva entrega do produto.

40,00 5,00 4.025,000032.200,0000 35,00 28.175,000FRIGOBAR Unidade 805,0000

000137/2019 8 8 N

32.200,0000 4.025,0000Total : 805,0000 28.175,000
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10:49Time:5.5.99.03.28 Extratos de Contratos ou Registros de Uma Unidade Administrativa

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM
Data: 02/03/2020

Complemento

Quantidade

Utilizado Saldo

Valor Unitário Valor Quantidade Valor Quantidade ValorUnidade

Cod.Reduzido

Num. Sol. Seq. Sol. Seq. Proc. Vinculado

Documento: Registro de Preço - 000366/2019 23081.009415/2019-18Processo:

Data Início: Data Fim: Data Geração:08/07/2019 02/06/2020 08/07/2019

Fornecedor: 24845457000165 - ITACA EIRELI - ME

Ano Orçamento : 2019

Modalidade: 05 - Pregão Num. Licitação: 76

Extrato: 000534/2019
Unidade: 01.18.00.00.0.1 - CENTRAL DE AQUISIÇÕES

Bebedouro água de garrafão plástico, de coluna, elétrico, corpo metálico, 20 litros, 220 V, capacidade de refrigeração mínima de 2 litros/hora, duas torneiras para água gelada e normal. 
Apresentar catálogo (ou cópia) com especificações técnicas do produto ofertado. Garantia mínima 12 meses a contar da data da efetiva entrega do produto.

40,00 15,00 6.600,000017.600,0000 25,00 11.000,000234778 Unidade 440,0000

000137/2019 13 13 N

17.600,0000 6.600,0000Total : 440,0000 11.000,000
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10:49Time:5.5.99.03.28 Extratos de Contratos ou Registros de Uma Unidade Administrativa

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM
Data: 02/03/2020

Complemento

Quantidade

Utilizado Saldo

Valor Unitário Valor Quantidade Valor Quantidade ValorUnidade

Cod.Reduzido

Num. Sol. Seq. Sol. Seq. Proc. Vinculado

Documento: Registro de Preço - 000367/2019 23081.009415/2019-18Processo:

Data Início: Data Fim: Data Geração:08/07/2019 02/06/2020 08/07/2019

Fornecedor: 15733417000130 - J.L. DO B. GUIMARAES - JBX PRODUTOS - EIRELI

Ano Orçamento : 2019

Modalidade: 05 - Pregão Num. Licitação: 76

Extrato: 000538/2019
Unidade: 01.18.00.00.0.1 - CENTRAL DE AQUISIÇÕES

Freezer vertical, frost free, capacidade total mínima 228 litros, 220V, cor branca/inox, porta reversível, painel de controle, congelamento rápido, classificação energética "A". Garantia mínima 
de 12 meses a contar da data da efetiva entrega do produto.

20,00 1,00 2.500,000050.000,0000 19,00 47.500,000229486 Unidade 2.500,0000

000137/2019 4 4 N

Fogão à gás, branco ou inox, com 4 bocas, acendimento automático, grade mesa dupla,  botões removíveis, queimadores em alumínio com capa esmaltada, pés reguláveis, classificação 
energética "A", 220V, 60Hz, válvula de segurança, prateleira deslizante no forno. Garantia mínima 12 meses a contar da data da efetiva entrega do produto.

20,00 7,00 3.779,930010.799,8000 13,00 7.019,8700218348 Unidade 539,9900

000137/2019 10 10 N

Forno de Microondas com capacidade mínima de 30 litros, potência de no mínimo 800W, 220V, prato giratório, acabamento interno pintado. Funções auto-aquecer, auto-cozinhar e 
descongelamento rápido, relógio, teclas pré-programadas. Classificação energética "A". Garantia mínima de 12 meses a contar da data da efetiva entrega do produto.

60,00 21,00 10.182,060029.091,6000 39,00 18.909,5409905497 Unidade 484,8600

000137/2019 3 3 N

Smart TV LED 42" ou 43" , com conversor digital integrado, 2 HDMI, USB, resolução 1920 x 1080 Full HD,60 Hz. Classificação energética "A". Garantia mínima de 12 meses a contar da data 
da efetiva entrega do produto.

70,00 3,00 4.594,6500107.208,5000 67,00 102.613,85TVLED42 Unidade 1.531,5500

000137/2019 16 16 N

Refrigerador duplex, frost free, capacidade total mínima de 340 litros, com prateleiras removíveis, cor branca ou inox, classificação energética "A", 220 V. Garantia mínima de 12 meses a 
contar da data efetiva da entrega do produto.

20,00 7,00 15.324,610043.784,6000 13,00 28.459,990994455 Unidade 2.189,2300

000137/2019 6 6 N

Refrigerador doméstico, frost free, capacidade total de no mínimo 300 litros, porta reversível, 220 V, branco ou inox, classificação energética "A". Garantia mínima de 12 meses a contar da 

30,00 12,00 20.400,000051.000,0000 18,00 30.600,000232874 Unidade 1.700,0000
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10:49Time:5.5.99.03.28 Extratos de Contratos ou Registros de Uma Unidade Administrativa

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM
Data: 02/03/2020

Complemento

Quantidade

Utilizado Saldo

Valor Unitário Valor Quantidade Valor Quantidade ValorUnidade

Cod.Reduzido

Num. Sol. Seq. Sol. Seq. Proc. Vinculado

data da efetiva entrega do produto.

000137/2019 5 5 N

Smart TV 32 polegadas LED, 1366 X 768 Pixels, com controle de ajuste de som e imagem, controle remoto, com entrada USB e HDMI, som stéreo, conversor digital integrado, classificação 
energética "A", 220V  ou bivolt. Garantia mínima de 12 meses a contar da data da efetiva entrega do produto.

30,00 5,00 5.212,950031.277,7000 25,00 26.064,750TVLED32 Unidade 1.042,5900

000137/2019 9 9 N

323.162,2000 61.994,2000Total : 9.988,2200 261.168,00
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10:49Time:5.5.99.03.28 Extratos de Contratos ou Registros de Uma Unidade Administrativa

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM
Data: 02/03/2020

Complemento

Quantidade

Utilizado Saldo

Valor Unitário Valor Quantidade Valor Quantidade ValorUnidade

Cod.Reduzido

Num. Sol. Seq. Sol. Seq. Proc. Vinculado

Documento: Registro de Preço - 000374/2019 23081.009415/2019-18Processo:

Data Início: Data Fim: Data Geração:08/07/2019 02/06/2020 08/07/2019

Fornecedor: 05876869000118 - TRACE BOARD DISTRIBUIDORA DE 

Ano Orçamento : 2019

Modalidade: 05 - Pregão Num. Licitação: 76

Extrato: 000549/2019
Unidade: 01.18.00.00.0.1 - CENTRAL DE AQUISIÇÕES

Tela de projeção, enrolamento retrátil, tecido vinil convencional (matte-white), tubos superior e inferior em alumínio ou aço carbono com acabamento em pintura eletrostática, tripé com 
ajuste de altura, tamanho do tecido aproximadamente de 2,00m x 2,00m, 108" polegadas, bordas negras para realce de contraste, eliminador Kestone com várias posições, trava da haste 
e da empunhadura, sistema clique.

20,00 8,00 2.848,00007.120,0000 12,00 4.272,000052042 Unidade 356,0000

000137/2019 1 1 N

Tela de projeção, branca para data show, enrolamento retrátil, tecido vinil convencional(matte-White), estojo em alumínio ou aço carbono com acabamento em pintura eletrostática, fixação 
em teto ou parede, tamanho do tecido aproximado de 3,04m x 2,28m, 150" polegadas, bordas negras para realce de contraste.

30,00 0,00 0,000030.000,0000 30,00 30.000,00052042 Unidade 1.000,0000

000137/2019 12 12 N

37.120,0000 2.848,0000Total : 1.356,0000 34.272,000
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10:49Time:5.5.99.03.28 Extratos de Contratos ou Registros de Uma Unidade Administrativa

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM
Data: 02/03/2020

Complemento

Quantidade

Utilizado Saldo

Valor Unitário Valor Quantidade Valor Quantidade ValorUnidade

Cod.Reduzido

Num. Sol. Seq. Sol. Seq. Proc. Vinculado

Documento: Registro de Preço - 000377/2019 23081.009415/2019-18Processo:

Data Início: Data Fim: Data Geração:08/07/2019 02/06/2020 08/07/2019

Fornecedor: 18633617000100 -  HCF COMERCIO GERAL LTDA

Ano Orçamento : 2019

Modalidade: 05 - Pregão Num. Licitação: 76

Extrato: 000553/2019
Unidade: 01.18.00.00.0.1 - CENTRAL DE AQUISIÇÕES

Cafeteira elétrica, capacidade mínima 25 cafezinhos, cor preta ou inox, sistema corta pingos, placa de aquecimento, porta filtro removível, jarra de vidro, potência no mínimo de 800W, 
tensão de 220 V, 60 hz. Garantia mínima de 12 meses a contar da data da efetiva entrega do produto.

70,00 6,00 741,00008.645,0000 64,00 7.904,0000P8371 Unidade 123,5000

000137/2019 2 2 N

8.645,0000 741,0000Total : 123,5000 7.904,0000
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM
Data: 02/03/2020

Complemento

Quantidade

Utilizado Saldo

Valor Unitário Valor Quantidade Valor Quantidade ValorUnidade

Cod.Reduzido

Num. Sol. Seq. Sol. Seq. Proc. Vinculado

Documento: Registro de Preço - 000378/2019 23081.009415/2019-18Processo:

Data Início: Data Fim: Data Geração:08/07/2019 02/06/2020 08/07/2019

Fornecedor: 22614545000120 - GMR TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA

Ano Orçamento : 2019

Modalidade: 05 - Pregão Num. Licitação: 76

Extrato: 000554/2019
Unidade: 01.18.00.00.0.1 - CENTRAL DE AQUISIÇÕES

Tela de projeção, branca para data show, enrolamento retrátil, tecido vinil convencional(matte-White), estojo em alumínio ou aço carbono com acabamento em pintura eletrostática, fixação 
em teto ou parede, tamanho do tecido aproximado de 2,43m x 1,82m, 115" polegadas, bordas negras para realce de contraste.

50,00 5,00 1.706,750017.067,5000 45,00 15.360,75052042 Unidade 341,3500

000137/2019 11 11 N

17.067,5000 1.706,7500Total : 341,3500 15.360,750
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10:49Time:5.5.99.03.28 Extratos de Contratos ou Registros de Uma Unidade Administrativa

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM
Data: 02/03/2020

Complemento

Quantidade

Utilizado Saldo

Valor Unitário Valor Quantidade Valor Quantidade ValorUnidade

Cod.Reduzido

Num. Sol. Seq. Sol. Seq. Proc. Vinculado

Documento: Registro de Preço - 000381/2019 23081.009415/2019-18Processo:

Data Início: Data Fim: Data Geração:08/07/2019 02/06/2020 08/07/2019

Fornecedor: 31737518000136 - OMEGA COMERCIAL E EQUIPAMENTOS EIRELI

Ano Orçamento : 2019

Modalidade: 05 - Pregão Num. Licitação: 76

Extrato: 000557/2019
Unidade: 01.18.00.00.0.1 - CENTRAL DE AQUISIÇÕES

Bebedouro elétrico conjugado (para atender pessoas com necessidades especiais) modelo coluna, com gabinete em inox, com três torneiras (2 jatos e 1 copo) de pressão-com 
regulagem de jato d'água, capacidade mínima de refrigeração de 4,0 litros/h, termostato regulável, reservatório em aço inox, ralo sifonado, tampo em aço inox polido, com relevos para 
evitar respingos, baixo consumo de energia, filtro de água com carvão ativado impregnado com prata, 220V. De acordo com a NBR 9050 de 2004. Garantia mínima 12 meses a contar da 
data da efetiva entrega do produto.

30,00 5,00 3.308,950019.853,7000 25,00 16.544,750234778 Unidade 661,7900

000137/2019 15 15 N

19.853,7000 3.308,9500Total : 661,7900 16.544,750
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10:49Time:5.5.99.03.28 Extratos de Contratos ou Registros de Uma Unidade Administrativa

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM
Data: 02/03/2020

Complemento

Quantidade

Utilizado Saldo

Valor Unitário Valor Quantidade Valor Quantidade ValorUnidade

Cod.Reduzido

Num. Sol. Seq. Sol. Seq. Proc. Vinculado

Documento: Registro de Preço - 000446/2019 23081.029852/2019-40Processo:

Data Início: Data Fim: Data Geração:15/07/2019 05/07/2020 15/07/2019

Fornecedor: 87675815000159 - PROJESOM SONORIZAÇÕES LTDA.

Ano Orçamento : 2019

Modalidade: 05 - Pregão Num. Licitação: 105

Extrato: 000638/2019
Unidade: 01.18.00.00.0.1 - CENTRAL DE AQUISIÇÕES

Contratação diária de empresa para sonorização de evento externo e de GRANDE PORTE (COM ILUMINAÇÃO), com prazo de duração máxima de 12 horas ininterruptas.
01 mesa de som digital para PA de no mínimo 32 canais.
 PA para 1500 pessoas.
 01 mesa de som Digital para monitor com no mínimo 32 canais e 10 saídas. Todas as saídas equalizáveis.
 08 monitores de chão de 02x12 mais drive.
 01 Sub para Bateria 02x18
02 cubos de Guitarra. 
01 Sistema para Baixo.
01 Bateria acústica com ferragem e praticável.
01 Kit de microfone de bateria.
08 microfones condensadores.
06 microfones dinâmicos para voz.
06 microfones para instrumentos e percussão.
06 direct box.
02 microfones sem fio.
20 pedestais.
Amplificação, cabeamentos e pilhas de acordo com as necessidades do sistema.

ILUMINAÇÃO PARA OS EVENTOS DE GRANDE PORTE.
01 MESA DE LuzDMX.
12 lâmpadas Pares foco 05 de frente com difusor.
02 minibruti.
12 Par Led 3Wats.
08 moving light.
Estrutura, dimers e cabeamento de acordo com a necessidade da iluminação do evento.
Prazo de instalação: 24 horas antes da realização do evento.
A empresa deverá deixar no local, durante o evento, uma pessoa responsável pelo equipamento. Será de responsabilidade da licitante vencedora despesas de montagem, desmontagem 
e transporte dos equipamentos, materiais e pagamento de ART's. A comunicação do evento ocorrerá com antecedência de 15 dias, mediante emissão da Nota de Empenho.

30,00 1,00 1.999,000059.970,0000 29,00 57.971,00033903912 Dia 1.999,0000
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM
Data: 02/03/2020

Complemento

Quantidade

Utilizado Saldo

Valor Unitário Valor Quantidade Valor Quantidade ValorUnidade

Cod.Reduzido

Num. Sol. Seq. Sol. Seq. Proc. Vinculado

OBS: No momento da execução dos serviços a contratada deverá apresentar, no prazo de 3(três) dias úteis anteriores a data de início do evento, os seguintes documentos:   
- Anotação de Responsabilidade Técnica(ART) de instalação e operação dos equipamentos de som e/ou luz, instalação elétrica abaixo de 1.000V, malha de aterramento e laudo técnico;
- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou (RRT) de projeto, montagem e aterramento das estruturas metálicas;
- LAUDO TÉCNICO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROVISÓRIAS conforme Anexo M.1 da Resolução Técnic

000804/2019 9 9 N

 1.Contratação diária de empresa para sonorização de evento externo e de GRANDE PORTE (SEM ILUMINAÇÃO), com prazo de duração máxima de 12 horas ininterruptas.
 01 mesa de som digital para PA de no mínimo 32 canais.
 PA para 1500 pessoas.
 01 mesa de som Digital para monitor com no mínimo 32 canais e 10 saídas. Todas as saídas equalizáveis.
 08 monitores de chão de 02x12 mais drive.
 01 Sub para Bateria 02x18
02 cubos de Guitarra.
01 Sistema para Baixo.
01 Bateria acústica com ferragem e praticável.
01 Kit de microfone de bateria.
08 microfones condensadores.
06 microfones dinâmicos para voz.
06 microfones para instrumentos e percussão.
06 direct box.
02 microfones sem fio.
20 pedestais.
Amplificação, cabeamentos e pilhas de acordo com as necessidades do sistema.
Prazo de instalação: 24 horas antes da realização do evento.
A empresa deverá deixar no local, durante o evento, uma pessoa responsável pelo equipamento. Será de responsabilidade da licitante vencedora despesas de montagem, desmontagem 
e transporte dos equipamentos, materiais e pagamento de ART's. A comunicação do evento ocorrerá com antecedência de 15 dias, mediante emissão da Nota de Empenho.
OBS: No momento da execução do serviço a contratada deverá apresentar, no prazo de 3(três) dias úteis anteriores a data de início do evento, os seguintes documentos:
- Anotação de Responsabilidade Técnica(ART) de instalação dos equipamentos de som e/ou luz, instalação elétrica abaixo de 1.000V, malha de aterramento e laudo técnico;
- LAUDO TÉCNICO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROVISÓRIAS conforme Anexo M.1 da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A Processo de Segurança Contra Incêndio: Eventos 
Temporários 2017 e suas alterações, com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), original com comprovante de quitação.
 Conforme instruído no referido laudo técnico, deverá ser apresentado uma descrição das instalações elétricas, com as respectivas fotos anexadas e informações sobre a capacidade d

50,00 1,00 1.439,000071.950,0000 49,00 70.511,00033903912 Dia 1.439,0000

000804/2019 10 10 N

Serviço de sonorização (por hora) para EVENTOS PEQUENOS com as seguintes características:

300,00 11,00 1.065,900029.070,0000 289,00 28.004,10033903912 Horas 96,9000
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM
Data: 02/03/2020

Complemento
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Utilizado Saldo

Valor Unitário Valor Quantidade Valor Quantidade ValorUnidade

Cod.Reduzido

Num. Sol. Seq. Sol. Seq. Proc. Vinculado

01 mesa de som de 08 canais
01 Notebook
02 Microfones sem fio
02 Het set
 02 pedestais
02 caixas de som de 250Wats no mínimo no pedestal
02 retorno
Amplificação, cabeamento e pilhas de acordo com as necessidades do sistema.
A empresa deverá deixar no local, durante o evento, uma pessoa responsável pelo equipamento. Será de responsabilidade da licitante vencedora despesas de montagem, desmontagem 
e transporte dos equipamentos, materiais e pagamento de ART's. A comunicação do evento ocorrerá com antecedência de 15 dias, mediante emissão da Nota de Empenho.
OBS: No momento da execução do serviço a contratada deverá apresentar, no prazo de 3(três) dias úteis anteriores a data de início do evento, os seguintes documentos:  
- Anotação de Responsabilidade Técnica(ART) de instalação e operação dos equipamentos de som e/ou luz, instalação elétrica abaixo de 1.000V, malha de aterramento e laudo técnico;
- LAUDO TÉCNICO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROVISÓRIAS conforme Anexo M.1 da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A Processo de Segurança Contra Incêndio: Eventos 
Temporários 2017 e suas alterações, com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica  (ART), original com comprovante de quitação.
Conforme instruído no referido laudo técnico, deverá ser apresentado uma descrição das instalações elétricas, com as respectivas fotos anexadas e informações sobre a capacidade de 
carga. 
Deverão ser citados e explicados: a denominação, funcionalidade e a carga de trabalho das instalações elétricas montadas. Deverão ser anexadas as respectivas fotos. As informações 
deste capítulo podem ser anexadas em folhas avulsas e apensadas ao Laudo, mediante paginação e rubrica do responsável técnico.

Destinado ao Campus da UFSM em Santa Maria

000804/2019 7 7 N

Contratação diária de empresa para sonorização de evento de MÉDIO PORTE, com prazo de duração máxima de 12 horas ininterruptas.
01 mesa de som Digital com no mínimo 16 canais e 08 saídas.
PA compatível para 500 pessoas.
01 notebook
10 microfones 
10 pedestais e c/empes.
04 direct box
06 monitores de Chão com 02x12 mais drive.
Amplificação, cabeamentos e pilhas de acordo com as necessidades do sistema.
Prazo de instalação: 24 horas antes da realização do evento.
A empresa deverá deixar no local, durante o evento, uma pessoa responsável pelo equipamento. Será de responsabilidade da licitante vencedora despesas de montagem, desmontagem 
e transporte dos equipamentos, materiais e pagamento de ART's. A comunicação do evento ocorrerá com antecedência de 15 dias, mediante emissão da Nota de Empenho.
OBS: No momento da execução dos serviços a contratada deverá apresentar, no prazo de 3(três) dias úteis anteriores a data de início do evento, os seguintes documentos:  

30,00 13,00 12.738,700029.397,0000 17,00 16.658,30033903912 Dia 979,9000
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Complemento

Quantidade

Utilizado Saldo

Valor Unitário Valor Quantidade Valor Quantidade ValorUnidade

Cod.Reduzido

Num. Sol. Seq. Sol. Seq. Proc. Vinculado

- Anotação de Responsabilidade Técnica(ART) de instalação e operação dos equipamentos de som e/ou luz, instalação elétrica abaixo de 1.000V, malha de aterramento e laudo técnico;
- LAUDO TÉCNICO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROVISÓRIAS conforme Anexo M.1 da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A Processo de Segurança Contra Incêndio: Eventos 
Temporários 2017 e suas alterações, com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), original com comprovante de quitação.
 Conforme instruído no referido laudo técnico, deverá ser apresentado uma descrição das instalações elétricas, com as respectivas fotos anexadas e informações sobre a capacidade de 
carga. 
Deverão ser citados e explicados: a denominação, funcionalidade e a carga de trabalho das instalações elétricas montadas. Deverão ser anexadas as respectivas fotos. As informações 
deste capítulo podem ser anexadas em folhas avulsas e apensadas ao Laudo, mediante paginação e rubrica do responsável técnico.

Destinado ao Campus da UFSM em Santa Mar

000804/2019 8 8 N

190.387,0000 17.242,6000Total : 4.514,8000 173.144,40
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Num. Sol. Seq. Sol. Seq. Proc. Vinculado

Documento: Registro de Preço - 000447/2019 23081.029852/2019-40Processo:

Data Início: Data Fim: Data Geração:15/07/2019 05/07/2020 15/07/2019

Fornecedor: 04880933000171 - DALBEN & DALBEN LTDA

Ano Orçamento : 2019

Modalidade: 05 - Pregão Num. Licitação: 105

Extrato: 000641/2019
Unidade: 01.18.00.00.0.1 - CENTRAL DE AQUISIÇÕES

Locação de estrutura piramidal em lona na cor branca, medindo aproximadamente 8 X 8 metros, com fechamento lateral para evento de duração máxima de 05 dias, incluindo despesas 
de transporte, montagem e desmontagem, ART's ou RRT's que ficarão por conta da contratada. A estrutura deverá ser montada com antecedência, no mínimo, de 48 horas da realização do 
evento. A desmontagem deverá ocorrer em 24 horas.      A comunicação do evento ocorrerá com antecedência de 15 dias, mediante emissão da Nota de Empenho.  
OBS.: No momento da execução do serviço a contratada deverá apresentar, no prazo de 3 (três) dias úteis anteriores a data de início do evento, os seguintes documentos:
- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou (RRT) de projeto e montagem da estrutura metálica e montagem da pirâmide;
            - LAUDO TÉCNICO DE SEGURANÇA DE ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS conforme Anexo M.2 da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A Processo de Segurança Contra Incêndio: 
Eventos Temporários 2017 e suas alterações, com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), original com comprovante de 
quitação.
 Conforme instruído no referido laudo técnico, deverá ser apresentado uma descrição de cada estrutura provisória montada, com as respectivas fotos anexadas e informações sobre a 
capacidade de carga de trabalho ou o número máximo de pessoas. 
 Deverão ser citados e explicados: a denominação, funcionalidade e a carga de trabalho de cada estrutura provisória montada. Deverão ser anexadas as respectivas fotos. As informações 
deste capítulo podem ser anexadas em folhas avulsas e apensadas ao Laudo, mediante paginação e rubrica do responsável técnico;
- Laudo técnico de incombustibilidade da lona com ART ou RRT;
            - LAUDO TÉCNICO DE CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO conforme Anexo M.3 da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A Processo de Segurança 
Contra Incêndio: Eventos Temporários 2017 e suas alteraç

50,00 13,00 11.466,000044.100,0000 37,00 32.634,00033903914 Unidade 882,0000

000804/2019 4 4 N

 3.Locação de estrutura piramidal em lona na cor branca, medindo aproximadamente 10 X 10 metros, com fechamento lateral para evento de duração máxima de 05 dias, incluindo 
despesas de transporte, montagem e desmontagem, ART's ou RRT's que ficarão por conta da contratada. A estrutura deverá ser montada com antecedência, no mínimo, de 48 horas da 
realização do evento. A desmontagem deverá ocorrer em 24 horas. A comunicação do evento ocorrerá com antecedência de 15 dias, mediante emissão da Nota de Empenho.  
OBS.: No momento da execução do serviço a contratada deverá apresentar, no prazo de 3 (três) dias úteis anteriores a data de início do evento, os seguintes documentos:
- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou (RRT) de projeto e montagem da estrutura metálica e montagem da pirâmide;
            - LAUDO TÉCNICO DE SEGURANÇA DE ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS conforme Anexo M.2 da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A Processo de Segurança Contra Incêndio: 
Eventos Temporários 2017 e suas alterações, com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica  (ART) OU Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), original com comprovante de 
quitação.
 Conforme instruído no referido laudo técnico, deverá ser apresentado uma descrição de cada estrutura provisória montada, com as respectivas fotos anexadas e informações sobre a 
capacidade de carga de trabalho ou o número máximo de pessoas. 

50,00 11,00 12.100,000055.000,0000 39,00 42.900,00033903914 Unidade 1.100,0000
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 Deverão ser citados e explicados: a denominação, funcionalidade e a carga de trabalho de cada estrutura provisória montada. Deverão ser anexadas as respectivas fotos. As informações 
deste capítulo podem ser anexadas em folhas avulsas e apensadas ao Laudo, mediante paginação e rubrica do responsável técnico;
- Laudo técnico de incombustibilidade da lona com ART ou RRT;
            - LAUDO TÉCNICO DE CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO conforme Anexo M.3 da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A Processo de Segurança 
Contra Incêndio: Eventos Temporários 2017 e suas altera

000804/2019 3 3 N

 2.Locação de estrutura piramidal em lona, medindo aproximadamente 10 X 20 metros com fechamento lateral em lona, para evento de duração máxima de 05 dias, incluindo despesas de 
transporte, montagem e desmontagem, ART's ou RRT's que ficarão por conta da contratada. A estrutura deverá ser montada com antecedência, no mínimo, de 48 horas da realização do 
evento. A desmontagem deverá ocorrer em 24 horas. A comunicação do evento ocorrerá com antecedência de 15 dias, mediante emissão da Nota de Empenho. 
  OBS.: No momento da execução do serviço a contratada deverá apresentar, no prazo de 3 (três) dias úteis anteriores a data de início do evento, os seguintes documentos:
- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou (RRT) de projeto e montagem da estrutura metálica e montagem da pirâmide;
            - LAUDO TÉCNICO DE SEGURANÇA DE ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS conforme Anexo M.2 da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A Processo de Segurança Contra Incêndio: 
Eventos Temporários 2017 e suas alterações, com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica  (ART) OU Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), original com comprovante de 
quitação.
 Conforme instruído no referido laudo técnico, deverá ser apresentado uma descrição de cada estrutura provisória montada, com as respectivas fotos anexadas e informações sobre a 
capacidade de carga de trabalho ou o número máximo de pessoas. 
 Deverão ser citados e explicados: a denominação, funcionalidade e a carga de trabalho de cada estrutura provisória montada. Deverão ser anexadas as respectivas fotos. As informações 
deste capítulo podem ser anexadas em folhas avulsas e apensadas ao Laudo, mediante paginação e rubrica do responsável técnico;
- Laudo técnico de incombustibilidade da lona com ART ou RRT;
            - LAUDO TÉCNICO DE CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO conforme Anexo M.3 da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A Processo de Segurança 
Contra Incêndio: Eventos Temporários 2017 e suas alterações,

30,00 18,00 17.100,000028.500,0000 12,00 11.400,00033903914 Unidade 950,0000

000804/2019 2 2 N

 5.Locação de estrutura piramidal em lona na cor branca, medindo aproximadamente 5 X 5 metros, com fechamento lateral para evento de duração máxima de 05 dias, incluindo despesas 
de transporte, montagem e desmontagem, ART's ou RRT's que ficarão por conta da contratada. A estrutura deverá ser montada com antecedência, no mínimo, de 48 horas da realização do 
evento A desmontagem deverá ocorrer em 24 horas. A comunicação do evento ocorrerá com antecedência de 15 dias, mediante emissão da Nota de Empenho. 
 OBS.: No momento da execução do serviço a contratada deverá apresentar, no prazo de 3 (três) dias úteis anteriores a data de início do evento, os seguintes documentos:
- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou (RRT) de projeto e montagem da estrutura metálica e montagem da pirâmide;
            - LAUDO TÉCNICO DE SEGURANÇA DE ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS conforme Anexo M.2 da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A Processo de Segurança Contra Incêndio: 
Eventos Temporários 2017 e suas alterações, com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), original com comprovante de 
quitação.
 Conforme instruído no referido laudo técnico, deverá ser apresentado uma descrição de cada estrutura provisória montada, com as respectivas fotos anexadas e informações sobre a 
capacidade de carga de trabalho ou o número máximo de pessoas. 

60,00 21,00 13.650,000039.000,0000 39,00 25.350,00033903914 Unidade 650,0000
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 Deverão ser citados e explicados: a denominação, funcionalidade e a carga de trabalho de cada estrutura provisória montada. Deverão ser anexadas as respectivas fotos. As informações 
deste capítulo podem ser anexadas em folhas avulsas e apensadas ao Laudo, mediante paginação e rubrica do responsável técnico;
- Laudo técnico de incombustibilidade da lona com ART ou RRT;
            - LAUDO TÉCNICO DE CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO conforme Anexo M.3 da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A Processo de Segurança 
Contra Incêndio: Eventos Temporários 2017 e suas alterações

000804/2019 5 5 N

 1.Locação de estrutura piramidal em lona, medindo aproximadamente 15 X 20 metros com fechamento lateral em lona, para evento de duração máxima de 05 dias, incluindo despesas de 
transporte, montagem e desmontagem, ART's ou RRT's que ficarão por conta da contratada. A estrutura deverá ser montada com antecedência, no mínimo, de 48 horas da realização do 
evento. A desmontagem deverá ocorrer em 24 horas. A comunicação do evento ocorrerá com antecedência de 15 dias, mediante emissão da Nota de Empenho.
OBS.: No momento da execução do serviço a contratada deverá apresentar, no prazo de 3 (três) dias úteis anteriores a data de início do evento, os seguintes documentos:
- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou (RRT) de projeto e montagem da estrutura metálica e montagem da pirâmide;
            - LAUDO TÉCNICO DE SEGURANÇA DE ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS conforme Anexo M.2 da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A Processo de Segurança Contra Incêndio: 
Eventos Temporários 2017 e suas alterações, com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica  (ART) OU Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), original com comprovante de 
quitação.
 Conforme instruído no referido laudo técnico, deverá ser apresentado uma descrição de cada estrutura provisória montada, com as respectivas fotos anexadas e informações sobre a 
capacidade de carga de trabalho ou o número máximo de pessoas. 
 Deverão ser citados e explicados: a denominação, funcionalidade e a carga de trabalho de cada estrutura provisória montada. Deverão ser anexadas as respectivas fotos. As informações 
deste capítulo podem ser anexadas em folhas avulsas e apensadas ao Laudo, mediante paginação e rubrica do responsável técnico;
     - Laudo técnico de incombustibilidade da lona com ART ou RRT;
                 - LAUDO TÉCNICO DE CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO conforme Anexo M.3 da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A Processo de 
Segurança Contra Incêndio: Eventos Temporários 2017 e suas alte

30,00 28,00 26.600,000028.500,0000 2,00 1.900,000033903914 Unidade 950,0000

000804/2019 1 1 N

 6.Locação de palco medindo 4 X 4 metros, carpetado e com escada de acesso, atendendo as normas técnicas vigentes, para evento de duração máxima de 05 dias, incluindo despesas 
de transporte, montagem e desmontagem, ART's ou RRT's que ficarão por conta da contratada. A estrutura deverá ser montada com antecedência, no mínimo, de 48 horas da realização do 
evento. A desmontagem deverá ocorrer em 24 horas. A comunicação do evento ocorrerá com antecedência de 15 dias, mediante emissão da Nota de Empenho. 
OBS1: No momento da execução do serviço a contratada deverá apresentar, no prazo de 3 (três) dias úteis anteriores a data de início do evento, os seguintes documentos:
- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou (RRT) de montagem do palco;
            - LAUDO TÉCNICO DE SEGURANÇA DE ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS conforme Anexo M.2 da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A Processo de Segurança Contra Incêndio: 
Eventos Temporários 2017 e suas alterações, com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), original com comprovante de 
quitação.
 Conforme instruído no referido laudo técnico, deverá ser apresentado uma descrição de cada estrutura provisória montada, com as respectivas fotos anexadas e informações sobre a 
capacidade de carga de trabalho ou o número máximo de pessoas. 

30,00 2,00 1.580,000023.700,0000 28,00 22.120,00033903914 Unidade 790,0000
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 Deverão ser citados e explicados: a denominação, funcionalidade e a carga de trabalho de cada estrutura provisória montada. Deverão ser anexadas as respectivas fotos. As informações 
deste capítulo podem ser anexadas em folhas avulsas e apensadas ao Laudo, mediante paginação e rubrica do responsável técnico;
                 - LAUDO TÉCNICO DE CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO conforme Anexo M.3 da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A Processo de 
Segurança Contra Incêndio: Eventos Temporários 2017 e suas alterações, com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), or

000804/2019 6 6 N

218.800,0000 82.496,0000Total : 5.322,0000 136.304,00
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Documento: Registro de Preço - 000605/2019 23081.033420/2019-33Processo:

Data Início: Data Fim: Data Geração:31/07/2019 19/07/2020 31/07/2019

Fornecedor: 33958986000166 - CHARLES IOBALDO MIRACO DE MELO 55628770078

Ano Orçamento : 2019

Modalidade: 05 - Pregão Num. Licitação: 136

Extrato: 000887/2019
Unidade: 01.18.00.00.0.1 - CENTRAL DE AQUISIÇÕES

Aquisição e confecção de carimbo, material corpo acrílico, material base resina, auto-entintado, tamanho área de impressão 74mm x 37mm, tipo automático, formato retangular, 
características adicionais: retrátil com mola.  Tipo de letra: verdana ou lúcida gontam ou script. Observação: Marca aprovada Trodat Printy. Demais marcas apresentar amostra.  
Prazo de entrega será de 02 (dois) dias úteis após recebimento da solicitação de serviço com sua especificação para confecção do carimbo. Para correção dos defeitos ou erros nos 
carimbos o prazo será de 02 (dois) dias úteis contados a partir do recebimento do produto pela Licitante Vencedora. Em caso de reincidência a Liciante Vencedora será considerada 
inadimplente. 
Quantidade Mínima solicitada pela UFSM: 01 unidade    

100,00 33,00 1.752,30005.310,0000 67,00 3.557,70003079 Unidade 53,1000

000853/2019 7 7 N

Aquisição e confecção de carimbo, material corpo acrílico, material base resina, auto-entintado, tamanho área de impressão 47mm x 18mm, tipo automático, formato retangular, 
 características adicionais: retrátil com mola. Tipo de letra: verdana ou lúcida gontam ou script. Observação: Marca aprovada Trodat Printy. Demais marcas  apresentar amostra.

Prazo de entrega será de 02 (dois) dias úteis após recebimento da solicitação de serviço com sua especificação para confecção do carimbo. Para correção dos defeitos ou erros nos 
carimbos o prazo será de 02 (dois) dias úteis contados a partir do recebimento do produto pela Licitante Vencedora. Em caso de reincidência a Liciante Vencedora será considerada 
inadimplente. 
Quantidade Mínima solicitada pela UFSM: 01 unidade

720,00 345,00 8.970,000018.720,0000 375,00 9.750,00003079 Unidade 26,0000

000853/2019 2 2 N

Aquisição e confecção de carimbo, material corpo acrílico, material base resina, auto-entintado, tamanho área de impressão 30mm x 30mm, tipo automático, formato retangular, 
características adicionais: retrátil com mola. Tipo de letra: verdana ou lúcida gontam ou script. Observação: Marca aprovada Trodat Printy. Demais marcas  apresentar amostra.
Prazo de entrega será de 02 (dois) dias úteis após recebimento da solicitação de serviço com sua especificação para confecção do carimbo. Para correção dos defeitos ou erros nos 
carimbos o prazo será de 02 (dois) dias úteis contados a partir do recebimento do produto pela Licitante Vencedora. Em caso de reincidência a Liciante Vencedora será considerada 
inadimplente. 
Quantidade Mínima solicitada pela UFSM: 01 unidade

550,00 202,00 8.080,000022.000,0000 348,00 13.920,0003079 Unidade 40,0000

000853/2019 3 3 N
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Aquisição de carimbo datador (dia/mês/ano), material corpo acrílico, material base resina, auto-entintado, tamanho 38mm x 0,5mm, tipo automático, formato retangular, características 
adicionais: retrátril com mola e alteração de data/mês/ano manual. Marca aprovada: TrodatPrinty. Demais marcas apresentar amostras. 
Prazo de entrega será de 02 (dois) dias úteis após recebimento da solicitação de serviço com sua especificação para confecção do carimbo. Para correção dos defeitos ou erros nos 
carimbos o prazo será de 02 (dois) dias úteis contados a partir do recebimento do produto pela Licitante Vencedora. Em caso de reincidência a Liciante Vencedora será considerada 
inadimplente. 
Quantidade Mínima solicitada pela UFSM: 01 unidade          

300,00 170,00 6.290,000011.100,0000 130,00 4.810,00003079 Unidade 37,0000

000853/2019 9 9 N

Aquisição e confecção de carimbo, material corpo acrílico, material base resina, auto-entintado, tamanho área de impressão 38mm x 14mm, tipo automático, formato retangular, 
 características adicionais: retrátil com mola.Tipo de letra: verdana ou lúcida gontam ou script. Observação: Marca aprovada Trodat Printy. Demais marcas  apresentar amostra.

Prazo de entrega será de 02 (dois) dias úteis após recebimento da solicitação de serviço com sua especificação para confecção do carimbo. Para correção dos defeitos ou erros nos 
carimbos o prazo será de 02 (dois) dias úteis contados a partir do recebimento do produto pela Licitante Vencedora. Em caso de reincidência a Liciante Vencedora será considerada 
inadimplente. 
Quantidade Mínima solicitada pela UFSM: 01 unidade

570,00 205,00 4.305,000011.970,0000 365,00 7.665,00003079 Unidade 21,0000

000853/2019 1 1 N

Aquisição e confecção de carimbo, material corpo acrílico, material base resina, auto-entintado, tamanho área de impressão 69mm x 24mm, tipo automático, formato retangular, 
características adicionais: retrátil com mola. Tipo de letra: verdana ou lúcida gontam ou script. Observação: Marca aprovada Trodat Printy. Demais marcas apresentar amostra.    
Prazo de entrega será de 02 (dois) dias úteis após recebimento da solicitação de serviço com sua especificação para confecção do carimbo. Para correção dos defeitos ou erros nos 
carimbos o prazo será de 02 (dois) dias úteis contados a partir do recebimento do produto pela Licitante Vencedora. Em caso de reincidência a Liciante Vencedora será considerada 
inadimplente. 
Quantidade Mínima solicitada pela UFSM: 01 unidade

200,00 105,00 3.150,00006.000,0000 95,00 2.850,00003079 Unidade 30,0000

000853/2019 5 5 N

Aquisição e confecção de carimbo, material corpo acrílico, material base resina, auto-entintado, tamanho área de impressão 59mm x 39mm, tipo automático, formato retangular, 
características adicionais: retrátil com mola.  Tipo de letra: verdana ou lúcida gontam ou script.Observação: Marca aprovada Trodat Printy. Demais marcas apresentar amostra.   
Prazo de entrega será de 02 (dois) dias úteis após recebimento da solicitação de serviço com sua especificação para confecção do carimbo. Para correção dos defeitos ou erros nos 
carimbos o prazo será de 02 (dois) dias úteis contados a partir do recebimento do produto pela Licitante Vencedora. Em caso de reincidência a Liciante Vencedora será considerada 
inadimplente. 
Quantidade Mínima solicitada pela UFSM: 01 unidade          

150,00 22,00 1.043,90007.117,5000 128,00 6.073,60003079 Unidade 47,4500
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000853/2019 8 8 N

Aquisição e confecção de carimbo, material corpo acrílico, material base resina, auto-entintado, tamanho área de impressão 39mm x 39mm, tipo automático, formato retangular, 
características adicionais: retrátil com mola. Tipo de letra: verdana ou lúcida gontam ou script. Observação: Marca aprovada Trodat Printy. Demais marcas apresentar amostra.  
Prazo de entrega será de 02 (dois) dias úteis após recebimento da solicitação de serviço com sua especificação para confecção do carimbo. Para correção dos defeitos ou erros nos 
carimbos o prazo será de 02 (dois) dias úteis contados a partir do recebimento do produto pela Licitante Vencedora. Em caso de reincidência a Liciante Vencedora será considerada 
inadimplente. 
Quantidade Mínima solicitada pela UFSM: 01 unidade

160,00 61,00 2.562,00006.720,0000 99,00 4.158,00003079 Unidade 42,0000

000853/2019 6 6 N

Aquisição e confecção de carimbo, material corpo acrílico, material base resina, auto-entintado, tamanho área de impressão 57mm x 21mm, tipo automático, formato retangular, 
características adicionais: retrátil com mola. Tipo de letra: verdana ou lúcida gontam ou script. Observação: Marca aprovada Trodat Printy. Demais marcas apresentar amostra.  
Prazo de entrega será de 02 (dois) dias úteis após recebimento da solicitação de serviço com sua especificação para confecção do carimbo. Para correção dos defeitos ou erros nos 
carimbos o prazo será de 02 (dois) dias úteis contados a partir do recebimento do produto pela Licitante Vencedora. Em caso de reincidência a Liciante Vencedora será considerada 
inadimplente. 
Quantidade Mínima solicitada pela UFSM: 01 unidade

250,00 125,00 3.750,00007.500,0000 125,00 3.750,00003079 Unidade 30,0000

000853/2019 4 4 N

96.437,5000 39.903,2000Total : 326,5500 56.534,300
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Documento: Registro de Preço - 000934/2019 23081.022098/2019-17Processo:

Data Início: Data Fim: Data Geração:03/09/2019 24/08/2020 03/09/2019

Fornecedor: 09251768000102 - L&P MARKOSKI AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO 

Ano Orçamento : 2019

Modalidade: 05 - Pregão Num. Licitação: 126

Extrato: 001497/2019
Unidade: 01.18.00.00.0.1 - CENTRAL DE AQUISIÇÕES

Contratação de empresa de transporte rodoviário, em veículo ônibus, tipo executivo, novo ou seminovo, ano/modelo de fabricação 2010 ou posterior, para realização de viagens entre os 
campi da UFSM de Frederico Westphalen e Santa Maria, passando pelo campus Palmeira das Missões, na ida e na volta. Incluindo serviços de motorista (despesas com diárias, 
alimentação, salário, encargos trabalhistas, previdenciários e seguro). A empresa deverá fornecer ônibus com no mínimo 40 (quarenta) lugares, com as seguintes características mínimas: 
- Equipado com todos os componentes de segurança obrigatórios - Banheiro - Poltronas soft reclináveis  - Ar condicionado/calefação - Documentação regular - Ônibus em perfeito estado 
de funcionamento/conservação - Seguro obrigatório e seguro contra terceiros. Previsão de saída da cidade de Frederico Westphalen às 03h e retorno com saída de Santa Maria às 17h, 
com previsão de um trajeto de ida e volta de 640km. VIAGENS A PARTIR DE FREDERICO WESTPHALEN

51.200,00 0,00 0,0000230.400,0000 51.200,00 230.400,0033903303 Kilometro 4,5000

000736/2019 16 23 N

Contratação de empresa de transporte rodoviário, em veículo ônibus, tipo semi- leito trucado, para realização de viagens em todo o território nacional com distância de no mínimo 700 
(setecentos) Km, contando viagem de ida e retorno. Incluindo serviços de motorista (despesas com diárias, alimentação, salário, encargos trabalhistas, previdenciários e seguro). A 
empresa deverá fornecer ônibus com no mínimo 40 (quarenta) lugares, com as seguintes características mínimas: - Equipado com todos os componentes de segurança obrigatórios - 
Banheiro - Poltronas soft reclináveis com apoio para as pernas - Ar condicionado/calefação - Frigobar - TV/DVD - Documentação regular - Ônibus em perfeito estado de 
funcionamento/conservação - Seguro obrigatório e seguro contra terceiros. Obs: No caso de percurso em estrada de chão, será acrescido 100% (cem por cento) na quantidade da 
quilometragem percorrida neste tipo de percurso. VIAGENS A PARTIR DE SANTA MARIA

30.000,00 3.147,00 14.916,7800142.200,0000 26.853,00 127.283,2233903303 Kilometro 4,7400

000736/2019 4 11 N

Contratação de empresa de transporte rodoviário, em veículo micro-ônibus, tipo executivo, novo ou seminovo, ano/modelo de fabricação 2010 ou posterior, para realização de viagens entre 
os campi da UFSM de Frederico Westphalen e Santa Maria, passando pelo campus Palmeira das Missões, na ida e na volta. Incluindo serviços de motorista (despesas com diárias, 
alimentação, salário, encargos trabalhistas, previdenciários e seguro). A empresa deverá fornecer micro-ônibus com no mínimo 20 (vinte) lugares, com as seguintes características 
mínimas: - Equipado com todos os componentes de segurança obrigatórios - Banheiro - Poltronas soft reclináveis  - Ar condicionado/calefação - Documentação regular - Ônibus em 
perfeito estado de funcionamento/conservação - Seguro obrigatório e seguro contra terceiros. Previsão de saída da cidade de Frederico Westphalen às 03h e retorno com saída de Santa 
Maria às 17h, com previsão de um trajeto de ida e volta de 640km. VIAGENS A PARTIR DE FREDERICO WESTPHALEN

51.200,00 0,00 0,0000204.800,0000 51.200,00 204.800,0033903303 Kilometro 4,0000

000736/2019 17 24 N
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TAXA DE PERMANÊNCIA, para o ônibus locado pelo item 11 desta licitação, quando se tratar de viagem/trecho cujo tempo de permanência do veículo no destino exceda a diária de ida e 
volta. Assim correspondendo a permanência do veículo no local de destino e a cobertura das despesas com deslocamentos locais (os deslocamentos não podem exceder a 150 Km por 
diária). Enquanto o veículo estiver em curso (deslocamento de ida e volta) não haverá pagamento de Diária no Destino . No preço da proposta deverão estar inclusos todos os custos e 
despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais e trabalhistas, seguros, lucro, custos com alojamento e 
alimentação do motorista, garagem do veículo, combustível e outros necessários ao cumprimento integral do objeto.

120,00 6,00 3.768,000075.360,0000 114,00 71.592,00033903303 Unidade 628,0000

000736/2019 5 12 N

652.760,0000 18.684,7800Total : 641,2400 634.075,22
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Documento: Registro de Preço - 000937/2019 23081.022098/2019-17Processo:

Data Início: Data Fim: Data Geração:03/09/2019 24/08/2020 03/09/2019

Fornecedor: 19225075000107 - EMS TRANSPORTES E TURISMO EIRELI

Ano Orçamento : 2019

Modalidade: 05 - Pregão Num. Licitação: 126

Extrato: 001498/2019
Unidade: 01.18.00.00.0.1 - CENTRAL DE AQUISIÇÕES

Contratação de empresa de transporte rodoviário, em veículo ônibus, tipo executivo, novo ou seminovo, ano/modelo de fabricação 2010 ou posterior, para realização de viagens 
intermunicipais com distância de no mínimo 300 (trezentos) Km, contando viagem de ida e retorno. Incluindo serviços de motorista (despesas com diárias, alimentação, salário, encargos 
trabalhistas, previdenciários e seguro). A empresa deverá fornecer ônibus com no mínimo 40 (quarenta) lugares, com as seguintes características mínimas: - Equipado com todos os 
componentes de segurança obrigatórios - Banheiro - Poltronas soft reclináveis - Ar condicionado/calefação - Documentação regular - Ônibus em perfeito estado de 
funcionamento/conservação - Seguro obrigatório e seguro contra terceiros.  Obs: No caso de percurso em estrada de chão, será acrescido 100% (cem por cento) na quantidade da 
quilometragem percorrida neste tipo de percurso. VIAGENS A PARTIR DE SANTA MARIA.

300.000,00 8.418,00 50.508,00001.800.000,000 291.582,00 1.749.492,33903303 Kilometro 6,0000

000736/2019 2 9 N

TAXA DE PERMANÊNCIA, para o ônibus locado pelo item 9 desta licitação, quando se tratar de viagem/trecho cujo tempo de permanência do veículo no destino exceda a diária de ida e 
volta, assim correspondendo a permanência do veículo no local de destino e a cobertura das despesas com deslocamentos locais (os deslocamentos não podem exceder a 150 Km por 
diária). Enquanto o veículo estiver em curso (deslocamento de ida e volta) não haverá pagamento de Diária no Destino. No preço das propostas deverão estar inclusos todos os custos e 
despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais e trabalhistas, seguros, lucro, custos, com alojamento e 
alimentação do motorista, garagem do veículo, combustível e outros necessários ao cumprimento integral do objeto.

180,00 8,00 3.192,000071.820,0000 172,00 68.628,00033903303 Unidade 399,0000

000736/2019 3 10 N

Contratação de empresa de transporte rodoviário, em veículo micro-ônibus, tipo executivo, novo ou seminovo, ano/modelo de fabricação 2010 ou posterior para realização de viagens 
intermunicipais com distância de no mínimo 100 (cem) Km, contando viagem de ida e retorno. Incluindo serviços de motorista (despesas com diárias, alimentação, salário, encargos 
trabalhistas, previdenciários e seguro). A empresa deverá fornecer micro-ônibus com no mínimo 20 (vinte) lugares, com as seguintes características mínimas: - Equipado com todos os 
componentes de segurança obrigatórios - Banheiro - Poltronas soft reclináveis  - Ar condicionado/calefação - Documentação regular - Veículo em perfeito estado de 
funcionamento/conservação - Seguro obrigatório e seguro contra terceiros. Obs: No caso de percurso em estrada de chão, será acrescido 100% (cem por cento) na quantidade da 
quilometragem percorrida neste tipo de percurso. VIAGENS A PARTIR DE SANTA MARIA

30.000,00 3.438,00 15.471,0000135.000,0000 26.562,00 119.529,0033903303 Kilometro 4,5000

000736/2019 6 13 N

TAXA DE PERMANÊNCIA, para o micro-ônibus locado pelo item 13 desta licitação, quando se tratar de viagem/trecho cujo tempo de permanência do veículo no destino exceda a diária de 

100,00 0,00 0,000028.800,0000 100,00 28.800,00033903303 Unidade 288,0000
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ida e volta. Assim correspondendo a permanência do veículo no local de destino e a cobertura das despesas com deslocamentos locais (os deslocamentos não podem exceder a 150 Km 
por diária). Enquanto o veículo estiver em curso (deslocamento de ida e volta) não haverá pagamento de Diária no Destino. No preço da proposta deverão estar inclusos todos os custos e 
despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais e trabalhistas, seguros, lucro, custos com alojamento e 
alimentação do motorista, garagem do veículo, combustível e outros necessários ao cumprimento integral do objeto.

000736/2019 7 14 N

Contratação de empresa de transporte rodoviário, em veículo VAN, tipo executivo, novo ou seminovo, ano/modelo de fabricação 2010 ou posterior para realização de viagens intermunicipais 
com distância de no mínimo 100 (cem) Km, contando viagem de ida e retorno. Incluindo serviços de motorista (despesas com diárias, alimentação, salário, encargos trabalhistas, 
previdenciários e seguro). A empresa deverá fornecer VAN com no mínimo 15 (quinze) lugares, com as seguintes características mínimas: - Equipado com todos os componentes de 
segurança obrigatórios - Poltronas reclináveis  - Ar condicionado - Documentação regular - Veículo em perfeito estado de funcionamento/conservação - Seguro obrigatório e seguro contra 
terceiros. Obs: No caso de percurso em estrada de chão, será acrescido 100% (cem por cento) na quantidade da quilometragem percorrida neste tipo de percurso. VIAGENS A PARTIR DE 
SANTA MARIA

20.000,00 0,00 0,0000116.000,0000 20.000,00 116.000,0033903303 Kilometro 5,8000

000736/2019 8 15 N

HORA DE ESPERA, para VAN locada pelo item 15 desta licitação, quando se tratar de viagem/trecho cujo veículo tenha de permanecer no destino à disposição dos passageiros. No preço 
da proposta deverão estar inclusos todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais e 
trabalhistas, seguros, lucro, custos com alojamento e alimentação do motorista, garagem ou estacionamento do veículo, combustível e outros necessários ao cumprimento integral do 
objeto.

1.000,00 0,00 0,000030.000,0000 1.000,00 30.000,00033903303 Horas 30,0000

000736/2019 9 16 N

2.181.620,000 69.171,0000Total : 733,3000 2.112.449,
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Documento: Registro de Preço - 001083/2019 23081.047610/2019-38Processo:

Data Início: Data Fim: Data Geração:11/09/2019 02/09/2020 12/09/2019

Fornecedor: 25136176000104 - HELLO PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA

Ano Orçamento : 2019

Modalidade: 05 - Pregão Num. Licitação: 164

Extrato: 001865/2019
Unidade: 01.18.00.00.0.1 - CENTRAL DE AQUISIÇÕES

Confecção e Ins talação de Outdoor, com as seguintes caracterís ticas :
Formato: 9x3 m ; material: lona; cores: 4. Fixação em ilhoses , aplicado no local e na quantidade necessária para ins talação correta.
A arte do outdoor será enviada por e-mail pela unidade solicitante da UFSM a Licitante Vencedora.
O painel para ins talação do outdoor será disponibilizado pela UFSM para divulgação de eventos e informações da UFSM e es tá localizado na Av. Roraima, na cidade de Santa Maria/RS. 
A Licitante Vencedora deverá instalar o outdoor no prazo máximo de 10 dias, após o recebimento da Nota de Empenho e da arte final do outdoor.

20,00 1,00 1.364,000027.280,0000 19,00 25.916,00033903963 Unidade 1.364,0000

000954/2019 2 2 N

Confecção e Instalação de Outdoor, com as seguintes características:
Formato: 6x3m; material: lona; cores: 4. Fixação em ilhoses, aplicado no local e na quantidade necessária para instalação correta.
A arte do outdoor será enviada por e-mail pela unidade solicitante da UFSM à Licitante Vencedora.
O painel para instalação do outdoor será disponibilizado pela UFSM, para divulgação de seus eventos e informações. O painel está localizado na Av. Roraima, na cidade de Santa Maria/RS.
A Licitante Vencedora deverá instalar o outdoor no prazo máximo de 10 dias, após o recebimento da Nota de Empenho e da arte final do outdoor.                                         

20,00 2,00 1.660,000016.600,0000 18,00 14.940,00033903963 Unidade 830,0000

000954/2019 1 1 N

43.880,0000 3.024,0000Total : 2.194,0000 40.856,000
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Documento: Registro de Preço - 001112/2019 23081.048060/2019-74Processo:

Data Início: Data Fim: Data Geração:26/09/2019 17/06/2020 27/09/2019

Fornecedor: 00478911000129 - DIGIPLUS TECNOLOGIA EIRELI

Ano Orçamento : 2019

Modalidade: 05 - Pregão Num. Licitação: 167

Extrato: 001917/2019
Unidade: 01.18.00.00.0.1 - CENTRAL DE AQUISIÇÕES

Ventilador de coluna, diâmetro de 30cm, com 3 ou mais pás de polipropileno, grade de proteção, controle de, no mínimo, 3 velocidades, altura regulável, cor preta. Alimentação 220V, 
monofásico, 60Hz. Manual de instruções em português. Garantia mínima de 1 (um) ano ou a normalmente fornecida pelo fabricante, prevalecendo a maior, com certificado. Apresentar 
catálogo com especificações técnicas do produto.

25,00 0,00 0,00003.125,0000 25,00 3.125,000052016 Unidade 125,0000

000961/2019 18 18 N

Condicionador de ar, capacidade de refrigeração de 12.000 BTU/h, ciclo reverso, tipo split hi-wall, controle remoto, unidade condensadora de descarga vertical. Alimentação 220V, 
monofásico, 60Hz. Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE, classe ´A´. Manual de instruções em português. Garantia mínima de um ano ou a normalmente fornecida pelo 
fabricante, prevalecendo a maior, com certificado. Apresentar catálogo com especificações técnicas do produto ofertado.

50,00 9,00 12.150,000067.500,0000 41,00 55.350,000P8476 Unidade 1.350,0000

000961/2019 21 21 N

Condicionador de ar, capacidade de refrigeração de 9.000 BTU/h, ciclo reverso, tipo split hi-wall, controle remoto, unidade condensadora de descarga vertical. Alimentação 220V, 
monofásico, 60Hz. Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE, classe ´A´. Manual de instruções em português. Garantia mínima de um ano ou a normalmente fornecida pelo 
fabricante, prevalecendo a maior, com certificado. Apresentar catálogo com especificações técnicas do produto ofertado.

50,00 34,00 40.800,000060.000,0000 16,00 19.200,000P8476 Unidade 1.200,0000

000961/2019 20 20 N

Condicionador de ar, capacidade de refrigeração de 12.000 BTU/h, ciclo reverso, tipo split hi-wall, controle remoto, unidade condensadora de descarga horizontal. Alimentação 220V, 
monofásico, 60Hz. Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE, classe ´A´. Manual de instruções em português. Garantia mínima de um ano ou a normalmente fornecida pelo 
fabricante, prevalecendo a maior, com certificado. Apresentar catálogo com especificações técnicas do produto ofertado.

50,00 50,00 66.000,000066.000,0000 0,00 0,0000P8476 Unidade 1.320,0000

000961/2019 7 7 N

Ventilador de teto, diâmetro aproximado de 960 mm, com 3 ou mais pás de polipropileno (cor branca) ou aço pintado na cor branca, controle de sentido de rotação (ventilação e exaustão), 
potência mínima de 130W, vazão mínima de 1,75m³/s, cor branca. Alimentação 220V, monofásico, 60Hz. Manual de instruções em português. Garantia mínima de 1 (um) ano ou a 
normalmente fornecida pelo fabricante, prevalecendo a maior, com certificado. Apresentar catálogo com especificações técnicas do produto.

50,00 0,00 0,00005.250,0000 50,00 5.250,00001030070 Peças 105,0000
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000961/2019 19 19 N

201.875,0000 118.950,000Total : 4.100,0000 82.925,000
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Documento: Registro de Preço - 001113/2019 23081.048060/2019-74Processo:

Data Início: Data Fim: Data Geração:26/09/2019 17/06/2020 27/09/2019

Fornecedor: 17417928000179 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE 

Ano Orçamento : 2019

Modalidade: 05 - Pregão Num. Licitação: 167

Extrato: 001918/2019
Unidade: 01.18.00.00.0.1 - CENTRAL DE AQUISIÇÕES

Condicionador de ar, capacidade de refrigeração de 18.000 BTU/h, ciclo reverso, tipo split hi-wall, controle remoto, unidade condensadora de descarga horizontal. Alimentação 220V, 
monofásico, 60Hz. Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE, classe ´A´. Manual de instruções em português. Garantia mínima de um ano ou a normalmente fornecida pelo 
fabricante, prevalecendo a maior, com certificado. Apresentar catálogo com especificações técnicas do produto ofertado.

50,00 50,00 84.500,000084.500,0000 0,00 0,0000P8476 Unidade 1.690,0000

000961/2019 8 8 N

Condicionador de ar, capacidade de refrigeração de 22.000 BTU/h, ciclo reverso, tipo split hi-wall, controle remoto. Alimentação 220V, monofásico, 60Hz. Etiqueta Nacional de Conservação 
de Energia - ENCE, classe ´B´. Manual de instruções em português. Garantia mínima de um ano ou a normalmente fornecida pelo fabricante, prevalecendo a maior, com certificado. 
Apresentar catálogo com especificações técnicas do produto ofertado.

50,00 50,00 116.000,000116.000,0000 0,00 0,0000P8476 Unidade 2.320,0000

000961/2019 9 9 N

200.500,0000 200.500,000Total : 4.010,0000 0,0000
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Documento: Registro de Preço - 001114/2019 23081.048060/2019-74Processo:

Data Início: Data Fim: Data Geração:26/09/2019 17/06/2020 27/09/2019

Fornecedor: 23588621000133 - VITOR DIOGO WENDLING - EPP

Ano Orçamento : 2019

Modalidade: 05 - Pregão Num. Licitação: 167

Extrato: 001919/2019
Unidade: 01.18.00.00.0.1 - CENTRAL DE AQUISIÇÕES

Condicionador de ar, capacidade de refrigeração de 12.000 BTU/h, ciclo reverso, tipo janela. Alimentação 220V, monofásico, 60Hz. Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE, 
classe ´A´. Manual de instruções em português. Garantia mínima de um ano ou a normalmente fornecida pelo fabricante, prevalecendo a maior, com certificado. Apresentar catálogo com 
especificações técnicas do produto ofertado.

10,00 2,00 3.100,000015.500,0000 8,00 12.400,000P8476 Unidade 1.550,0000

000961/2019 2 2 N

Condicionador de ar, capacidade de refrigeração de 48.000 BTU/h, ciclo reverso, tipo split piso/teto, unidade condensadora de descarga vertical, controle remoto sem fio. Alimentação 380V, 
trifásico, 60Hz. Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE, no mínimo classe 'C'. Manual de instruções em português. Garantia mínima de 3 (três) anos ou a normalmente 
fornecida pelo fabricante, prevalecendo a maior, com certificado. Apresentar catálogo com especificações técnicas do produto.

10,00 5,00 29.999,950059.999,9000 5,00 29.999,950P8476 Unidade 5.999,9900

000961/2019 12 12 N

Condicionador de ar, capacidade de refrigeração de 18.000 BTU/h, ciclo reverso, tipo split hi-wall, controle remoto, unidade condensadora de descarga vertical. Alimentação 220V, 
monofásico, 60Hz. Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE, classe ´A´. Manual de instruções em português. Garantia mínima de um ano ou a normalmente fornecida pelo 
fabricante, prevalecendo a maior, com certificado. Apresentar catálogo com especificações técnicas do produto ofertado.

50,00 3,00 6.300,0000105.000,0000 47,00 98.700,000P8476 Unidade 2.100,0000

000961/2019 22 22 N

Condicionador de ar, capacidade de refrigeração de 24.000 BTU/h, ciclo reverso, tipo split cassete, unidade condensadora de descarga vertical, controle remoto sem fio. Alimentação 220V, 
monofásico, 60Hz. Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE, no mínimo classe ´D´. Manual de instruções em português. Garantia mínima de 3 (três) anos ou a normalmente 
fornecida pelo fabricante, prevalecendo a maior, com certificado. Apresentar catálogo com especificações técnicas do produto.

10,00 1,00 4.400,000044.000,0000 9,00 39.600,000P8476 Unidade 4.400,0000

000961/2019 15 15 N

Condicionador de ar, capacidade de refrigeração de 18.000 BTU/h, ciclo reverso, tipo janela. Alimentação 220V, monofásico, 60Hz. Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE, 
classe ´A´. Manual de instruções em português. Garantia mínima de um ano ou a normalmente fornecida pelo fabricante, prevalecendo a maior, com certificado. Apresentar catálogo com 
especificações técnicas do produto ofertado.

10,00 0,00 0,000021.000,0000 10,00 21.000,000P8476 Unidade 2.100,0000
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000961/2019 3 3 N

Condicionador de ar, capacidade de refrigeração de 18.000 BTU/h, ciclo reverso, tipo split cassete, unidade condensadora de descarga vertical, controle remoto sem fio. Alimentação 220V, 
monofásico, 60Hz. Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE, no mínimo classe ´D´. Manual de instruções em português. Garantia mínima de 3 (três) anos ou a normalmente 
fornecida pelo fabricante, prevalecendo a maior, com certificado. Apresentar catálogo com especificações técnicas do produto.

10,00 0,00 0,000038.000,0000 10,00 38.000,000P8476 Unidade 3.800,0000

000961/2019 14 14 N

283.499,9000 43.799,9500Total : 19.949,9900 239.699,95
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Documento: Registro de Preço - 001115/2019 23081.048060/2019-74Processo:

Data Início: Data Fim: Data Geração:26/09/2019 17/06/2020 27/09/2019

Fornecedor: 23162246000165 - REFRIGERAR COMERCIO DE CLIMATIZADORES 

Ano Orçamento : 2019

Modalidade: 05 - Pregão Num. Licitação: 167

Extrato: 001920/2019
Unidade: 01.18.00.00.0.1 - CENTRAL DE AQUISIÇÕES

Condicionador de ar, capacidade de refrigeração de 45.000 a 48.000 BTU/h, ciclo reverso, tipo split cassete, unidade condensadora de descarga vertical, controle remoto sem fio. 
Alimentação 380V, trifásico, 60Hz. Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE, no mínimo classe ´D´. Manual de instruções em português. Garantia mínima de 3 (três) anos ou a 
normalmente fornecida pelo fabricante, prevalecendo a maior, com certificado. Apresentar catálogo com especificações técnicas do produto.

10,00 1,00 7.275,000072.750,0000 9,00 65.475,000P8476 Unidade 7.275,0000

000961/2019 17 17 N

72.750,0000 7.275,0000Total : 7.275,0000 65.475,000
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Documento: Registro de Preço - 001116/2019 23081.048060/2019-74Processo:

Data Início: Data Fim: Data Geração:26/09/2019 17/06/2020 27/09/2019

Fornecedor: 30180944000159 - ES COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA

Ano Orçamento : 2019

Modalidade: 05 - Pregão Num. Licitação: 167

Extrato: 001921/2019
Unidade: 01.18.00.00.0.1 - CENTRAL DE AQUISIÇÕES

Condicionador de ar, capacidade de refrigeração de 9.000 BTU/h, ciclo reverso, tipo split hi-wall, controle remoto, unidade condensadora de descarga horizontal. Alimentação 220V, 
monofásico, 60Hz. Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE, classe ´A´. Manual de instruções em português. Garantia mínima de um ano ou a normalmente fornecida pelo 
fabricante, prevalecendo a maior, com certificado. Apresentar catálogo com especificações técnicas do produto ofertado.

50,00 50,00 57.500,000057.500,0000 0,00 0,0000P8476 Unidade 1.150,0000

000961/2019 6 6 N

Condicionador de ar, capacidade de refrigeração de 58.000 a 60.000 BTU/h, ciclo reverso, tipo split piso/teto, unidade condensadora de descarga vertical, controle remoto sem fio. 
Alimentação 380V, trifásico, 60Hz. Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE, no mínimo classe ´C´. Manual de instruções em português. Garantia mínima de 3 (três) anos ou a 
normalmente fornecida pelo fabricante, prevalecendo a maior, com certificado. Apresentar catálogo com especificações técnicas do produto.

10,00 2,00 11.600,000058.000,0000 8,00 46.400,000P8476 Unidade 5.800,0000

000961/2019 13 13 N

Condicionador de ar, capacidade de refrigeração de 30.000 BTU/h, ciclo reverso, tipo split hi-wall, controle remoto. Alimentação 220V, monofásico, 60Hz. Etiqueta Nacional de Conservação 
de Energia - ENCE, no mínimo classe ´C'. Manual de instruções em português. Garantia mínima de um ano ou a normalmente fornecida pelo fabricante, prevalecendo a maior, com 
certificado. Apresentar catálogo com especificações técnicas do produto ofertado.

50,00 8,00 24.792,0000154.950,0000 42,00 130.158,00P8476 Unidade 3.099,0000

000961/2019 10 10 N

Condicionador de ar, capacidade de refrigeração de 36.000 BTU/h, ciclo reverso, tipo split piso/teto, unidade condensadora de descarga vertical, controle remoto sem fio. Alimentação 220V, 
monofásico, 60Hz. Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE, no mínimo classe ´D´. Manual de instruções em português. Garantia mínima de 3 (três) anos ou a normalmente 
fornecida pelo fabricante prevalecendo a maior, com certificado. Apresentar catálogo com especificações técnicas do produto.

10,00 0,00 0,000044.000,0000 10,00 44.000,000P8476 Unidade 4.400,0000

000961/2019 11 11 N

Condicionador de ar, capacidade de refrigeração de 36.000 BTU/h, ciclo reverso, tipo split cassete, unidade condensadora de descarga vertical, controle remoto sem fio. Alimentação 220V, 
monofásico, 60Hz. Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE, no mínimo classe ´D´. Manual de instruções em português. Garantia mínima de 3 (três) anos ou a normalmente 
fornecida pelo fabricante, prevalecendo a maior, com certificado. Apresentar catálogo com especificações técnicas do produto.

10,00 0,00 0,000069.000,0000 10,00 69.000,000P8476 Unidade 6.900,0000

Página: 31



10:49Time:5.5.99.03.28 Extratos de Contratos ou Registros de Uma Unidade Administrativa

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM
Data: 02/03/2020

Complemento

Quantidade

Utilizado Saldo

Valor Unitário Valor Quantidade Valor Quantidade ValorUnidade

Cod.Reduzido

Num. Sol. Seq. Sol. Seq. Proc. Vinculado

000961/2019 16 16 N

383.450,0000 93.892,0000Total : 21.349,0000 289.558,00
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Documento: Registro de Preço - 001117/2019 23081.048060/2019-74Processo:

Data Início: Data Fim: Data Geração:26/09/2019 17/06/2020 27/09/2019

Fornecedor: 08824171000570 - J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA

Ano Orçamento : 2019

Modalidade: 05 - Pregão Num. Licitação: 167

Extrato: 001922/2019
Unidade: 01.18.00.00.0.1 - CENTRAL DE AQUISIÇÕES

Condicionador de ar, capacidade de refrigeração de 10.000 BTU/h, ciclo reverso, tipo janela. Alimentação 220V, monofásico, 60Hz. Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE, 
classe ´A´. Manual de instruções em português. Garantia mínima de um ano ou a normalmente fornecida pelo fabricante, prevalecendo a maior, com certificado. Apresentar catálogo com 
especificações técnicas do produto ofertado.

10,00 0,00 0,000012.200,0000 10,00 12.200,000P8476 Unidade 1.220,0000

000961/2019 1 1 N

Condicionador de ar, capacidade de refrigeração de 21.000 BTU/h, ciclo reverso, tipo janela. Alimentação 220V, monofásico, 60Hz. Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE, 
no mínimo classe ´B´. Manual de instruções em português. Garantia mínima de um ano ou a normalmente fornecida pelo fabricante, prevalecendo a maior, com certificado. Apresentar 
catálogo com especificações técnicas do produto ofertado.

10,00 1,00 2.530,000025.300,0000 9,00 22.770,000P8476 Unidade 2.530,0000

000961/2019 4 4 N

37.500,0000 2.530,0000Total : 3.750,0000 34.970,000
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Documento: Registro de Preço - 001158/2019 23081.053290/2019-55Processo:

Data Início: Data Fim: Data Geração:16/10/2019 05/10/2020 16/10/2019

Fornecedor: 09685667000140 - BENTO OFFICE INDUSTRIA DE MOVEIS LIMITADA

Ano Orçamento : 2019

Modalidade: 05 - Pregão Num. Licitação: 177

Extrato: 001977/2019
Unidade: 01.18.00.00.0.1 - CENTRAL DE AQUISIÇÕES

Mesa linear sem gavetas 80x70x74cm, com as seguintes especificações :
Tampo: Confeccionado em madeira MDF de 25 mm de espessura revestida com filme melamínico texturizado BP, em ambas as faces, com profundidade de 70 cm, com acabamento em 
fita de borda PVC de 3 mm de espessura colada a quente pelo sistema hot-melt e raio 2,5 mm na área de contato do usuário e 2 mm em todas as extremidades.
Painel estrutural: Confeccionado em madeira MDF ou MDP de 18 mm de espessura revestida com filme melamínico texturizado BP, com acabamento em fita de borda PVC de 1 mm de 
espessura em todas as extremidades. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em zamak estampado e parafuso de montagem rápida M6 x 13 mm, rosca métrica 
em aço usinado e acabamento zincado e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno.
Estrutura metálica LE/LD:
Base horizontal estampada "sem ponteiras" em chapa de aço SAE 1020, com 2,65 mm de espessura, com aproximadamente 600 mm de comprimento, 40 mm de largura e 70 mm de 
altura, dotada de sapatas niveladoras com rosca 5/16 em nylon, fixadas na parte inferior da base horizontal por meio de duas peças metálicas. Possui furo central com rosca 5/16 para 
permitir a regulagem das sapatas. As peças são soldadas por meio de solda mig para melhor acabamento e resistência.
Base superior horizontal confeccionada em chapa de aço SAE 1020, em formato de " L " com 2,65 mm de espessura medindo aproximadamente 500 mm de comprimento x 30 mm de 
largura x 50 mm de altura para maior sustentação e acabamento, perfurada na parte superior para fixação entre o pé da mesa e o tampo, soldada aos tubos verticais por meio de solda 
mig. Estrutura metálica vertical confeccionada em tubos de aço SAE 1020, medindo 40 mm de largura x 70 mm de altura com parede reforçada de 1,90 mm de espessura. Todas as peças 
metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micr

100,00 0,00 0,000026.778,0000 100,00 26.778,000520007 Unidade 267,7800

001025/2019 7 7 N

Armário alto com 02 portas 03 prateleiras medindo 90x50x160 cm, com as seguintes especificações:
Tampo: Confeccionado em madeira MDF de 25 mm revestida com filme melamínico texturizado BP em ambas as faces, profundidade 50 cm, com acabamento em fita de borda PVC de 2 
mm de espessura em todas as extremidades.
Corpo: Costas, base e laterais confeccionado em madeira MDF ou MDP de 18 mm de espessura revestida com filme melamínico texturizado BP em ambas as faces, com acabamento em 
fita de borda PVC de 2 mm de espessura em todas as extremidades. As laterais possuem furação espaçada com 200 mm de distância que permite ao usuário regular as prateleiras e 
demais acessórios. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em zamak estampado e parafuso de montagem rápida M6 x 13 mm, rosca métrica em aço usinado e 
acabamento zincado e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno.
Prateleiras reguláveis: Confeccionado em madeira MDF de 18 mm de espessura revestida com filme melamínico texturizado BP em ambas as faces, com acabamento em fita de borda 
PVC de 2 mm de espessura em todas as extremidades. As prateleiras possuem suportes de nylon com 20 mm de diâmetro insertadas no topo das mesmas para encaixe em parafuso a 
ser fixado na lateral do armário criando assim uma fixação rígida e travando a prateleira conferindo resistência ao conjunto.
Prateleira fixa: armários altos possuem prateleira do meio fixa confeccionada com as mesmas características das reguláveis, porém é fixada na parte central do armário por cavilhas de 

200,00 21,00 10.080,000096.000,0000 179,00 85.920,000520011 Unidade 480,0000
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madeira e tambor de giro confeccionado em zamak estampado e parafuso de montagem rápida M6 x 13 mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado e tampas plásticas de 
acabamento confeccionadas em polietileno.
Portas: Portas de giro confeccionadas em madeira MDF ou MDP de 18 mm de espessura revestida com filme melamínico texturizado BP em ambas as faces, com acabamento em fita de 
borda PVC de 2 mm de espessura em todas as ex

001025/2019 20 20 N

Conexão angular 90° com pé tubular 70x70x74cm, com as seguintes especificações:
Tampo: Confeccionado em madeira MDF de 25 mm revestida com filme melamÍnico texturizado BP em ambas as faces, para conexão de tampos com 700 mm de profundidade.
Acabamento em fita de borda PVC de 3 mm de espessura colada a quente pelo sistema hot-melt e raio 2,5 mm na área de contato do usuário e 2 mm em todas as extremidades .
Pé metálico:
Estrutura em tubo de aço de 80 mm de diâmetro x 1,5 mm de espessura, dotada de 1 sapata niveladora base superior horizontal, chapa de aço soldada de 1,5 mm de espessura. Todas 
as partes metálicas soldadas são feitas por solda mig para maior sustentação e acabamento. Fixação entre conexão e tampos feito por 04 chapas de aço 60 mm x 10 mm em chapa 18 
(1,20 mm) de espessura (mínimo) cada uma com 06 parafusos Philips cabeça redonda 3,5 mm x 20 mm.
Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, 
curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 250°.
A cor do objeto deverá ser definida na emissão do empenho.

50,00 0,00 0,00005.750,0000 50,00 5.750,0000CONEXÃO90 Unidade 115,0000

001025/2019 8 8 N

Mesa linear sem gavetas 170x70x74cm, com as seguintes especificações:
Tampo: Confeccionado em madeira MDF de 25 mm de espessura revestida com filme melamínico texturizado BP em ambas as faces, com profundidade de 70 cm, com acabamento em 
fita de borda PVC de 3 mm de espessura colada a quente pelo sistema hot-melt e raio 2,5 mm na área de contato do usuário e 2 mm em todas as extremidades.
Painel estrutural: Confeccionado em madeira MDF ou MDP de 18 mm de espessura revestida com filme melamínico texturizado BP em ambas as faces, com acabamento em fita de borda 
PVC de 1mm de espessura em todas as extremidades. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em zamak estampado e parafuso de montagem rápida M6 x 13 
mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno.
Es trutura metálica LE/LD:
Base horizontal estampada "sem ponteiras" em chapa de aço SAE 1020, com 2,65 mm de espessura, com aproximadamente 600 mm de comprimento, 40 mm de largura e 70 mm de 
altura, dotada de sapatas niveladoras com rosca 5/16 em nylon, fixadas na parte inferior da base horizontal por meio de duas peças metálicas. Possui furo central com rosca 5/16 para 
permitir a regulagem das sapatas. As peças são soldadas por meio de solda mig para melhor acabamento e resistência.
Base superior horizontal confeccionada em chapa de aço SAE 1020, em formato de " L " com 2,65 mm de espessura medindo aproximadamente 500 mm de comprimento x 30 mm de 
largura x 50 mm de altura para maior sustentação e acabamento, perfurada na parte superior para fixação entre o pé da mesa e o tampo, soldada aos tubos verticais por meio de solda 
mig. Estrutura metálica vertical confeccionada em tubos de aço SAE 1020, medindo 40 mm de largura x 70 mm de altura com parede reforçada de 1,90mm de espessura.
Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mín

100,00 2,00 869,840043.492,0000 98,00 42.622,16052038 Unidade 434,9200

001025/2019 6 6 N
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Mesa de trabalho angular em "L" tampo único medindo 160x170x60/74 cm (canto arredondado) com as seguintes especificações :
Tampo: Confeccionado em madeira MDF de 25 mm de espessura revestida com filme melamínico texturizado BP em ambas as faces, com profundidade de 60 cm, com acabamento em 
fita de borda PVC de 3 mm de espessura colada a quente pelo sistema hot-melt e raio 2,5 mm na área de contato do usuário e 2 mm em todas as extremidades.
Painel estrutural: Confeccionado em madeira MDF ou MDP de 18 mm de espessura revestida com filme melamínico texturizado BP em ambas as faces, com acabamento em fita de borda 
PVC de 2 mm de espessura colada a quente pelo sistema hot-melt em todas as extremidades. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em zamak estampado com 
diâmetro 25mm e parafuso de montagem rápida M6 x 13 mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno na 
cor do revestimento.
Estrutura metálica LE/LD:
Base horizontal estampada "sem ponteiras" em chapa de aço SAE 1020, com 2,65mm de espessura, com aproximadamente 600 mm de comprimento, 40 mm de largura e 70 mm de 
altura, dotada de sapatas niveladoras com rosca 5/16 em nylon, fixadas na parte inferior da base horizontal por meio de duas peças metálicas . Possui furo central com rosca 5/16 para 
permitir a regulagem das sapatas. As peças são soldadas por meio de solda mig para melhor acabamento e resistência.
Base superior horizontal confeccionada em chapa de aço SAE 1020, em formato de " L " com 2,65mm de espessura medindo aproximadamente 500mm de comprimento x 30mm de 
largura x 50mm de altura para maior sustentação e acabamento, perfurada na parte superior para fixação entre o pé da mesa e o tampo, soldada aos tubos verticais por meio de solda mig. 
Estrutura metálica vertical confeccionada em tubo de aço SAE 1020, medindo 40mm de largura x 70mm de altura.
Pé metálico es trutura de canto 90° graus:
Coluna vertical em 

100,00 2,00 1.212,000060.600,0000 98,00 59.388,00052061 Unidade 606,0000

001025/2019 2 2 N

Divisória reta em MDF de 25 mm tipo biombo 160x40x2,5 cm, com as seguintes especificações:
Painel: Confeccionado em madeira MDF de 25 mm de espessura revestida com filme melamÍnico texturizado BP em ambas as faces, com acabamento em fita de borda de PVC com 2 mm 
de espessura em todo o contorno da peça.
Toda a fixação é feita com buchas de zamak M6 x13 mm, insertadas na madeira com roscas M6 acompanhadas de suporte metálico em forma de "Z" para dar suporte e maior fixação e 
acabamento, podendo assim montar e desmontar o móvel sem quaisquer danos posteriores.
A cor do objeto deverá ser definida na emissão do empenho.

20,00 0,00 0,00001.799,8000 20,00 1.799,8000DRPMET Unidade 89,9900

001025/2019 10 10 N

Mesa linear sem gavetas 150x70x74cm, com as seguintes especificações:
Tampo: Confeccionado em madeira MDF de 25 mm de espessura revestida com filme melamínico texturizado BP em ambas as faces, com profundidade de 70 cm, com acabamento em 
fita de borda PVC de 3 mm de espessura colada a quente pelo sistema hot-melt e raio 2,5 mm na área de contato do usuário e 2 mm em todas as extremidades.
Painel estrutural: Confeccionado em madeira MDF ou MDP de 18 mm de espessura revestida com filme melamínico texturizado BP em ambas as faces, com acabamento em fita de borda 
PVC de 1mm de espessura em todas as extremidades. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em zamak estampado e parafuso de montagem rápida M6 x 13 
mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno.
Estrutura metálica LE/LD:
Base horizontal estampada "sem ponteiras" em chapa de aço SAE 1020, com 2,65mm de espessura, com aproximadamente 600 mm de comprimento, 40 mm de largura e 70 mm de 

120,00 0,00 0,000049.786,8000 120,00 49.786,800520004 Unidade 414,8900
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altura, dotada de sapatas niveladoras com rosca 5/16 em nylon, fixadas na parte inferior da base horizontal por meio de duas peças metálicas. Possui furo central com rosca 5/16 para 
permitir a regulagem das sapatas, as peças são soldadas por meio de solda mig para melhor acabamento e resistência.
Base superior horizontal confeccionada em chapa de aço SAE 1020, em formato de " L " com 2,65mm de espessura medindo aproximadamente 500 mm de comprimento x 30 mm de 
largura e 50 mm de altura para maior sustentação e acabamento, perfurada na parte superior para fixação entre o pé da mesa e o tampo, soldada aos tubos verticais por meio de solda 
mig. Estrutura metálica vertical confeccionada em tubos de aço SAE 1020, medindo 40 mm x 70 mm com parede reforçada de 1,90mm de espessura.
Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de es

001025/2019 5 5 N

Mesa linear sem gavetas 120x70x74cm , com as seguintes especificações:
Tampo: Confeccionado em madeira MDF de 25 mm de espessura revestida com filme melamínico texturizado BP em ambas as faces, com profundidade de 70 cm, com acabamento em 
fita de borda PVC de 3 mm de espessura colada a quente pelo sistema hot-melt e raio 2,5 mm na área de contato do usuário e 2 mm em todas as extremidades.
Painel estrutural: Confeccionado em madeira MDF ou MDP de 18 mm de espessura revestida com filme melamínico texturizado BP em ambas as faces, com acabamento em fita de borda 
PVC de 1mm de espessura em todas as extremidades. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em zamak estampado e parafuso de montagem rápida M6 x 13 mm 
, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno.
Estrutura metálica LE/LD:
Base horizontal estampada "sem ponteiras" em chapa de aço SAE 1020, com 2,65mm de espessura, com aproximadamente 600 mm de comprimento, 40 mm de largura e 70 mm de 
altura, dotada de sapatas niveladoras com rosca 5/16 em nylon, fixadas na parte inferior da base horizontal por meio de duas peças metálicas, possui furo central com rosca 5/16 para 
permitir a regulagem das sapatas, as peças são soldadas por meio de solda mig para melhor acabamento e resistência.
Base superior horizontal confeccionada em chapa de aço SAE 1020, em formato de " L " com 2,65 mm de espessura medindo aproximadamente 500 mm de comprimento x 30 mm de 
largura e 50 mm de altura para maior sustentação e acabamento, perfurada na parte superior para fixação entre o pé da mesa e o tampo, soldada aos tubos verticais por meio de solda 
mig.
Estrutura metálica vertical confeccionada em tubos de aço SAE 1020, medindo 40 mm de largura x 70 mm de altura com parede reforçada de 1,90 mm de espessura.
Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada m

100,00 0,00 0,000036.999,0000 100,00 36.999,000520004 Unidade 369,9900

001025/2019 4 4 N

Divisória reta em MDF de 25 mm tipo biombo 140x40x2,5cm, com as seguintes especificações :
Painel: Confeccionado em madeira MDF de 25 mm de espessura revestida com filme melamÍnico texturizado BP em ambas as faces, com acabamento em fita de borda de PVC com 2 mm 
de espessura em todo o contorno da peça.
Toda a fixação é feita com buchas de zamak M6 x13 mm, insertadas na madeira com roscas M6 acompanhadas de suporte metálico em forma de "Z" para dar suporte e maior fixação e 
acabamento, podendo assim montar e desmontar o móvel sem quaisquer danos posteriores.
A cor do objeto deverá ser definida na emissão do empenho.

20,00 0,00 0,00001.399,8000 20,00 1.399,8000DRPMET Unidade 69,9900

001025/2019 9 9 N
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Mesa de trabalho angular em "L" tampo único medindo 140x140x60/74 cm, com as seguintes especificações:
Tampo: Confeccionado em madeira MDF de 25 mm de espessura revestida com filme melamínico texturizado BP em ambas as faces, com profundidade de 60 cm para tampo com corte 
sinuoso em forma de delta com entrada orgânica para o usuário, com acabamento em fita de borda PVC de 3 mm de espessura colada a quente pelo sistema hot-melt e raio 2,5 mm na 
área de contato do usuário e 2 mm em todas as extremidades .
Painel estrutural: Confeccionado em madeira MDF ou MDP de 18 mm de espessura revestida com filme melamínico texturizado BP em ambas as faces, com acabamento em fita de borda 
PVC de 2mm de espessura em todas as extremidades. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em zamak es tampado com diâmetro 25mm e parafuso de 
montagem rápida M6 x 13 mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno na cor do reves timento.
Estrutura metálica LE/LD:
Base horizontal estampada "sem ponteiras" em chapa de aço SAE 1020, com 2,65mm de espessura, com aproximadamente 600 mm de comprimento, 40mm de largura e 70mm de 
altura, dotada de sapatas niveladoras com rosca 5/16 em nylon, fixadas na parte inferior da base horizontal por meio de duas peças metálicas. Possui furo central com rosca 5/16 para 
permitir a regulagem das sapatas, as peças são soldadas por meio de solda mig para melhor acabamento e resistência.
Base superior horizontal confeccionada em chapa de aço SAE 1020, em formato de " L " com 2,65mm de espessura medindo aproximadamente 500mm de comprimento x 30mm de 
largura x 50mm de altura para maior sustentação e acabamento, perfurada na parte superior para fixação entre o pé da mesa e o tampo, soldada aos tubos verticais por meio de solda mig. 
Estrutura metálica vertical confeccionada em dois tubos de aço SAE 1020, medindo 40mm de largura x 70mm de altura com parede reforçada de 1,90mm de e

100,00 8,00 4.304,000053.800,0000 92,00 49.496,00052061 Unidade 538,0000

001025/2019 1 1 N

Mesa reunião redonda diâmetro 120cm, altura 74cm, com as seguintes especificações:
Tampo:
Confeccionado em madeira MDF de 25 mm de espessura revestida com filme melamínico texturizado BP nas duas faces. Acabamento em fita de borda PVC de 3 mm de espessura e raio 
2,5 mm em todas as extremidades, colada a quente no sistema hot-melt em todo o seu perímetro.
Estrutura metálica (mesa redonda):
Sustentação do tampo através de estrutura de aço em forma de "X". Coluna vertical em tubo de aço redondo de 4" (101,6 mm) de diâmetro em chapa 14 (1,90 mm) de espessura (mínimo). 
Quatro travamentos superiores em tubo de aço com seção retangular 20x40 mm em chapa 18 (1,20 mm) de espessura (mínimo). Quatro travamentos inferiores (mínimo) em chapa de aço 
estampada no formato de arco, em chapa de aço 14 (1,90mm) de espessura (mínimo), com extremidades arredondadas na mesma chapa. Nos travamentos inferiores colocações de 
rebites de repuxo de aço para adaptação de
reguladores de nível.
Todas as peças metálicas devem receber pré-tratamento de desengraxe e tratamento nanocerâmico, preparando a superfície para receber a pintura.
Pintura em epóxi-pó aplicado pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.
A cor do objeto deverá ser definida na emissão do empenho.

100,00 7,00 2.793,000039.900,0000 93,00 37.107,00052010 Unidade 399,0000

001025/2019 11 11 N

416.305,4000 19.258,8400Total : 3.785,5600 397.046,56
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Documento: Registro de Preço - 001159/2019 23081.053290/2019-55Processo:

Data Início: Data Fim: Data Geração:16/10/2019 05/10/2020 16/10/2019

Fornecedor: 81340960000100 - CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA

Ano Orçamento : 2019

Modalidade: 05 - Pregão Num. Licitação: 177

Extrato: 001978/2019
Unidade: 01.18.00.00.0.1 - CENTRAL DE AQUISIÇÕES

Armário de aço com duas portas, 3 prateleiras internas, com chaves, confeccionado em chapa de aço 24, pintura eletrostática a pó na cor cinza claro, medindo aproximadamente: 
90x45x165cm (LxPxH).

30,00 1,00 510,000015.300,0000 29,00 14.790,00052036 Unidade 510,0000

001025/2019 26 26 N

15.300,0000 510,0000Total : 510,0000 14.790,000
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Documento: Registro de Preço - 001160/2019 23081.053290/2019-55Processo:

Data Início: Data Fim: Data Geração:16/10/2019 05/10/2020 16/10/2019

Fornecedor: 16715244000190 - EVA MEDIANEIRA DE OLIVEIRA GONÇALVES

Ano Orçamento : 2019

Modalidade: 05 - Pregão Num. Licitação: 177

Extrato: 001979/2019
Unidade: 01.18.00.00.0.1 - CENTRAL DE AQUISIÇÕES

Gaveteiro volante 02 gavetões para pasta suspensa 46x50x69 cm, com as seguintes especificações:
Tampo: Confeccionado em madeira MDF de 25 mm de espessura revestida com filme melamínico texturizado BP em ambas as faces, com acabamento em fita de borda PVC de 2 mm de 
espessura e raio 2 mm em todas as extremidades.
Corpo: Costas, base e laterais confeccionado em madeira MDF ou MDP de 18 mm de espessura revestida com filme melamínico texturizado BP em ambas as faces, com acabamento em 
fita de borda PVC de 2mm de espessura em todas as extremidades. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em zamak estampado e parafuso de montagem 
rápida M6 x 13 mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno.
Frentes de gaveta: Confeccionado em madeira MDF ou MDP de 18 mm de espessura revestida com filme melamínico texturizado BP em ambas as faces, com acabamento em fita de 
borda PVC de 2 mm de espessura em todas as extremidades. Fechadura escamoteável fixada na parte frontal com trava simultânea das gavetas pelo sistema de tranca interna em aço 
que é estampada conforme o número de gavetas. Puxador tipo meia lua em alumínio anodizado de 128 mm em cada gaveta.
Gavetão pasta suspensa:
Gavetas internas confeccionadas em madeira MDF ou MDP de 15 mm de espessura revestida com filme melamínico texturaizado BP em ambas as faces, com acabamento em fita de 
borda PVC de 2 mm de espessura em todas as extremidades. Sistema de fixação através de parafusos 4x40 e cola componente a base de poliuretano. Com corrediças telescópicas 
suportando 30 kg no mínimo.
Rodízios:
Rodízios de duplo giro com 50 mm de diâmetro em silicone fixados na base inferior do gaveteiro por meio de buchas de nylon 8mm e parafusos Philips 3,5 x 14 cabeça chata, fazendo com 
que possa montar e desmontar sem danos posteriores.
A cor do objeto deverá ser definida na emissão do empenho.

50,00 2,00 500,000012.500,0000 48,00 12.000,00052037 Unidade 250,0000

001025/2019 17 17 N

Gaveteiro volante 04 gavetas 46x50x69 cm:
Tampo: (para gaveteiros volantes/arquivo) Confeccionado em madeira MDF de 25 mm de espessura revestida com filme melamínico texturizado BP em ambas as faces, borda frontal e 
posterior com acabamento em fita PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo hot-melt e raio 2,5 mm em todo o seu perímetro. Bordas transversais com acabamento 
em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo hot-melt em todo o seu perímetro.
Corpo: Costas, base e laterais confeccionado em madeira MDF ou MDP de 18 mm de espessura revestida com filme melaminico texturizado BP em ambas as faces, com acabamento em 
fita de borda PVC de 2 mm de espessura em todas as extremidades. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em zamak estampado e parafuso de montagem 
rápida M6 x 13 mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno.
Frentes de gaveta: Confeccionado em madeira MDF ou MDP de 18 mm de espessura revestida com filme melamínico texturizado BP em ambas as faces, com acabamento em fita de 

150,00 4,00 1.000,000037.500,0000 146,00 36.500,000520012 Unidade 250,0000
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borda PVC de 2 mm de espessura em todas as extremidades. Fechadura escamoteável fixada na parte frontal com trava simultânea das gavetas pelo sistema de tranca interna em aço 
que é estampada conforme o número de gavetas. Puxador tipo meia lua em alumínio anodizado cor natural fosco de 128 mm em cada gaveta.
Gavetas:
Gavetas internas confeccionadas em madeira MDF ou MDP de 15 mm de espessura revestida com filme melamínico texturaizado BP em ambas as faces, com acabamento em fita de 
borda PVC de 2 mm de espessura em todas as extremidades. Sistema de fixação através de parafusos 4x40 e cola componente a base de poliuretano. Corrediças telescópicas 
suportando 30 Kg no mínimo.
Rodízios:
Rodízios de duplo giro com 50 mm de diâmetro em silicone fixados na base inferior do gaveteiro por meio de buchas de nylon medindo 8mm e parafusos Philips 3,5 x 14 c

001025/2019 16 16 N

50.000,0000 1.500,0000Total : 500,0000 48.500,000
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Documento: Registro de Preço - 001161/2019 23081.053290/2019-55Processo:

Data Início: Data Fim: Data Geração:16/10/2019 05/10/2020 16/10/2019

Fornecedor: 20252467000136 - G. C. ARAUJO MÓVEIS DE AÇO - EPP

Ano Orçamento : 2019

Modalidade: 05 - Pregão Num. Licitação: 177

Extrato: 001980/2019
Unidade: 01.18.00.00.0.1 - CENTRAL DE AQUISIÇÕES

Armário guarda volumes de aço, confeccionado em chapa de aço 24, com 08 vãos sobrepostos, com 4 colunas, com espera para cadeado, com sapatas niveladoras, medindo 
aproximadamente 121x42x198 cm(LxPxH), pintura eletrostática a pó na cor cinza claro.

30,00 2,00 1.500,000022.500,0000 28,00 21.000,00052036 Unidade 750,0000

001025/2019 24 24 N

Armário guarda volumes de aço, confeccionado em chapa de aço 24, com 04 vãos sobrepostos, com 2 colunas, com fechadura, com sapatas niveladoras, medindo aproximadamente 
60x42x198 cm(LxPxH), pintura eletrostática a pó na cor cinza claro.

30,00 0,00 0,000012.598,5000 30,00 12.598,50052036 Unidade 419,9500

001025/2019 25 25 N

Armário de aço com duas portas, 4 prateleiras internas, com chaves, confeccionado em chapa de aço 24, pintura eletrostática a pó na cor cinza claro, medindo aproximadamente: 
120x45x198 cm (LxPxH).

30,00 3,00 1.972,500019.725,0000 27,00 17.752,50052036 Unidade 657,5000

001025/2019 27 27 N

Armário guarda volumes de aço, confeccionado em chapa de aço 24, com 16 vãos sobrepostos, 4x4, com fechadura, com sapatas niveladoras, medindo aproximadamente 121X42X198 
cm(LxPxH), pintura eletrostática a pó na cor cinza claro.

30,00 0,00 0,000026.639,7000 30,00 26.639,70052036 Unidade 887,9900

001025/2019 23 23 N

Armário Registrador de aço, com 50 escaninhos para pastas AZ, 2 portas de abrir, 04 prateleiras fixas com 10 vãos individuais em cada, fechadura cilíndrica com chaves tipo yale, em 
chapa de aço nº 24, pintura eletrostática a pó na cor cinza claro, medindo aproximadamente: 110x32x198 cm(LxPxH).

20,00 0,00 0,000022.800,0000 20,00 22.800,00052036 Unidade 1.140,0000

001025/2019 28 28 N

Arquivo de aço vertical, confeccionado em chapa de aço 24, com 4 gavetas, com estrutura deslizante completa para armazenamento de pastas suspensas, com sapatas niveladoras, 

50,00 0,00 0,000017.497,5000 50,00 17.497,500P8652 Unidade 349,9500
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pintura eletrostática a pó na cor cinza claro, com chave, medidas aproximadas 46x47x126 cm (LxPxH).

001025/2019 22 22 N

121.760,7000 3.472,5000Total : 4.205,3900 118.288,20
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Documento: Registro de Preço - 001162/2019 23081.053290/2019-55Processo:

Data Início: Data Fim: Data Geração:16/10/2019 05/10/2020 16/10/2019

Fornecedor: 33629425000113 - UP MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI EPP

Ano Orçamento : 2019

Modalidade: 05 - Pregão Num. Licitação: 177

Extrato: 001981/2019
Unidade: 01.18.00.00.0.1 - CENTRAL DE AQUISIÇÕES

Gaveteiro volante 02 gavetas 01 gavetão para pasta suspensa 46x50x69 cm, com as seguintes especificações:
Tampo: (para gaveteiros volantes/arquivo) Confeccionado em madeira MDF de 25 mm de espessura revestida com filme melamínico texturizado BP em ambas as faces. Borda frontal e 
posterior com acabamento em fita PVC de 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo hot-melt, com raio mínimo de 2,5mm em todo seu perímetro. Bordas transversais com 
acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt em todo o seu perímetro.
Corpo: Costas, base e laterais confeccionado em madeira MDF ou MDP de 18 mm de espessura revestida com filme melaminico texturizado BP em ambas as faces, com acabamento em 
fita de borda PVC de 2 mm de espessura em todas as extremidades, coladas a quente pelo sistema hot-melt.
Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em zamak estampado e parafuso de montagem rápida M6 x 13 mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado 
e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno. 
Frentes de gaveta: Confeccionado em madeira MDF ou MDP de 18 mm de espessura revestida com filme melamínico texturizado BP em ambas as faces, com acabamento em fita de 
borda PVC de 2 mm de espessura em todas as extremidades. Fechadura escamoteável fixada na parte frontal com trava simultânea das gavetas pelo sistema de tranca interna em aço 
que é estampada conforme o número de gavetas. Puxador tipo meia lua em alumínio anodizado de 128 mm em cada gaveta.
Gavetas:
Gavetas internas confeccionadas em madeira MDF ou MDP de 15 mm de espessura revestida com filme melamínico texturaizado BP em ambas as faces, com acabamento em fita de 
borda PVC de 2 mm de espessura em todas as extremidades. Sistema de fixação através de parafusos 4x40 e cola componente a base de poliuretano. Corrediças telescópicas 
suportando 30 Kg no mínimo.
Gavetão pasta suspensa:
Gavetas internas confeccionadas em madeira MDF ou MDP

30,00 3,00 928,50009.285,0000 27,00 8.356,500052037 Unidade 309,5000

001025/2019 15 15 N

Longarina de espera 04 lugares espaldar médio com braços intercalados com as seguintes especificações:
Estrutura: Confeccionada com base horizontal inferior em tubo mecânico de aço elíptico 30X60x1,9 mm formato arqueado através de prensagem mecânica. Ponteiras e sapatas formando 
um único conjunto o qual confere resistência sem incorrer na queda das mesmas.
Coluna vertical em tubo mecânico de aço oblongo de 30x90x1,9 mm. Base horizontal em tubo mecânico retangular 30x70x1,9mm com plataformas estampadas em chapa de aço 3mm 
soldadas
para montagem dos assentos a união das bases laterais com a base horizontal superior através de parafusos, com acabamentos em polipropileno conferindo acabamento a todo 
conjunto e não ficando soldas aparentes, com pintura eletrostática epóxi pó na cor preta curada em estufa a 250° graus, sapatas em nylon fixadas na base evitando o atrito diretamente ao 
piso.

50,00 42,00 52.500,000062.500,0000 8,00 10.000,000LONGA4 Unidade 1.250,0000
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Estofados:
Encosto: Estrutura do encosto alto em Chassi confeccionado em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas compensada com 15 mm de 
espessura, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de 70 mm de espessura densidade 50/60 kg/m3.
Haste de ligação ao assento através de lâmina de aço com 80mm de largura x 6,35 mm de espessura.
Carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil.
Assento: Estrutura do assento Chassi confeccionado em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas compensada com 14 mm de espessura, 
porcas
garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de 80 mm de espessura densidade 50/60 kg/m3. Na parte inferior abaixo do assento 
carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil.
Revestimento: Revestimento nas opções: tecido 100% poliéster e ou material sintético simi-couro dublado com espuma laminada de 8 mm densidade de 28 kg/m3. Com 

001025/2019 35 35 N

Longarina de espera 02 lugares espaldar médio com braços intercalados com as seguintes especificações:
Estrutura: Confeccionada com base horizontal inferior em tubo mecânico de aço elíptico 30X60x1,9 mm formato arqueado através de prensagem mecânica. Ponteiras e sapatas formando 
um único conjunto o qual confere resistência sem incorrer na queda das mesmas.
Coluna vertical em tubo mecânico de aço oblongo de 30x90x1,9 mm. Base horizontal em tubo mecânico retangular 30x70x1,9 mm com plataformas estampadas em chapa de aço 3 mm 
soldadas para montagem dos assentos a união das bases laterais com a base horizontal superior, através de parafusos com acabamentos em polipropileno conferindo acabamento a 
todo conjunto e não ficando soldas aparentes, com pintura eletrostática epóxi pó na cor preta curada em estufa a 250° graus,
sapatas em nylon fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso.
Estofados:
Encosto: Estrutura do encosto alto em Chassi confeccionado em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas compensada com 15mm de 
espessura, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de 70 mm de espessura densidade 50/60 kg/m3.
Haste de ligação ao assento através de lâmina de aço com 80 mm de largura x 6,35mm de espessura.
Carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil.
Assento: Estrutura do assento Chassi confeccionado em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas compensada com 14mm de espessura, 
porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de 80 mm de espessura densidade 50/60 kg/m3. Na parte inferior abaixo do 
assento carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil.
Revestimento: Revestimento nas opções: tecido 100% poliéster e ou material sintético simi-couro dublado com espuma laminada de 8mm densidade de 28 kg/m3. Com ac

30,00 0,00 0,000023.700,0000 30,00 23.700,00052040 Unidade 790,0000

001025/2019 33 33 N

Armário estante com 03 portas baixas e 03 prateleiras medindo 135x50x160cm, com as seguintes especificações:
Tampo: Confeccionado em madeira MDF de 25 mm revestida com filme melamínico texturizado BP em ambas as faces, profundidade 50 cm, com acabamento em fita de borda PVC de 2 
mm de espessura em todas as extremidades.
Corpo: Costas, base e laterais confeccionado em madeira MDF ou MDP de 18 mm de espessura revestida com filme melaminico texturizado BP em ambas as faces, com acabamento em 

50,00 1,00 545,500027.275,0000 49,00 26.729,500520013 Unidade 545,5000
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fita de borda PVC de 2 mm de espessura em todas as extremidades. As laterais possuem furação espaçada com 200 mm de distância que permite ao usuário regular as prateleiras e 
demais acessórios. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em zamak estampado e parafuso de montagem rápida M6 x 13 mm, rosca métrica em aço usinado e 
acabamento zincado e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno.
Prateleiras reguláveis: Confeccionado em madeira MDF ou MDP de 18 mm de espessura revestida com filme melamínico texturizado BP em ambas as faces, com acabamento em fita de 
borda PVC de 2 mm de espessura em todas as extremidades. As prateleiras possuem suportes de nylon com 20 mm de diâmetro insertadas no topo das mesmas para encaixe em 
parafuso a ser fixado na lateral do armário criando assim uma fixação rígida e travando a prateleira conferindo resistência ao conjunto.
Prateleira fixa: armários altos possuem prateleira do meio fixa confeccionada com as mesmas características das reguláveis, porém é fixada na parte central do armário por cavilhas de 
madeira e tambor de giro confeccionado em zamak estampado e parafuso de montagem rápida M6 x 13 mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado e tampas plásticas de 
acabamento confeccionadas em polietileno.
Portas: Portas de giro confeccionadas em madeira MDF ou MDP de 18 mm de espessura revestida com filme melaminico texturizado BP em ambas as faces, com acabamento em fita de 
borda PVC de 2 mm de espes

001025/2019 21 21 N

Longarina de espera 03 lugares espaldar médio com braços intercalados com as seguintes especificações:
Estrutura: Confeccionada com base horizontal inferior em tubo mecânico de aço elíptico 30X60x1,9mm formato arqueado através de prensagem mecânica. Ponteiras e sapatas formando 
um único conjunto o qual confere resistência sem incorrer na queda das mesmas.
Coluna vertical em tubo mecânico de aço oblongo de 30x90x1,9mm. Base horizontal em tubo mecânico retangular 30x70x1,9mm com plataformas estampadas em chapa de aço 3 mm 
soldadas para montagem dos assentos a união das bases laterais com a base horizontal superior através de parafusos com acabamentos em polipropileno conferindo acabamento a 
todo conjunto e não ficando soldas aparentes, com pintura eletrostática epóxi pó na cor preta curada em estufa a 250° graus, sapatas em nylon fixadas na base evitando o atrito 
diretamente ao piso.
Estofados:
Encosto: Estrutura do encosto alto em Chassi confeccionado em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas compensada com 15mm de 
espessura, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de 70mm de espessura densidade 50/60 kg/m3.
Haste de ligação ao assento através de lamina de aço com 80mm de largura x 6,35mm de espessura.
Carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil.
Assento: Estrutura do assento Chassi confeccionado em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas compensada com 14 mm de espessura, 
porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de 80 mm de espessura densidade 50/60 kg/m3. Na parte inferior abaixo do 
assento carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil.
Revestimento: Revestimento nas opções: tecido 100% poliéster e ou material sintético simi-couro dublado com espuma laminada de 8mm densidade de 28 kg/m3. Com acabamen

50,00 1,00 1.000,000050.000,0000 49,00 49.000,00052032 Unidade 1.000,0000

001025/2019 34 34 N

Gaveteiro para pastas suspensas medindo 50x50x130 cm, com 4 gavetas, com as seguintes especificações:
Tampo: Confeccionado em madeira MDF de 25 mm revestida com filme melamÍnico texturizado BP em ambas as faces, profundidade 50 cm. Borda frontal e posterior com acabamento em 
fita PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo hot-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2 

50,00 4,00 1.698,000021.225,0000 46,00 19.527,000ARMA Unidade 424,5000
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mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt em todo o seu perímetro.
Corpo: Costas, base e laterais confeccionado em madeira MDF ou MDP de 18 mm de espessura revestida com filme melaminico texturizado BP em ambas as faces, com acabamento em 
fita de borda PVC de 2 mm de espessura em todas as extremidades. As laterais possuem furação espaçada com 32 mm de distância que permite ao usuário regular as prateleiras e 
demais acessórios. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em zamak estampado e parafuso de montagem rápida M6 x 13 mm, rosca métrica em aço usinado e 
acabamento zincado e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno.
Gavetas para pastas suspensas:
Gavetas internas confeccionadas em madeira MDF ou MDP de 15 mm de espessura revestida com filme melamínico texturizado BP em ambas as faces, com acabamento em fita de borda 
PVC de 2 mm de espessura em todas as extremidades. Sistema de fixação através de parafusos 4x40 e cola componente a base de poliuretano. Com corrediças telescópicas suportando 
30 kg no mínimo.
Frentes das gavetas: Frentes confeccionadas em madeira MDF ou MDP de 18 mm de espessura revestida com filme melaminico texturizado BP em ambas as faces, com acabamento em 
fita de borda PVC de 2 mm de espessura em todas as extremidades. Com puxadores em alumínio anodizado de 128 mm na posição horizontal e centro superior da peça e fechadura com 
duas chaves escamoteáveis. Todo o armário recebe buchas de nylon para a fixação de parafusos, não tendo
contat

001025/2019 19 19 N

193.985,0000 56.672,0000Total : 4.319,5000 137.313,00
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Documento: Registro de Preço - 001163/2019 23081.053290/2019-55Processo:

Data Início: Data Fim: Data Geração:16/10/2019 05/10/2020 16/10/2019

Fornecedor: 15826354000167 - MICHELS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

Ano Orçamento : 2019

Modalidade: 05 - Pregão Num. Licitação: 177

Extrato: 001982/2019
Unidade: 01.18.00.00.0.1 - CENTRAL DE AQUISIÇÕES

Estante de aço com 6 prateleiras, desmontável, chapa 26, com 06 prateleiras e 04 colunas com regulagens de altura, na cor cinza; capacidade de 50 Kg por prateleira; Acompanham 
também os parafusos com porcas sextavadas zincados de ¼ x ½ e 4 sapatas plásticas. Medidas aproximadas: 92x30x198cm (LxPxH).

100,00 32,00 5.312,000016.600,0000 68,00 11.288,0009999999952 Unidade 166,0000

001025/2019 29 29 N

16.600,0000 5.312,0000Total : 166,0000 11.288,000
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Documento: Registro de Preço - 001164/2019 23081.053290/2019-55Processo:

Data Início: Data Fim: Data Geração:16/10/2019 05/10/2020 16/10/2019

Fornecedor: 00300400000112 - MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Ano Orçamento : 2019

Modalidade: 05 - Pregão Num. Licitação: 177

Extrato: 001983/2019
Unidade: 01.18.00.00.0.1 - CENTRAL DE AQUISIÇÕES

Mesa reunião arqueada nas seguintes dimensões: 2000 x 1000 x 740 mm (LxPxH).
Tampo de MDF com 25mm de espessura, ambas as faces revestidas com filme termo-prensado de melanímico de baixa pressão BP em ambas as faces, com espessura de 0,2mm, 
texturizado, semifosco e anti-reflexo. Borda longitudinal com acabamento em fita de borda PVC de 3mm de espessura colada a quente pelo sistema holt-melt e raio de 2,5mm na área de 
contato do usuário e 2mm em todas as extremidades.
Os lados maiores são em curva com arco de aproximadamente 5050mm de raio fazendo com que a profundidade da mesa na metade de sua largura seja de 1200mm.
Quatro estruturas verticais tubulares de 04" (101,60mm) de diâmetro, em chapa de aço 14 (1,90mm) de espessura. As estruturas devem se interligar por meio de travessas em tubo 
retangular 40mm de largura x 70mm de altura em chapa de aço 16 (1,50mm) de espessura, fixadas através de parafusos.
Colocação de rebites de repuxo de aço para adaptação de reguladores de nível.
Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, 
curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 250°.
Todo sistema de fixação feito através de buchas metálicas/nylon ou similar. Não serão aceitos sistema de fixação de outra forma e que causem o atrito direto as partes em MDF ou MDP, 
possibilitando a montagem e desmontagem por inúmeras vezes sem causar dano ao mesmo. Todas as peças que formam o conjunto devem ter acabamento com bordas em todo 
perímetro.
A cor do objeto deverá ser definida na emissão do empenho.

50,00 4,00 3.000,000037.500,0000 46,00 34.500,00052010 Unidade 750,0000

001025/2019 12 12 N

Sofá de espera com 03 lugares com braços com as seguintes especificações:
Estrutura: Estrutura confeccionada em aço tubular 30x30x1,5 mm cortados em 45° e soldados com solda inox, que permite um fechamento total sem respingos e bolhas com perfeito 
acabamento(polimento), todo estrutura com sistema de fixação através de parafusos métricos com revestimento cromado, sapatas em nylon fixadas na base evitando o atrito diretamente 
ao piso.
Estofados: Almofadas em espuma lâmina D33, com revestimento em forma de "bolsa" e zíper na parte inferior, sem qualquer tipo de fixação soltas presas através de encaixe na estrutura.
Apóia braço em almofadas em espuma lamina D33, com revestimento em forma de "bolsa" e zíper na parte inferior, sem qualquer tipo de fixação soltas presas através de encaixe na 
estrutura. Altura do piso até a superfície de apoio do braço: 65cm.
Estrutura do assento em chassi confeccionado em compensado com 15 mm de espessura, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica. Provida de superfície estofada em 
espuma laminada expandida com 80 mm de espessura e densidade D33, manta superior soft com costuras nas bordas para fechamento e acabamento.
Revestimento nas opções: tecido 100% poliéster e ou material sintético semi-couro dublado com espuma laminada de 8mm densidade de 28 Kg/m3. Com acabamento que dispensa uso 
de perfil nas bordas. A cor e o revestimento do material deverão ser definidos na emissão do empenho.

30,00 3,00 5.400,000054.000,0000 27,00 48.600,000P8219 Unidade 1.800,0000
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Medidas aproximadas (tolerância de 5%):
Altura: 900 mm Profundidade: 900 mm
Largura dos Encostos: 600 mm Altura dos Encostos: 500 mm
Altura dos Assentos: 450 mm Largura dos Assentos: 600 mm Profundidade dos Assentos: 650 mm
Largura: sofá 03 lugares 2200 mm
Altura do apoio de braço: 650mm

001025/2019 32 32 N

Mesa reunião arqueada nas seguintes dimensões: 2600 x 1100 x 740mm (LxPxH)
Tampo de MDF com 25mm de espessura, ambas as faces revestidas com filme termo-prensado de melanimico de baixa pressão BP em ambas as faces, com espessura de 0,2mm, 
texturizado, semifosco e anti-reflexo. Borda longitudinal com acabamento em fita de borda PVC de 3mm de espessura colada a quente pelo sistema holt-melt e raio de 2,5mm na área de 
contato do usuário e 2mm em todas as extremidades.
Os lados maiores são em curva com arco de aproximadamente 8500mm de raio fazendo com que a profundidade da mesa na metade de sua largura seja de 1300mm.
Quatro estruturas verticais tubulares de 04" (101,60mm) de diâmetro, em chapa de aço 14 (1,90mm) de espessura. As estruturas devem se interligar por meio de travessas em tubo 
retangular 40mm de largura x 70mm de altura em chapa de aço 16 (1,50mm) de espessura, fixadas através de parafusos.
Colocação de rebites de repuxo de aço para adaptação de reguladores de nível. 
Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, 
curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 250°.
Todo sistema de fixação feito através de buchas metálicas/nylon ou similar. Não serão aceitos sistema de fixação de outra forma e que causem o atrito direto as partes em MDF ou MDP, 
possibilitando a montagem e desmontagem por inúmeras vezes sem causar dano ao mesmo. Todas as peças que formam o conjunto devem ter acabamento com bordas em todo 
perímetro.
A cor do objeto deverá ser definida na emissão do empenho.

50,00 0,00 0,000044.500,0000 50,00 44.500,00052010 Unidade 890,0000

001025/2019 13 13 N

Mesa multiuso para refeitório 140x80x74 cm com 04 pés tubulares, com as seguintes especificações:
Tampo: Confeccionado em madeira MDF de 25 mm de espessura revestida com filme melamÍnico texturizado BP em ambas as faces. Borda com acabamento em fita PVC de 3mm de 
espessura, colada a quente pelo sistema tipo hot-melt, com raio mínimo de 2,5mm em todo o seu perímetro. 
Estrutura metálica:
Confeccionada com 04 colunas verticais em aço tubular quadrados com 50mmx50mmx1.9mm de espessura, estruturados por barras laterais soldadas com corte de 45°.
Base superior horizontal tubo 50mmx50mmx1,9mm de espessura fixada nas extremidades através de bucha em nylon interligando as bases laterais.
Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, 
curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 250°.
Todo sistema de fixação feito através de buchas metálicas/nylon ou similar. Não serão aceitos sistema de fixação de outra forma e que causem o atrito direto as partes em MDF, 

100,00 2,00 860,000043.000,0000 98,00 42.140,000P8217 Unidade 430,0000
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possibilitando a montagem e desmontagem por inúmeras vezes sem causar dano ao mesmo. Todas as peças que formam o conjunto devem ter acabamento com bordas em todo 
perímetro.
A cor do objeto deverá ser definida na emissão do empenho.

001025/2019 14 14 N

Sofá de espera com 02 lugares com braços com as seguintes especificações:
Estrutura: Estrutura confeccionada em aço tubular 30x30x1,5 mm cortados em 45° e soldados com solda inox, que permite um fechamento total sem respingos e bolhas com perfeito 
acabamento (polimento), todo estrutura com sistema de fixação através de parafusos métricos com revestimento cromado, sapatas em nylon fixadas na base evitando oatrito diretamente 
ao piso.
Estofados: Almofadas em espuma lamina D33, com revestimento em forma de "bolsa" e zíper na parte inferior, sem qualquer tipo de fixação soltas presas através de encaixe na estrutura.
Apoia braço em almofadas em espuma lamina D33, com revestimento em forma de "bolsa" e zíper na parte inferior, sem qualquer tipo de fixação soltas presas através de encaixe na 
estrutura. Altura do piso até a superfície de apoio do braço: 65cm.
Estrutura do assento em chassi confeccionado em compensado com 15 mm de espessura, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica. Provida de superfície estofada em 
espuma laminada expandida com 80 mm de espessura e densidade D33, manta superior soft com costuras nas bordas para fechamento e acabamento.
Revestimento nas opções: tecido 100% poliéster e ou material sintético semi-couro dublado com espuma laminada de 8mm densidade de 28 Kg/m3. Com acabamento que dispensa uso 
de perfil nas bordas. A cor e o revestimento do material deverão ser definidos na emissão do empenho.
Medidas aproximadas (tolerância de 5%):
Altura: 900 mm Profundidade: 900 mm
Largura dos Encostos: 600 mm Altura dos Encostos: 500 mm
Altura dos Assentos: 460 mm Largura dos Assentos: 600 mm  Profundidade dos Assentos: 500 mm
Largura Sofá 02 lugares: 1600 mm
Altura do apoio de braço: 650mm

30,00 5,00 7.000,000042.000,0000 25,00 35.000,000P8219 Unidade 1.400,0000

001025/2019 31 31 N

Mesa de trabalho em "L" tampo único peninsular medindo 140x60.200x80x74cm, com as seguintes especificações :
Tampo: Confeccionado em madeira MDF de 25 mm de espessura revestida com filme melamínico texturizado BP em ambas as faces, com profundidade de 60 cm para tampo com corte 
sinuoso em forma de delta com 01 lado em forma de península com profundidade de 80 cm e raio de 40 cm, com acabamento em fita de borda PVC de 3 mm de espessura e colada a 
quente pelo sistema hot-melt e raio 2,5 mm na área de contato do usuário e 2 mm em todas as extremidades.
Painel estrutural: Confeccionado em madeira MDF ou MDP de 18 mm de espessura revestida com filme melamínico texturizado BP em ambas as faces, com acabamento em fita de borda 
PVC de 2mm de espessura colada a quente pelo sistema hot-melt em todas as extremidades. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em zamak estampado com 
diâmetro 25mm e parafuso de montagem rápida M6 x 13 mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno.
Estrutura metálica LE/LD:
Base horizontal estampada "sem ponteiras" em chapa de aço SAE 1020, com 2,65 mm de espessura, com aproximadamente 600 mm de comprimento, 40 mm de largura e 70 mm de 
altura, dotada de sapatas niveladoras com rosca 5/16 em nylon, fixadas na parte inferior da base horizontal por meio de duas peças metálicas. Possui furo central com rosca 5/16 para 

60,00 3,00 1.989,000039.780,0000 57,00 37.791,00052061 Unidade 663,0000
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permitir a regulagem das sapatas, as peças são soldadas por meio de solda mig para melhor acabamento e resistência. 
Base superior horizontal confeccionada em chapa de aço SAE 1020, em formato de " L " com 2,65 mm de espessura medindo aproximadamente 500 mm de comprimento x 50mm de 
largura x 30mm de altura para maior sustentação e acabamento, perfurada na parte superior para fixação entre o pé da mesa e o tampo, soldada aos tubos verticais por meio de solda mig. 
Estrutura metálica vertical confeccionada em tubos de aço SAE 1020, medindo 40 mm d

001025/2019 3 3 N

Banco mocho para laboratório construído sobre 4 pés em tubo metálico com altura de aproximadamente 70 cm. Assento com base em compensado multilaminado e espuma injetada
revestido em vinil. Partes metálicas com tratamento antiferrugem e pintura a pó epóxi. Diâmetro do assento aproximado de 30 cm.
A cor do objeto deverá ser definida na emissão do empenho.

100,00 0,00 0,000010.600,0000 100,00 10.600,000P8212 Unidade 106,0000

001025/2019 36 36 N

Sofá de espera 01 lugar com braços com as seguintes especificações:                
Estrutura: Estrutura confeccionada em aço tubular 30x30x1,5 mm cortados em 45° e soldados com solda inox, que permite um fechamento total sem respingos e bolhas com perfeito 
acabamento(polimento). Toda estrutura com sistema de fixação através de parafusos métricos com revestimento cromado. Sapatas em nylon fixadas na base evitando o atrito diretamente 
ao piso.
Estofados: Almofadas em espuma lâmina D33, com revestimento em forma de "bolsa" e zíper na parte inferior, sem qualquer tipo de fixação soltas presas através de encaixe na estrutura.
Apoia braço em almofadas em espuma lamina D33, com revestimento em forma de "bolsa" e zíper na parte inferior, sem qualquer tipo de fixação soltas presas através de encaixe na 
estrutura. Altura do piso até a superfície de apoio do braço:65cm.
Estrutura do assento em chassi confeccionado em compensado com 15 mm de espessura, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica. Provida de superfície estofada em 
espuma laminada expandida com 80 mm de espessura e densidade D33, manta superior soft com costuras nas bordas para fechamento e acabamento.
Revestimento nas opções: tecido 100% poliéster e ou material sintético semi-couro dublado com espuma laminada de 8mm densidade de 28 Kg/m3. Com acabamento que dispensa uso 
de perfil nas bordas. A cor e o revestimento do material deverão ser definidos na emissão do empenho.
Medidas aproximadas (tolerância de 5%):
Altura total: 900 mm  Profundidade total: 900 mm
Largura do Encosto: 600 mm Altura do Encosto: 500 mm
Altura do Assento: 460 mm Largura do Assento: 600 mm  Profundidade do Assento: 500 mm
Largura sofá 01 lugar: 1000 mm
Altura do apoio de braço: 650mm

30,00 5,00 6.000,000036.000,0000 25,00 30.000,000P8219 Unidade 1.200,0000

001025/2019 30 30 N

Suporte volante para gabinete CPU com as seguintes especificações:
Bandeja em formato U confeccionado em madeira MDF de 18 mm de espessura revestida com filme melamínico texturizado BP em ambas as faces, com acabamento em fita de borda 

30,00 0,00 0,00002.520,0000 30,00 2.520,000099992056 Unidade 84,0000
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PVC de 2 mm de espessura e raio 2 mm em todas as extremidades. Possui base de apoio de 28x50 cm e laterais de fechamento de 20 cm. Rodízios de duplo giro com 50 mm de 
diâmetro em silicone fixados na base inferior do gaveteiro por meio de buchas de nylon 8mm e parafusos Philips 3,5 x 14 cabeça chata, fazendo com que possa montar e desmontar sem 
danos posteriores.
A cor do objeto deverá ser definida na emissão do empenho.

001025/2019 18 18 N

309.900,0000 24.249,0000Total : 7.323,0000 285.651,00

Página: 53



10:49Time:5.5.99.03.28 Extratos de Contratos ou Registros de Uma Unidade Administrativa

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM
Data: 02/03/2020

Complemento

Quantidade

Utilizado Saldo

Valor Unitário Valor Quantidade Valor Quantidade ValorUnidade

Cod.Reduzido

Num. Sol. Seq. Sol. Seq. Proc. Vinculado

Documento: Registro de Preço - 001186/2019 23081.053460/2019-00Processo:

Data Início: Data Fim: Data Geração:25/10/2019 14/10/2020 25/10/2019

Fornecedor: 04303600000180 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA

Ano Orçamento : 2019

Modalidade: 05 - Pregão Num. Licitação: 178

Extrato: 002008/2019
Unidade: 01.18.00.00.0.1 - CENTRAL DE AQUISIÇÕES

POLTRONA AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL PARA DESTRO E/OU CANHOTO, PESSOA OBESA E PESSOA COM MOBILIDADE REDUZIDA:
Assento: Estrutura interna em compensado multilaminado de 14mm, espuma injetada de alta resiliência densidade 50 a 55 kg/m3, anti-chamas com espessura total de 100mm, borda 
frontal arredondada. Assento auto-retrátil por gravidade através de eixo em ferro trefilado 12 mm e buchas de nylon para evitar o surgimento de ruídos. 
Encosto Fixo: Produzido em madeira compensada multilaminada com 15mm, prensada a quente com cola resinada a base de uréia formol, moldada anatomicamente. Espuma injetada 
de alta resiliência densidade 50 a 55 kg/m3, anti-chamas com 70 mm de espessura média , curvatura ergonômica. Encosto fixado a armação através de chapa de aço de 2,65mm por 
100mm de largura soldada na armação e fixada ao encosto através de parafusos sextavados de espessura ¼ de polegada e porcas de garra internas encravadas na madeira. 
Forração: Tecido 100% poliéster. Assento com revestimento tipo capa removível com zíper. Contra encosto em ABS flexível termo formado pelo processo de vacuum forming ou em 
polipropileno injetado.
Armação: Estrutura lateral em tubo de aço de no mínimo 30mmx30mmx1,5mm, pé em chapa de aço estampada com 2,65mm de espessura. Todas as partes metálicas são unidas 
através de solda MIG não aparentes.
Laterais: Laterais de fechamento com 50mm de largura, produzidas em MDF 10mm de espessura e madeira maciça, estofada com o mesmo revestimento da poltrona dublado com 
espuma expandida 3mm.
Braços: Apoio de braço produzido em alma de aço totalmente revestida em poliuretano rígido texturizado, fixado sobre a lateral metálica através de parafusos não aparentes, largura mínima 
do apoia braços de 65mm.
Prancheta: Produzida em MDF de 18mm revestido em ambos os lados em laminado tipo fórmica de baixa pressão com bordas em fita de PVC colada a quente com medidas mínimas de 
220mmx220mm.
Mecanismo escamoteável em ferro trefilado de 1/2 de diâmetr

500,00 500,00 344.495,000344.495,0000 0,00 0,0000P9879 Unidade 688,9900

001036/2019 4 4 N

344.495,0000 344.495,000Total : 688,9900 0,0000
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Documento: Registro de Preço - 001187/2019 23081.053460/2019-00Processo:

Data Início: Data Fim: Data Geração:25/10/2019 14/10/2020 25/10/2019

Fornecedor: 72426141000181 - FLORIANRIOS COMERCIO E INSTALAÇOES DE 

Ano Orçamento : 2019

Modalidade: 05 - Pregão Num. Licitação: 178

Extrato: 002009/2019
Unidade: 01.18.00.00.0.1 - CENTRAL DE AQUISIÇÕES

CADEIRA DE APROXIMAÇÃO ESTRUTURA EM 'S' COM APOIO PARA BRAÇO:
Estrutura tipo 'S' em balanço confeccionado em tubo de aço redondo com 25,4 mm x 2 mm curvados pneumaticamente e soldados à plataforma em chapa 3 mm pelo sistema mig, com 
pintura eletrostática epóxi pó curada em estufa. A base S deve possuir 4 calços auto retidos fabricados em polipropileno que servem como sapatas.
Encosto: largura 460 mm e altura 40mm. Estrutura em polipropileno reforçado com fibra de vidro e a superfície de contato com o usuário em tecido estrutural de base100% poliéster 
sobreposto por uma espuma laminada de 20 mm de espessura e pelo tecido de revestimento, tencionado e fixado na moldura e parafusado à estrutura por 8 parafusos do tipo plástico 
com Ø5x16mm.
Este conjunto deve ser fixado à estrutura em madeira laminada com 12 mm de espessura e espuma laminada com 50mm de espessura através de 4 parafusos ¼" x ¾". As dimensões 
aproximadas do assento deverão ser de 485 mm de largura e 465 mm de profundidade. A altura do assento ao piso deve ser de 460 mm aproximadamente.
Os apoios de braço devem ser fabricados com polipropileno texturizado fixados à estrutura por parafusos para plástico em aço 1010/1020 com chapa fina a frio, conferindo um ótimo 
acabamento superficial, sendo os tubos de Ø1" com espessura de 2,25 mm na base S e 1,9 mm na base do assento. A estrutura deve receber tratamentos químicos de fosfatização e 
pintura epóxi pó. 
Medidas aproximadas (tolerância de 5% para mais ou para menos, desde que em conformidade com a NBR 13.962/2018).
Prazo de garantia: 05 anos.

250,00 84,00 30.240,000090.000,0000 166,00 59.760,000CFCBEM Unidade 360,0000

001036/2019 1 1 N

CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO:
Constituída de assento, encosto, apoio para braço, coluna a gás e base com rodízio.
Base com estrutura de cinco patas, com 65 cm de diâmetro, em resina de engenharia poliamida (nylon 6), com fibra de vidro, conferindo assim características de resistência mecânica, 
abrasão e produtos químicos. Alojamento para rodízios que dis pensam o uso de buchas, rodízios duplos com rodas de 50 mm de diâmetro, eixo vertical em aço trefilado de 11 mm, 
dotado de anel elástico em aço que possibilita acoplamento fácil e resistência na base evitando a queda do mesmo. Rodas duplas, unidas através de eixo horizontal em aço trefilado, com 
acabamento em nylon que permite um deslizamento suave em qualquer piso.
Encosto:
Estrutura do encosto médio em chassi confeccionado em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeira selecionadas compensada com 15 mm de espessura, 
porcas garras embutidas com alta resistência mecânica ou chassi interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica conformado anatomicamente, provida de 
superfície estofada em espuma injetada de 60 mm de espessura média, densidade 50/60 kg/m3. Haste de ligação ao assento através de lâmina de aço com 80 mm de largura x 6,35 mm 
de espessura. Carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil
Assento:

300,00 48,00 24.960,0000156.000,0000 252,00 131.040,00CGCBEM Unidade 520,0000
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Estrutura do assento chassi confeccionado em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeira selecionadas compensada com 15mm de espessura, porcas garras 
embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de 60 mm de espessura média, densidade 50/60 kg/m3. Na parte inferior abaixo do assento 
carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil.
Revestimento nas opções: tecido 100% poliéster e ou material sintético semi-couro dublado com espuma laminada de 8 mm densidade de 28 kg/m3. 
Mecanismo com corpo injetado em liga de alumínio, e placa super

001036/2019 2 2 N

CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO SEM BRAÇOS PARA REUNIÃO:
Base com estrutura de cinco patas, com 65 cm de diâmetro, em resina de engenharia poliamida (nylon 6), com fibra de vidro, conferindo assim características de resistência mecânica, 
abrasão e produtos químicos. Alojamento para rodízios que dispensam o uso de buchas, rodízios duplos com rodas de 50 mm de diâmetro, eixo vertical em aço trefilado de 11 mm, dotado 
de anel elástico em aço que possibilita acoplamento fácil e resistência na base evita ndo a queda do mesmo.
Rodas duplas, unidas através de eixo horizontal em aço trefilado, com acabamento em nylon que permite um deslizamento suave em qualquer piso.
Estofados:
Encosto:
Estrutura do encosto médio em chassi confeccionado em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeira selecionadas compensada com 15 mm de espessura, 
porcas garras embutidas com alta resistência mecânica ou chassi interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica conformado  anatomicamente, provida de 
superfície estofada em  espuma de poliuretano injetado de 60 mm de espessura média, densidade 50/60 kg/m3.
Haste de ligação ao assento através de lâmina de aço com 80 mm de largura x 6,35 mm de espessura dotada de mecanismo deslizante em nylon tipo cremalheira para regulagem vertical, 
embutido internamente com acabamento em polipropileno blindando todo conjunto. Carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil.
Assento:
Estrutura do assento chassi confeccionado em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeira selecionadas compensada com 15 mm de espessura, porcas 
garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de 60 mm de espessura média, densidade 50/60 kg/m3. Na parte  inferior abaixo do 
assento carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil.
Revestimento:
Revestimento nas opções: tecido 100% poliéster e ou material sintéti

300,00 61,00 30.499,3900149.997,0000 239,00 119.497,61CGSBEM Unidade 499,9900

001036/2019 3 3 N

395.997,0000 85.699,3900Total : 1.379,9900 310.297,61
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Documento: Registro de Preço - 001225/2019 23081.055045/2019-82Processo:

Data Início: Data Fim: Data Geração:01/11/2019 22/10/2020 01/11/2019

Fornecedor: 01774004000190 - MARIA DE FATIMA DOS SANTOS COSTA

Ano Orçamento : 2019

Modalidade: 05 - Pregão Num. Licitação: 186

Extrato: 002062/2019
Unidade: 01.18.00.00.0.1 - CENTRAL DE AQUISIÇÕES

Substituição de revestimentos do assento e encosto de cadeira espaldar baixo, modelo secretária (encosto até 35 cm de altura). Revestimento de PVC (poli cloreto de vinila) com reforço 
em manta (100% poliéster) ou malha (50% algodão + 50% poliéster ou 100% poliéster), espessura mínima 1,60mm, largura nominal do produto 1,40m. Marcas Aprovadas: CIPATEX, 
YORK E KELSONS, demais marcas apresentar amostra do produto ofertado.
A licitante vencedora deverá manter as características originais da(s) cadeira(s) reformadas, tais como: formato original do assento e encosto, manutenção do desenho das costuras 
originais
OBS: As cores dos revestimentos serão informadas na emissão da Nota de Empenho.
A unidade solicitante da UFSM deverá providenciar a Nota fiscal de transporte dos bens que serão consertados e entregá-la à licitante Vencedora no momento do recolhimento dos bens.
Demais condições e informações encontram-se no Termo de Referência anexo ao Edital da licitação.

500,00 8,00 704,000044.000,0000 492,00 43.296,00033903920 Unidade 88,0000

001055/2019 1 1 N

Substituição do revestimento e troca de espuma do encosto e assento em sofá de 1 lugar. Revestimento de PVC (poli cloreto de vinila) com reforço em manta (100% poliéster) ou malha 
(50% algodão + 50% poliéster ou 100% poliéster), espessura mínima 1,60mm, largura nominal do produto 1,40m. Marcas Aprovadas do revestimento: CIPATEX, YORK E KELSONS, 
demais marcas apresentar amostra do produto ofertado. Espuma com densidade 28 no encosto e assento. Marcas Aprovadas da espuma: PRORELAX E HERVAL, demais marcas 
apresentar amostra do produto ofertado.
A licitante vencedora deverá manter as características originais do(s) sofá(s) reformado(s), tais como: formato original do assento e encosto, manutenção do desenho das costuras 
originais.
OBS: As cores dos revestimentos serão informadas na emissão da Nota de Empenho.
A unidade solicitante da UFSM deverá providenciar a Nota fiscal de transporte dos bens que serão consertados e entregá-la à licitante Vencedora no momento do recolhimento dos bens.
Demais condições e informações encontram-se no Termo de Referência anexo ao Edital da licitação.

200,00 7,00 2.800,000080.000,0000 193,00 77.200,00033903920 Unidade 400,0000

001055/2019 10 10 N

Substituição de revestimentos do assento e encosto de cadeira espaldar médio, modelo diretor (encosto acima de 35 cm até 50 cm de altura). Revestimento de PVC (poli cloreto de vinila) 
com reforço em manta (100% poliéster) ou malha (50% algodão + 50% poliéster ou 100% poliéster), espessura mínima 1,60mm, largura nominal do produto 1,40m. Marcas Aprovadas: 
CIPATEX, YORK E KELSONS, demais marcas apresentar amostra do produto ofertado.
A licitante vencedora deverá manter as características originais da(s) cadeira(s) reformadas, tais como: formato original do assento e encosto, manutenção do desenho das costuras 
originais.

300,00 4,00 420,000031.500,0000 296,00 31.080,00033903920 Unidade 105,0000
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OBS: As cores dos revestimentos serão informadas na emissão da Nota de Empenho.
A unidade solicitante da UFSM deverá providenciar a Nota fiscal de transporte dos bens que serão consertados e entregá-la à licitante Vencedora no momento do recolhimento dos bens.
Demais condições e informações encontram-se no Termo de Referência anexo ao Edital da licitação.

001055/2019 2 2 N

Substituição do revestimento e troca de espuma do encosto e assento em sofá de 2 lugares. Revestimento de PVC (poli cloreto de vinila) com reforço em manta (100% poliéster) ou malha 
(50% algodão + 50% poliéster ou 100% poliéster), espessura mínima 1,60mm, largura nominal do produto 1,40m. Marcas Aprovadas do revestimento: CIPATEX, YORK E KELSONS, 
demais marcas apresentar amostra do produto ofertado. Espuma com densidade 28 no encosto e assento. Marcas Aprovadas da espuma: PRORELAX E HERVAL, demais marcas 
apresentar amostra do produto ofertado.
A licitante vencedora deverá manter as características originais do(s) sofá(s) reformado(s), tais como: formato original do assento e encosto, manutenção do desenho das costuras 
originais.
OBS: As cores dos revestimentos serão informadas na emissão da Nota de Empenho.
A unidade solicitante da UFSM deverá providenciar a Nota fiscal de transporte dos bens que serão consertados e entregá-la à licitante Vencedora no momento do recolhimento dos bens.
Demais condições e informações encontram-se no Termo de Referência anexo ao Edital da licitação.

200,00 0,00 0,0000132.000,0000 200,00 132.000,0033903920 Unidade 660,0000

001055/2019 11 11 N

Substituição de revestimentos do assento e encosto de cadeira espaldar alto, modelo presidente (encosto acima de 50 cm de altura). Revestimento de PVC (poli cloreto de vinila) com 
reforço em manta (100% poliéster) ou malha (50% algodão + 50% poliéster ou 100% poliéster), espessura mínima 1,60mm, largura nominal do produto 1,40m. Marcas Aprovadas: 
CIPATEX, YORK E KELSONS, demais marcas apresentar amostra do produto ofertado.
A licitante vencedora deverá manter as características originais da(s) cadeira(s) reformadas, tais como: formato original do assento e encosto, manutenção do desenho das costuras 
originais.
OBS: As cores dos revestimentos serão informadas na emissão da Nota de Empenho.
A unidade solicitante da UFSM deverá providenciar a Nota fiscal de transporte dos bens que serão consertados e entregá-la à licitante Vencedora no momento do recolhimento dos bens.
Demais condições e informações encontram-se no Termo de Referência anexo ao Edital da licitação.

300,00 2,00 276,400041.460,0000 298,00 41.183,60033903920 Unidade 138,2000

001055/2019 3 3 N

Substituição do revestimento e troca de espuma do encosto e assento em sofá de 3 lugares. Revestimento de PVC (poli cloreto de vinila) com reforço em manta (100% poliéster) ou malha 
(50% algodão + 50% poliéster ou 100% poliéster), espessura mínima 1,60mm, largura nominal do produto 1,40m. Marcas Aprovadas do revestimento: CIPATEX, YORK E KELSONS, 
demais marcas apresentar amostra do produto ofertado. Espuma com densidade 28 no encosto e assento. Marcas Aprovadas da espuma: PRORELAX E HERVAL, demais marcas 
apresentar amostra do produto ofertado.
A licitante vencedora deverá manter as características originais do(s) sofá(s) reformado(s), tais como: formato original do assento e encosto, manutenção do desenho das costuras 
originais.

200,00 0,00 0,0000152.000,0000 200,00 152.000,0033903920 Unidade 760,0000
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OBS: As cores dos revestimentos serão informadas na emissão da Nota de Empenho.
A unidade solicitante da UFSM deverá providenciar a Nota fiscal de transporte dos bens que serão consertados e entregá-la à licitante Vencedora no momento do recolhimento dos bens.
Demais condições e informações encontram-se no Termo de Referência anexo ao Edital da licitação.

001055/2019 12 12 N

Substituição de revestimentos do assento e encosto de sofá, 1 lugar. Revestimento de PVC (poli cloreto de vinila) com reforço em manta (100% poliéster) ou malha (50% algodão + 50% 
poliéster ou 100% poliéster), espessura mínima 1,60mm, largura nominal do produto 1,40m. Marcas Aprovadas: CIPATEX, YORK E KELSONS, demais marcas apresentar amostra do 
produto ofertado.
A licitante vencedora deverá manter as características originais do(s) sofá(s) reformados, tais como: formato original do assento e encosto, manutenção do desenho das costuras originais.
OBS: As cores dos revestimentos serão informadas na emissão da Nota de Empenho.
A unidade solicitante da UFSM deverá providenciar a Nota fiscal de transporte dos bens que serão consertados e entregá-la à licitante Vencedora no momento do recolhimento dos bens.
Demais condições e informações encontram-se no Termo de Referência anexo ao Edital da licitação.

300,00 16,00 3.184,000059.700,0000 284,00 56.516,00033903920 Unidade 199,0000

001055/2019 4 4 N

substituição de revestimentos do assento e encosto de sofá, 2 lugares. Revestimento de PVC (poli cloreto de vinila) com reforço em manta (100% poliéster) ou malha (50% algodão + 50% 
poliéster ou 100% poliéster), espessura mínima 1,60mm, largura nominal do produto 1,40m. Marcas Aprovadas: CIPATEX, YORK E KELSONS, demais marcas apresentar amostra do 
produto ofertado.
A licitante vencedora deverá manter as características originais do(s) sofá(s) reformado(s), tais como: formato original do assento e encosto, manutenção do desenho das costuras 
originais.
OBS: As cores dos revestimentos serão informadas na emissão da Nota de Empenho.
A unidade solicitante da UFSM deverá providenciar a Nota fiscal de transporte dos bens que serão consertados e entregá-la à licitante Vencedora no momento do recolhimento dos bens.
Demais condições e informações encontram-se no Termo de Referência anexo ao Edital da licitação.

100,00 4,00 2.200,000055.000,0000 96,00 52.800,00033903920 Unidade 550,0000

001055/2019 5 5 N

Substituição de revestimentos do assento e encosto de sofá 3 lugares. Revestimento de PVC (poli cloreto de vinila) com reforço em manta (100% poliéster) ou malha (50% algodão + 50% 
poliéster ou 100% poliéster), espessura mínima 1,60mm, largura nominal do produto 1,40m. Marcas Aprovadas: CIPATEX, YORK E KELSONS, demais marcas apresentar amostra do 
produto ofertado. 
A licitante vencedora deverá manter as características originais do(s) sofá(s) reformado(s), tais como: formato original do assento e encosto, manutenção do desenho das costuras 
originais.

100,00 0,00 0,000066.500,0000 100,00 66.500,00033903920 Unidade 665,0000
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OBS: As cores dos revestimentos serão informadas na emissão da Nota de Empenho.
A unidade solicitante da UFSM deverá providenciar a Nota fiscal de transporte dos bens que serão consertados e entregá-la à licitante Vencedora no momento do recolhimento dos bens.
Demais condições e informações encontram-se no Termo de Referência anexo ao Edital da licitação.

001055/2019 6 6 N

Substituição do revestimento e troca de espuma  do encosto e assento em cadeira espaldar baixo, modelo secretária (encosto até 35 cm de altura). Revestimento de PVC (poli cloreto de 
vinila) com reforço em manta (100% poliéster) ou malha (50% algodão + 50% poliéster ou 100% poliéster), espessura mínima 1,60mm, largura nominal do produto 1,40m. Marcas 
Aprovadas do revestimento: CIPATEX, YORK E KELSONS, demais marcas apresentar amostra do produto ofertado. Espuma com densidade 28 no encosto e assento. Marcas Aprovadas 
da espuma: PRORELAX E HERVAL, demais marcas apresentar amostra do produto ofertado.
A licitante vencedora deverá manter as características originais da(s) cadeira(s) reformada(s), tais como: formato original do assento e encosto, manutenção do desenho das costuras 
originais.
OBS: As cores dos revestimentos serão informadas na emissão da Nota de Empenho.
A unidade solicitante da UFSM deverá providenciar a Nota fiscal de transporte dos bens que serão consertados e entregá-la à licitante Vencedora no momento do recolhimento dos bens.
Demais condições e informações encontram-se no Termo de Referência anexo ao Edital da licitação.

200,00 22,00 2.750,000025.000,0000 178,00 22.250,00033903920 Unidade 125,0000

001055/2019 7 7 N

Substituição do revestimento e troca de espuma do encosto e assento em cadeira espaldar médio, modelo diretor (encosto acima de 35 cm até 50 cm de altura).  . Revestimento de PVC 
(poli cloreto de vinila) com reforço em manta (100% poliéster) ou malha (50% algodão + 50% poliéster ou 100% poliéster), espessura mínima 1,60mm, largura nominal do produto 1,40m. 
Marcas Aprovadas do revestimento: CIPATEX, YORK E KELSONS, demais marcas apresentar amostra do produto ofertado. Espuma com densidade 28 no encosto e assento.  Marcas 
Aprovadas da espuma: PRORELAX E HERVAL, demais marcas apresentar amostra do produto ofertado.
A licitante vencedora deverá manter as características originais da(s) cadeira(s) reformada(s), tais como: formato original do assento e encosto, manutenção do desenho das costuras 
originais.
OBS: As cores dos revestimentos serão informadas na emissão da Nota de Empenho.
A unidade solicitante da UFSM deverá providenciar a Nota fiscal de transporte dos bens que serão consertados e entregá-la à licitante Vencedora no momento do recolhimento dos bens.
Demais condições e informações encontram-se no Termo de Referência anexo ao Edital da licitação.

200,00 0,00 0,000028.200,0000 200,00 28.200,00033903920 Unidade 141,0000

001055/2019 8 8 N

Substituição do revestimento e troca de espuma do encosto e assento em cadeira espaldar alto, modelo presidente(encosto acima de 50 cm de altura).  . Revestimento de PVC (poli cloreto 
de vinila) com reforço em manta (100% poliéster) ou malha (50% algodão + 50% poliéster ou 100% poliéster), espessura mínima 1,60mm, largura nominal do produto 1,40m. Marcas 
Aprovadas do revestimento: CIPATEX, YORK E KELSONS, demais marcas apresentar amostra do produto ofertado. Espuma com densidade 28 no encosto e assento. Marcas Aprovadas 
da espuma: PRORELAX E HERVAL, demais marcas apresentar amostra do produto ofertado.
A licitante vencedora deverá manter as características originais da(s) cadeira(s) reformada(s), tais como: formato original do assento e encosto, manutenção do desenho das costuras 

300,00 0,00 0,000048.000,0000 300,00 48.000,00033903920 Unidade 160,0000
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originais.
OBS: As cores dos revestimentos serão informadas na emissão da Nota de Empenho.
A unidade solicitante da UFSM deverá providenciar a Nota fiscal de transporte dos bens que serão consertados e entregá-la à licitante Vencedora no momento do recolhimento dos bens.
Demais condições e informações encontram-se no Termo de Referência anexo ao Edital da licitação.

001055/2019 9 9 N

763.360,0000 12.334,4000Total : 3.991,2000 751.025,60
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Documento: Registro de Preço - 001248/2019 23081.054995/2019-90Processo:

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

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 .

100,00 0,00 0,000018.999,0000 100,00 18.999,000P8619 Unidade 189,9900

001029/2019 16 16 N

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.

50,00 0,00 0,00004.731,5000 50,00 4.731,5000P8619 Unidade 94,6300

001029/2019 17 17 N

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.

200,00 5,00 3.974,9500158.998,0000 195,00 155.023,05P3223 Unidade 794,9900

001029/2019 13 13 N

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 3,00 908,970030.299,0000 97,00 29.390,030P8619 Unidade 302,9900

001029/2019 15 15 N
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213.027,5000 4.883,9200Total : 1.382,6000 208.143,58
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Documento: Registro de Preço - 001250/2019 23081.054995/2019-90Processo:

Data Início: Data Fim: Data Geração:05/11/2019 22/10/2020 05/11/2019

Fornecedor: 33629425000113 - UP MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI EPP

Ano Orçamento : 2019

Modalidade: 05 - Pregão Num. Licitação: 185

Extrato: 002108/2019
Unidade: 01.18.00.00.0.1 - CENTRAL DE AQUISIÇÕES

Conjunto professor 
Tampo - em MDF de 25 mm medindo 120 mm x 55 mm, painel frontal em MDP de 15mm. Bordas de acabamento em PVC branco 3mm. 
Estrutura -  formada por 02 colunas que ligam o tampo aos pés em tubo de aço industrial medindo 50mm x 30mm em formato retangular. Base dos pés em tubo 30mm x 30mm em 
formato de arco medindo no máximo 700mm com ponteiras em polipropileno virgem na mesma cor do tampo acompanhando o design dos pés. 
CADEIRA - Com assento e encosto em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico, fixados por meio de parafusos auto atarraxantes invisíveis. 
ASSENTO - Medindo 400mm x 400mm anatômico aumentando o conforto, com 04 mãos francesa ao redor da maminha do parafuso para maior durabilidade. 
ENCOSTO - Com curvatura anatômica medindo 430mm x 240mm, espessura mínima 5mm com encaixes a estrutura fixados por rebites POP evitando a perda de ponteiras/parafusos para 
segurança do usuário. Espessura mínima 5mm.
Estrutura - formada por dois pares de tubo quadrado medindo 25 mm x 25 mm arqueado com mesmo design dos pés. Base do assento e interligação ao encosto em tubo quadrado 
20mm x 20mm com curvatura ergonômica para acomodação, duas barras horizontais para sustentação sob o assento em tubo 20mm x 20mm. Uma barra horizontal de reforço em tubo 
quadrado medindo 20mm x 20mm com espessura de 1,2mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. Base dos pés em tubos quadrado medindo 30mm x 
30mm na espessura 1,5mm em forma de arco com raio medindo 700,0mm. Estrutura metálica fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para 
proteção e longevidade da estrutura, interligados por solda MIG e pintados através do sistema eletrostático epóxi pó.
SAPATAS - antiderrapantes e também com a função de proteção da pintura em formato quadrado acompanhando o design dos pés, medindo 185mm x 30mm x 34mm e 185mm x 30mm x 
34mm, fabricadas em polipropileno, injetadas na mesma cor do assento

70,00 0,00 0,000045.500,0000 70,00 45.500,000P8647 Conjunto 650,0000

001029/2019 8 8 N

Cadeira estofada com as seguintes especificações:
Estrutura: Confeccionada em tubo de aço industrial SAE 1006/1020, com seção circular de 7/8" de diâmetro, chapa #16 (parede 1,50mm de espessura), dotada de 02(dois) reforços 
transversais em tubo ¾ (parede 1,06mm de espessura) soldados na parte inferior do assento e 02 travessas de reforço entre as pernas. Pés com ponteiras 7/8 tipo bola.
Estrutura do encosto em formato tipo U invertido. Soldagem dos componentes que formam a estrutura deverão ser ligados entre si através de solda pelo sistema MIG em todas as junções. 
Proteção da superfície com tratamento especial ecologicamente correto denominado sistema "nanoceramic". Em monovia aérea o produto é banhado por sistema spray em vários 
estágios, anticorrosivo e desengraxante. Acabamento com tinta epóxi-pó, híbrida e eletrostática, na cor preta. Fechamento dos topos dos tubos (inclusive os pés) com ponteiras em 
polipropileno injetado de alta densidade, fixados na estrutura através de encaixe.
Encosto: Encosto alto em Chassi confeccionado em compensado prensado a quente com laminas mescladas de madeiras selecionadas compensada com 10 mm de espessura, porcas 
garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de 40 mm de espessura densidade 50/60 kg/m3.
Assento: Estrutura do assento Chassi confeccionado em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas compensada com 14 mm de espessura, 

2.000,00 134,00 21.359,6000318.800,0000 1.866,00 297.440,40206157 Unidade 159,4000
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porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de 40 mm de espessura densidade 50/60 kg/m3. Na parte inferior abaixo do 
assento carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil. 
Revestimento: Revestimento nas opções: tecido 100% poliéster ou material sintético semi-couro dublado com espessura laminada de 8 mm e densidade de 28 Kg/m3.
Medidas aproximadas (tolerância 5%):
Altura: 900 mm Largura: 650 mm Profundidade: 700 mm
Largu

001029/2019 10 10 N

Carteira escolar adulto para cadeirante com as seguintes especificações
Laterais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço secção  oblonga de 29x58 mm em chapa 16 (1,5 mm).
Travessa superior confeccionada em tubo de aço secção circular 31,75 mm (1 ¼") chapa 16(1,5 mm). Pés em tubo de aço secção circular 38 mm (1 ½") em chapa 16 (1,5 mm).  
Fechamento com ponteiras e sapatas em polipropileno injetadas, fixadas à estrutura através de rebites de repuxo, diâmetro 4,8 mm, Comprimento 16 mm. Nos moldes das ponteiras e 
sapatas da mesa deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. As 
peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes.  Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso. Solda deve possuir superfície 
lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro de união. Devem 
ser eliminados respingos ou irregularidade de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Porta livros em injetado, medidas 503 mm +/- 3 x 306 mm +/- 5. Tampo (900x600 mm) 
em madeira aglomerada (MDP) de 18 mm de espessura revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado e 
revestimento na face inferior em chapa de balanceamento - contra placa fenólica de 0,6mm. Fitas de bordo aplicada pelo processo de colagem "hot melting", devendo receber acabamento 
frezado após a colagem configurando arredondamento dos bordos. Cantos arredondados. Fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm); - 
06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), comprimento 47mm (com tolerância de +/- 2mm), cabeça panela Phillips. Pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida 
epóxi, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, 

50,00 4,00 1.109,600013.870,0000 46,00 12.760,400MCADEIRAN Unidade 277,4000

001029/2019 6 6 N

378.170,0000 22.469,2000Total : 1.086,8000 355.700,80
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Documento: Registro de Preço - 001251/2019 23081.054995/2019-90Processo:

Data Início: Data Fim: Data Geração:05/11/2019 22/10/2020 05/11/2019

Fornecedor: 10909960000122 - UNICLASSE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Ano Orçamento : 2019

Modalidade: 05 - Pregão Num. Licitação: 185

Extrato: 002109/2019
Unidade: 01.18.00.00.0.1 - CENTRAL DE AQUISIÇÕES

Conjunto carteira e cadeira escolar adulto com as seguintes especificações:
Carteira:
Laterais e travessa de sustentação do porta livros em tubo de aço 29x58mm chapa 16 (parede 1,5mm), pés em tubo 38mm (parede 1 ½") chapa 16 (parede 1,5mm). Fixação do tampo em 
tubo 20x20 (parede 1,50mm) para reforço de sua parte superior, resistência à superfície do tampo. Fechamento com ponteiras e sapatas em polipropileno, fixadas à estrutura através de 
rebites de repuxo diâmetro de 4,80mm, comprimento 12mm. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó, híbrida e eletrostática. Porta livros 
(503x304mm) em polipropileno, fixado à estrutura longitudinal através de rebites de repuxo.
Tampo (600x450mm) superfície plana, em resina ABS, texturizado, 4mm de espessura, bordas laterais em alto brilho (abas que envolvem a estrutura dimensões de 45mm de altura no 
lado posterior do tampo com redução para 21mm na parte do contato com o usuário, ambas com no mínimo 5mm espessura) com friso para maior resistência, nervuras transversais e 
longitudinais para reforço à tração na parte inferior do tampo. Altura da mesa: 760mm.
Cadeira: Estrutura em tubo de aço 20,7mm, em chapa 14 (1,90mm), medida interna entre as ponteiras dos pés traseiros 488mm +/- 10mm e medida interna entre as pernas dianteiras 
346mm +/- 10mm. Ponteiras, sapatas e espaçadores do assento, em polipropileno, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor.  Proteção da superfície com tratamento especial 
anticorrosivo e pintura em epóxi-pó, híbrida e eletrostática.
Assento (400x430mm) e encosto (396x198mm) em polipropileno, anatômicos. Altura do assento ao chão 460mm.
 A cor do objeto deverá ser definida na emissão do empenho.

2.500,00 0,00 0,0000947.500,0000 2.500,00 947.500,009801003001 Conjunto 379,0000

001029/2019 5 5 N

Cadeira escolar adulto com as seguintes especificações:
Cadeira: Estrutura em tubo de aço 20,7mm, em chapa 14 (1,90mm), medida interna entre as ponteiras dos pés traseiros 488mm +/- 10mm e medida interna entre as pernas dianteiras 
346mm +/- 10mm. Ponteiras, sapatas e espaçadores do assento, em polipropileno, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor.  Proteção da superfície com tratamento especial 
anticorrosivo e pintura em epóxi-pó, híbrida e eletrostática.
Assento (400x430mm) e encosto (396x198mm) em polipropileno, anatômicos. Altura do assento ao chão 460mm.
A cor do objeto deverá ser definida na emissão do empenho.

1.200,00 160,00 23.112,0000173.340,0000 1.040,00 150.228,0099993014 Unidade 144,4500

001029/2019 11 11 N

Mesa escolar adulto com as seguintes especificações:

1.500,00 0,00 0,0000345.000,0000 1.500,00 345.000,00P8647 Unidade 230,0000
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Carteira:
Laterais e travessa de sustentação do porta livros em tubo de aço 29x58mm chapa 16 (parede 1,5mm), pés em tubo 38mm (parede 1 ½") chapa 16 (parede 1,5mm). Fixação do tampo em 
tubo 20x20 (parede 1,50mm) para reforço de sua parte superior, resistência à superfície do tampo. Fechamento com ponteiras e sapatas em polipropileno, fixadas à estrutura através de 
rebites de repuxo diâmetro de 4,80mm, comprimento 12mm. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó, híbrida e eletrostática. Porta livros 
(503x304mm) em polipropileno, fixado à estrutura longitudinal através de rebites de repuxo.
Tampo (600x450mm) superfície plana, em resina ABS, texturizado, 4mm de espessura, bordas laterais em alto brilho (abas que envolvem a estrutura dimensões de 45mm de altura no 
lado posterior do tampo com redução para 21mm na parte do contato com o usuário, ambas com no mínimo 5mm espessura) com friso para maior resistência, nervuras transversais e 
longitudinais para reforço à tração na parte inferior do tampo. Altura da mesa: 760mm.
A cor do objeto deverá ser definida na emissão do empenho.

001029/2019 9 9 N

1.465.840,000 23.112,0000Total : 753,4500 1.442.728,
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Documento: Registro de Preço - 001252/2019 23081.054995/2019-90Processo:

Data Início: Data Fim: Data Geração:05/11/2019 22/10/2020 05/11/2019

Fornecedor: 75395665000140 - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI EIRELI

Ano Orçamento : 2019

Modalidade: 05 - Pregão Num. Licitação: 185

Extrato: 002110/2019
Unidade: 01.18.00.00.0.1 - CENTRAL DE AQUISIÇÕES

Mesa para professor com as seguintes especificações:
Mesa com estrutura confeccionada em tubo de aço industrial SAE 1006/1020, com seção retangular, colunas com barramento duplo em tubo de 20mmx40mm e 20mmx30mm, chapa #16 
(parede 1,50mm de espessura). Travessas inferiores em tubo 20mmx40mm (parede 1,50mm) e travessas superiores em tubo 20mmx20mm (parede 1,06mm). Quatro travessas em tubo 
20mmx20mm (parede 1,06mm) sob o tampo para reforço de sua parte superior dando assim maior resistência à superfície do tampo. Proteção da superfície com tratamento especial 
ecologicamente correto denominado sistema "nanoceramic". Em monovia aérea o produto é banhado por sistema spray em vários estágios, anticorrosivo e desengraxante.
Acabamento com tinta epóxi-pó, híbrida e eletrostática na cor preta. Fechamento dos topos dos tubos superiores com ponteiras fixadas à estrutura através de encaixe. Topos inferiores com 
ponteiras em forma de "L" 20mmx40mm com calço, nas dimensões 47mmx20mm fixadas por rebites 4.8x16 com deslizadores fixados à estrutura através de encaixe, ambos (inferiores e 
superiores) em polipropileno 100% injetadas. Protetor de pintura confeccionado em resina plástica para apoio dos pés do usuário em forma de "U". Dimensões 260mmx21,5mmx12mm 
em polipropileno, fixados a estrutura através de pinos e rebites. Travessa frontal de fechamento em MDF de 15 mm de espessura e altura de 30 cm em relação ao tampo com revestimento 
em lâmina melamínica texturizada (cor a ser definida na emissão do empenho), fixada aos pés laterais da estrutura.
Tampo: em formato retangular em compensado multilaminado de 18 mm de espessura e dimensões de (1400mmx700mm) com revestimento em lâmina melamínica texturizada (cor a 
ser definida na emissão do empenho), fixados a estrutura através de parafusos 6x20 com rosca milimétrica e sextavados.
Dimensões totais da mesa (tolerância 5%): 1400mm de largura, 700mm de profundidade, 760mm de altura.
A cor do objeto deverá ser definida na emissão do emp

70,00 0,00 0,000016.310,0000 70,00 16.310,000P8647 Unidade 233,0000

001029/2019 7 7 N

16.310,0000 0,0000Total : 233,0000 16.310,000
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Documento: Registro de Preço - 001253/2019 23081.054995/2019-90Processo:

Data Início: Data Fim: Data Geração:05/11/2019 22/10/2020 05/11/2019

Fornecedor: 28207226000187 - GEINE H C CUNHA EIRELI

Ano Orçamento : 2019

Modalidade: 05 - Pregão Num. Licitação: 185

Extrato: 002111/2019
Unidade: 01.18.00.00.0.1 - CENTRAL DE AQUISIÇÕES

Lousa em vidro temperado de 6 mm de espessura, com fundo branco, com no mínimo 04 botões de aço inox e espaçadores para fixação, medindo 1,50 m de comprimento x 1,00 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, considerando que será fixada em parede de alvenaria. A instalação será por conta da UFSM. Acompanha manual de instrução para instalação do produto. 
Garantia do produto no mímino de 12 meses

100,00 0,00 0,000051.264,0000 100,00 51.264,000P3223 Unidade 512,6400

001029/2019 14 14 N

51.264,0000 0,0000Total : 512,6400 51.264,000
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Documento: Registro de Preço - 001254/2019 23081.054995/2019-90Processo:

Data Início: Data Fim: Data Geração:05/11/2019 22/10/2020 05/11/2019

Fornecedor: 24043173000155 - UNNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOBILIARIO E 

Ano Orçamento : 2019

Modalidade: 05 - Pregão Num. Licitação: 185

Extrato: 002112/2019
Unidade: 01.18.00.00.0.1 - CENTRAL DE AQUISIÇÕES

Cadeira universitária estofada com suporte para livros e prancheta escamoteável para destros e/ou canhotos com as seguintes especificações:
Estrutura:
Estrutura do tipo 4 pés confeccionada em tubo de aço mecânico redondo curvado medindo 20mm de diâmetro x1,2 mm unidos por duas barras paralelas em tubo oblongo com 16mm x 
30mm x 1,2mm ou redondo 20mm de diâmetro x 1,2 mm, soldados pelo sistema soldadas MIG conferindo acabamento a todo conjunto e não ficando soldas aparentes, com pintura 
eletrostática epóxi pó na cor preta curada em estufa a 250° graus, sapatas em nylon fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso. Fixação do assento com parafusos com rosca 
métrica e porcas garras na madeira. Na parte inferior da travessa porta livro soldada a estrutura em arramado ¼.
Estofados:
Encosto:
Estrutura do encosto alto em Chassi confeccionado em compensado prensado a quente com laminas mescladas de madeiras selecionadas compensada com 15 mm de espessura, 
porcas garras embutidas com alta resistência mecânica. Provida de superfície estofada em espuma injetada de 60 mm de espessura densidade 50/60 kg/m3. Haste de ligação ao 
assento através de lamina de aço com no mínimo 80 mm de largura x 6,35 mm de espessura com acabamento em polipropileno. Carenagem em polipropileno texturizado preto que 
dispensam o uso de perfil.
Assento:
Estrutura do assento Chassi confeccionado em compensado prensado a quente com laminas mescladas de madeiras selecionadas compensada com 15 mm de espessura, porcas 
garras embutidas com alta resistência mecânica. Provida de superfície estofada em espuma injetada de 60 mm de espessura densidade 50/60 kg/m3. Na parte inferior abaixo do assento 
carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil.
Revestimento:
Revestimento nas opções: tecido 100% poliéster e ou material sintético semi-couro dublado com espuma laminada de 8 mm densidade de 28 kg/m3.
Braço:
Estrutura interna fabricado em aço maciço, curvado com soldas à b

60,00 60,00 16.800,000016.800,0000 0,00 0,0000P8616 Unidade 280,0000

001029/2019 1 1 N

Cadeira fixa em polipropileno, com estrutura em forma de trapézio - EMPILHÁVEL:
Assento e encosto conformado anatomicamente injetado em resina de polipropileno pigmentado estrutural de grande resistência mecânica e fácil limpeza. Encosto com fixação direta à 
estrutura metálica através de engate na própria peça dispensa o uso de parafusos e mantém a continuidade do design. Assento e encosto com 3 detalhes em depressão (sulcos) com 
profundidade de 2,5 mm e 10 mm de largura. Encosto plástico com três nervuras na parte posterior com 7 mm de altura e 2,5 mm de espessura distantes 36 mm entre si. Dimensões 
aproximadas do assento (tolerância 5%): largura de 470 mm e profundidade de 480 mm.

1.000,00 0,00 0,0000149.000,0000 1.000,00 149.000,00P8665 Unidade 149,0000
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Dimensões aproximadas do encosto (tolerância 5%): largura de 470 mm e altura de 355 mm.
Estrutura fixa contínua fabricada em tubo de aço curvado com diâmetro de 14 mm e espessura de 1,90 mm, totalmente soldada pós sistema MIG e acabamento de superfície pintado. 
Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi pó com pré-tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a estrutura com película de 
aproximadamente 100 mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos. Estrutura contínua, suporte de encosto de laterais deverão ser a mesma peça (tubo) sem emendas 
ou soldas. Laterais em forma próxima a de um trapézio fechado (parte superior menor que a inferior). Fixação do assento na parte posterior através de dois parafusos com cabeça fenda 
Philips e rosca especial para plásticos. Parte frontal do assento fixado através de dois ganchos plásticos provenientes do próprio assento. Deslizadores injetados em polipropileno.
A cor do objeto deverá ser definida na emissão do empenho.

001029/2019 12 12 N

165.800,0000 16.800,0000Total : 429,0000 149.000,00
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Documento: Registro de Preço - 001262/2019 23081.041188/2019-15Processo:

Data Início: Data Fim: Data Geração:06/11/2019 22/10/2020 06/11/2019

Fornecedor: 07042421000124 - INFOPLEN INFORMATICA LTDA

Ano Orçamento : 2019

Modalidade: 05 - Pregão Num. Licitação: 160

Extrato: 002146/2019
Unidade: 01.18.00.00.0.1 - CENTRAL DE AQUISIÇÕES

TV LED 65" UltraHD Smart

Especificações:
- Tamanho da tela (Polegadas): 65"
- Potência de Áudio: 20W RMS
- Conexões HDMI: 4
- Conexões USB: 2
- Entrada Vídeo Componente: 1
- Entrada Áudio/Vídeo: 1
- Saída Áudio Digital Óptica: 1
- Entrada RF para TV aberta (Digital / Analógica): 1
- Wi-Fi: sim;
- Bluetooth: sim;
- Função Smart TV: sim;
- Ethernet (LAN): 1
- Resolução Máxima: 3840 × 2160 @ 60Hz
- Formato Tela: 16:09
- Alimentação: 220v;
- 12 meses de garantia;
- Apresentar marca e modelo na proposta;

60,00 0,00 0,0000251.047,8000 60,00 251.047,80TVLED60 Unidade 4.184,1300

000922/2019 4 4 N

251.047,8000 0,0000Total : 4.184,1300 251.047,80
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Documento: Registro de Preço - 001261/2019 23081.041188/2019-15Processo:

Data Início: Data Fim: Data Geração:06/11/2019 22/10/2020 06/11/2019

Fornecedor: 07953689000118 - FAGUNDEZ DISTRIBUIÇÃO LTDA

Ano Orçamento : 2019

Modalidade: 05 - Pregão Num. Licitação: 160

Extrato: 002147/2019
Unidade: 01.18.00.00.0.1 - CENTRAL DE AQUISIÇÕES

TV LED 49" FullHD Smart

Especificações:
- Tamanho da tela (Polegadas): 49";
- Potência de Áudio: 20W RMS;
- Conexões HDMI: 2;
- Conexões USB: 1;
- Entrada Vídeo Componente: 1;
- Entrada Áudio/Vídeo: 1;
- Saída Áudio Digital Óptica: 1;
- Entrada RF para TV aberta (Digital / Analógica): 1;
- Wi-Fi: sim;
- Bluetooth: sim;
- Função Smart TV: sim;
- Ethernet (LAN): 1;
- Resolução Máxima: 1920 x 1080 @ 60Hz
- Formato Tela: 16:09;
- Alimentação: 220v;
- 12 meses de garantia;
- Apresentar marca e modelo na proposta;

60,00 5,00 10.362,9500124.355,4000 55,00 113.992,45TVLED48 Unidade 2.072,5900

000922/2019 3 3 N

124.355,4000 10.362,9500Total : 2.072,5900 113.992,45
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Documento: Registro de Preço - 001296/2019 23081.036949/2019-17Processo:

Data Início: Data Fim: Data Geração:06/11/2019 27/10/2020 06/11/2019

Fornecedor: 89237911000140 - GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO 

Ano Orçamento : 2019

Modalidade: 05 - Pregão Num. Licitação: 174

Extrato: 002171/2019
Unidade: 01.18.00.00.0.1 - CENTRAL DE AQUISIÇÕES

Workstation

Computador do tipo Workstation com, no mínimo, as seguintes características:

PROCESSADOR
    • Processador XEON de última geração disponível na linha de equipamentos oferecida;
    • Possui índice CPU Benchmark Passmark de 9.830 (nove mil oitocentos e trinta) pontos ou superior;
    • Quatro núcleos físicos;
    • Possui TDP de até 75W;
    • Arquitetura 64bits;
    • Suporte a virtualização de processamento (VT-x ou equivalente) e de I/O (VT-d ou equivalente) ;

MEMÓRIA
    • 32 (trinta e dois) GB DDR4 ECC já instalados de fábrica;
    • Memória expansível até pelo menos 64 GB;
    • Velocidade padrão DDR4 2666Mhz ou superior;
    • Suporte a pelo menos 4 (quatro) slots de memória.

ARMAZENAMENTO
    • Uma unidade de estado sólido instalada, com capacidade de pelo menos 240GB;
    • Uma unidade de disco de no mínimo 1 TB, com velocidade de no mínimo 7200 RPM;
    • S.M.A.R.T. (Self¬Monitoring, Analysis and Reporting Technology);
    • Suporte a RAID 0, 1 e 5 na controladora de disco.  

UNIDADE DE MÍDIA ÓTICA
    • Mídia Óptica leitor/gravador DVD+/-RW.

FONTE DE ALIMENTAÇÃO

20,00 1,00 11.700,0000234.000,0000 19,00 222.300,00estacao01 Unidade 11.700,0000
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    • Fonte com chaveamento automático, suportando as tensões de entrada de 110/220v, integrada (interna) de no mínimo 300W;
    • PFC ativo;
    • Eficiência mínima de 85%;
    • Frequência de 50-60Hz;
    • Chaveamento automático entre voltagens suportadas;
    • Os cabos elétricos, quanto aplicáveis, seguem a norma NBR 14136.

 GABINETE
    • Tipo tool less, que permite abertura do gabinete e remoção das unidades de armazenamento (Memória, discos rígidos e processador), exceto M.2.;
    • Sistema de alerta de intrusão de chassi incluso, sem uso de adaptadores;
    • Possibilidade de adicionar cadeado em local específico original de fábrica para evitar acesso ao interior do gabinete;

TECLADO
    • Teclado USB, vetado o uso de adaptadores;
    • Para a língua portuguesa com disposição de teclas de acordo com a norma vigente ABNT (ABNT-2)

000834/2019 4 4 N

234.000,0000 11.700,0000Total : 11.700,0000 222.300,00
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Documento: Registro de Preço - 001297/2019 23081.036949/2019-17Processo:

Data Início: Data Fim: Data Geração:06/11/2019 27/10/2020 06/11/2019

Fornecedor: 01425676000190 - ATHENAS AUTOMAÇÃO DE ESCR. LTDA

Ano Orçamento : 2019

Modalidade: 05 - Pregão Num. Licitação: 174

Extrato: 002172/2019
Unidade: 01.18.00.00.0.1 - CENTRAL DE AQUISIÇÕES

Estação de trabalho corporativa Avançada

      Estação de trabalho corporativa (avançada), atendendo as seguintes especificações mínimas:
      
    1. Gabinete:
    • Tipo reduzido, padrão Small Form Factor (SFF) podendo ser usado na posição vertical ou horizontal, sem comprometer o funcionamento dos componentes. O gabinete não poderá 
ultrapassar o volume máximo de 10.500 cm³;
    • O gabinete deverá possuir um conector de encaixe pra o kit de segurança do tipo alça ou parafuso para inserção da trava de segurança sem adaptações;
    • Botão liga/desliga e indicadores de atividade da unidade de disco rígido e do computador ligado (power-on) na parte frontal do gabinete;
    • Deve  possuir características Tool-less nativas, sem adaptações no projeto original do fabricante, possibilitando a remoção das unidades de disco rígido (HDD ou SDD), exceto M.2 e 
memórias, sem a utilização de ferramentas; Serão aceito parafusos recartilhados; 
    • Acabamento interno composto de superfícies não cortantes;
    • Deverá ser fornecido autofalante interno ao gabinete capaz de reproduzir os sons gerados pelo sistema. O mesmo deverá estar conectado diretamente a placa mãe, sem uso de 
adaptadores.
    • Deverá ser gravado na tampa do equipamento, durante sua produção no fabricante, a laser, o logo da instituição contratante, em todos os equipamentos.
    • O equipamento deverá ser da linha corporativa, sendo comprovado através de carta do fabricante.
      
2. Processador
    • Processador de 6 núcleos, 2 threads por núcleo, tecnologia 14nm, 64 bits, clock base de 3.2Ghz e 12MB de cache além de memória de vídeo e memória cache integradas à mesma 
forma de silício do processador. Ou ainda processador com desempenho equivalente ou superior (comprovado).
      
    • Deverá possuir pontuação mínima de 15.000 (quinze mil) pontos com base no CPU Benchmark (https://www.cpubenchmark.net/)
      
    • Integrante da geração mais recente disponibilizada pelo fabricante.
 

500,00 137,00 839.399,0003.063.500,000 363,00 2.224.101,217010101 Unidade 6.127,0000

000834/2019 2 2 N

3.063.500,000 839.399,000Total : 6.127,0000 2.224.101,
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Documento: Registro de Preço - 001298/2019 23081.036949/2019-17Processo:

Data Início: Data Fim: Data Geração:06/11/2019 27/10/2020 06/11/2019

Fornecedor: 02543216000129 - PERFIL COMPUTACIONAL LTDA

Ano Orçamento : 2019

Modalidade: 05 - Pregão Num. Licitação: 174

Extrato: 002173/2019
Unidade: 01.18.00.00.0.1 - CENTRAL DE AQUISIÇÕES

Computador Portátil NoteBook 

Computador portátil possuindo, no mínimo, as seguintes características:

1. Processador:
    • índice CPU Benchmark mínimo de 7600 (sete mil e seiscentos) pontos, no CPU Benchmark (https://www.cpubenchmark.net/)
    • Fabricado especificamente para equipamento portátil não sendo aceito processadores para desktops;
    • Controle automático do nível de desempenho do processador, ajustando dinamicamente a frequência de acordo com a necessidade da atividade corrente, para economia de energia;
    • Suportar tecnologia de virtualização.
    • Integrante da geração mais recente disponibilizada pelo fabricante.
    • É obrigatório informar o modelo do processador ofertado na proposta.
    • O processador deve operar dentro das especificações originais de seu fabricante.
      
2. Placa Principal:
    • Tecnologia de segurança TPM (Trusted Platform Module) para hardware, versão 2.0, integrado à placa principal, acompanhado de software para sua implementação e gerenciamento;
    • Controladora SATA integrada compatível com os periféricos adiante especificados.
    • Memória RAM tipo DDR4-2400 MHz ou superior, com no mínimo 8 Gigabytes.
    • Possuir 2 (dois) slots para memória RAM, permitindo a instalação de 32 Gigabytes, do tipo DDR4, @2400MHz, com permissão de operação em modo Dual Channel;
      
3. BIOS
    • Versão mais atual disponibilizada pelo fabricante;
    • Possuir senhas de Setup para Power On, Administrador e Disco rígido;
    • Permitir a inserção de código de identificação do equipamento dentro da própria BIOS (número do patrimônio e número de série).
    • Deverá ser gravado em fábrica, o logo da instituição contratante na BIOS, ao invés do logo da fabricante. Também deverá ser gravado a laser na tampa do equipamento, o logo da 
instituição.
    • Dispõe de ferramenta gráfica para diagnóstico de saúde do hardware, sendo acessado através das teclas de função F1 a F12, deverá apresentar no mínimo versão de

250,00 61,00 283.650,0001.162.500,000 189,00 878.850,00NOT00 Unidade 4.650,0000

000834/2019 3 3 N
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1.162.500,000 283.650,000Total : 4.650,0000 878.850,00
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Documento: Registro de Preço - 001299/2019 23081.036949/2019-17Processo:

Data Início: Data Fim: Data Geração:06/11/2019 27/10/2020 06/11/2019

Fornecedor: 31206521000123 - GS TELECOM COMERCIO DE INFORMATICA LTDA

Ano Orçamento : 2019

Modalidade: 05 - Pregão Num. Licitação: 174

Extrato: 002174/2019
Unidade: 01.18.00.00.0.1 - CENTRAL DE AQUISIÇÕES

Apple iMAC 27"
Tela Retina 5K
Processador Intel Core i5 (8ª geração) de seis núcleos e 3,0 Ghz  (Turbo Boost até 4,1 GHz)
Memória DDR4 de 8 GB com 2666 MHz
Fusion Drive de 1 TB
Radeon Pro 570X com 4 GB de memória GDDR5
Duas portas Thunderbolt 3
Tela Retina 5K de 5120 x 2880 P3
Magic Mouse 2
Magic Keyboard
Deve ser entregue na embalagem original do fabricante, com lacre do fabricante.

100,00 0,00 0,00001.460.000,000 100,00 1.460.000,217010101 Unidade 14.600,0000

000834/2019 5 5 N

Apple iPad Wi-Fi + Cellular 32 GB
Tela Retina Multi-Touch de 9,7 polegadas (na diagonal) retroiluminada por LED, com tecnologia IPS Resolução de 2048 x 1536 pixels, 264 ppp
Deve ser entregue na embalagem original do fabricante, com lacre do fabricante.

100,00 0,00 0,0000339.999,0000 100,00 339.999,00TABLET Unidade 3.399,9900

000834/2019 9 9 N

1.799.999,000 0,0000Total : 17.999,9900 1.799.999,
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Documento: Registro de Preço - 001300/2019 23081.036949/2019-17Processo:

Data Início: Data Fim: Data Geração:06/11/2019 27/10/2020 06/11/2019

Fornecedor: 34802325000100 - MAIORCA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 

Ano Orçamento : 2019

Modalidade: 05 - Pregão Num. Licitação: 174

Extrato: 002175/2019
Unidade: 01.18.00.00.0.1 - CENTRAL DE AQUISIÇÕES

Tablet 10"
Processador: Octacore, 2 Ghz/1.7GHz
Memória RAM: 4 Gbytes
Memória ROM: 64 Gbytes
Tela: 10" a 12", resolução 2560 x 1600 (WQXGA)
Suporte ao Cartão de Memória MicroSD:  512GB
Resolução - Gravação de Vídeos: UHD 4K (3840 x 2160) @30fps 
Rede: 2G GSM/3G UMTS/4G FDD LTE/4G TDD LTE
Versão de USB: USB 3.1 Gen 1
Camera Traseira: resolução de 13 Mbit
SO: Android
Versão de Bluetooth: Bluetooth v5.0
Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80
Peso Max: 410 g
Deve ser entregue na embalagem original do fabricante, com lacre do fabricante.

100,00 5,00 13.743,2500274.865,0000 95,00 261.121,75TABLET Unidade 2.748,6500

000834/2019 10 10 N

274.865,0000 13.743,2500Total : 2.748,6500 261.121,75
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Documento: Registro de Preço - 001301/2019 23081.036949/2019-17Processo:

Data Início: Data Fim: Data Geração:06/11/2019 27/10/2020 06/11/2019

Fornecedor: 33751367000104 - B3M DATA INFORMATICA LTDA

Ano Orçamento : 2019

Modalidade: 05 - Pregão Num. Licitação: 174

Extrato: 002176/2019
Unidade: 01.18.00.00.0.1 - CENTRAL DE AQUISIÇÕES

Projetor Multimidia 01
Brilho: 3500 lumens
Resolução Nativa: 1280 x 800 (WXGA)
Método de projeção: Frontal, retroprojeção, preso ao teto
Relação de Contraste: 15000:1
Correção de Trapézio: Vertical: ±30 graus, Horizontal ±30 graus
Cores: 24 bit cores (16 milhões de cores)
Tamanho da Projeção: menor ou igual a 35" e maior ou igual a 300"
Conectividade: 1x HDMI; 1x VGA RGB : D-sub 15-pinos; USB Tipo A x 1 (Memória USB); 1x USB Tipo B (Mouse), Video RCA, entrada de Audio stereo mini
Conexão: LAN – RJ45, WiFi (o projetor deverá ter a funcionalidade de conexão WiFi nativa, ou deverá ser fornecido o token, do mesmo fabricante do projetor, para habilitar a funcionalidade)
Alto falantes
Tensão de Alimentação: 100-240 VCA, 50/60 Hz; comutação automatica
Controle remoto
Deve ser entregue na embalagem original do Fabricante, lacrada

200,00 10,00 38.900,0000778.000,0000 190,00 739.100,00P8494 Unidade 3.890,0000

000834/2019 11 11 N

778.000,0000 38.900,0000Total : 3.890,0000 739.100,00
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Documento: Registro de Preço - 001302/2019 23081.036949/2019-17Processo:

Data Início: Data Fim: Data Geração:06/11/2019 27/10/2020 06/11/2019

Fornecedor: 20247322000570 - ALLIED TECNOLOGIA S.A.

Ano Orçamento : 2019

Modalidade: 05 - Pregão Num. Licitação: 174

Extrato: 002177/2019
Unidade: 01.18.00.00.0.1 - CENTRAL DE AQUISIÇÕES

Apple iMAC Pro
Processador Intel Xeon W de 8 núcleos e 3,2 GHz (Turbo Boost até 4,2 GHz)
ECC DDR4 de 32 GB com 2666 Mhz
Radeon Pro Vega 56 com 8 GB de memória HBM2
Disco: SSD de 1 TB
Ethernet de 10 Gb
Quatro portas Thunderbolt 3
Tela Retina 5K de 27 polegadas e 5120 x 2880 P3
Magic Mouse 2 
Magic Keyboard com teclado numérico
Deve ser entregue na embalagem original do fabricante, com lacre do fabricante.

20,00 0,00 0,0000600.000,0000 20,00 600.000,00217010101 Unidade 30.000,0000

000834/2019 6 6 N

600.000,0000 0,0000Total : 30.000,0000 600.000,00
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Documento: Registro de Preço - 001305/2019 23081.049298/2019-17Processo:

Data Início: Data Fim: Data Geração:07/11/2019 27/10/2020 07/11/2019

Fornecedor: 09381250000193 - KLEMPS MAQUINAS TEXTEIS LTDA - ME

Ano Orçamento : 2019

Modalidade: 05 - Pregão Num. Licitação: 169

Extrato: 002184/2019
Unidade: 01.18.00.00.0.1 - CENTRAL DE AQUISIÇÕES

Confecção de camisa pólo colorida, modelo normal manga curta, em malha piquet 50% algodão e 50% poliester, gola polo com fechamento de 02 botões, impressão frente em logomarca 
silkadas em três cores, no tamanho 9cm x 3cm e impressão manga em logomarca silkadas em uma cor no tamanho 6cm x 3cm. Os tamanhos P, M, G, GG, EG, EGG e quantidades serão 
definidas no pedido(empenho), conforme necessidade do evento. A logomarca será fornecida pela UFSM. LOTE MÍNIMO PARA EMISSÃO DO EMPENHO: 20 UNIDADES

 Encaminhar amostra da camiseta. 
As camisetas deverão ser entregues na UFSM sem custo adicional.
Prazo de entrega: 30 dias a contar do recebimento da nota de empenho e da arte.

0,00 0,00 0,00000,0000 0,00 0,00008947 Unidade 0,0000

000969/2019 5 5 N

0,0000 0,0000Total : 0,0000 0,0000
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Documento: Registro de Preço - 001306/2019 23081.049298/2019-17Processo:

Data Início: Data Fim: Data Geração:07/11/2019 27/10/2020 07/11/2019

Fornecedor: 29230740000104 - ADRIANA WERCH BIRCK

Ano Orçamento : 2019

Modalidade: 05 - Pregão Num. Licitação: 169

Extrato: 002185/2019
Unidade: 01.18.00.00.0.1 - CENTRAL DE AQUISIÇÕES

Pasta PVC transparente com espessura de 0,20mm, com zip zap, lateral em solda eletrônica, no tamanho 37cm x 5cm x 27cm(LxPxH), com impressão em 02 cores, no tamanho 35,0cm x 
10cm, em serigrafia. As quantidades serão definidas no pedido(empenho), conforme necessidade do evento, podendo ocorrer de forma concomitante. A arte será fornecida pela UFSM. As 
pastas deverão ser entregues na UFSM sem custo adicional. Encaminhar amostra da pasta.
Lote mínimo para emissão empenho 20 unidades.
Prazo de entrega: 30 dias a contar do recebimento da nota de empenho e da arte.

0,00 0,00 0,00000,0000 0,00 0,000033903059 Unidade 0,0000

000969/2019 7 7 N

0,0000 0,0000Total : 0,0000 0,0000
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Documento: Registro de Preço - 001307/2019 23081.049298/2019-17Processo:

Data Início: Data Fim: Data Geração:07/11/2019 27/10/2020 07/11/2019

Fornecedor: 09721858000110 - LUCABIANCO COM. E CONFECCAO EM 

Ano Orçamento : 2019

Modalidade: 05 - Pregão Num. Licitação: 169

Extrato: 002186/2019
Unidade: 01.18.00.00.0.1 - CENTRAL DE AQUISIÇÕES

Ecobags (sacola ecológica) de algodão cru, no tamanho 37cm x 33cm (HxL), com impressão em 04 cores no tamanho 25cm x 10cm em serigrafia. Alça do mesmo tecido da ecobags com 
altura aproximada de 25cm e comprimento de 50cm. Gramatura 165g/m2. As quantidades serão definidas no pedido (empenho), conforme necessidade do evento, podendo ocorrer de 
forma concomitante. A serigrafia será fornecida pela UFSM. As ecobags deverão ser entregues na UFSM sem custo adicional.
Lote mínimo para emissão empenho: 20 unidades.
Enviar amostra da ecobag.
Prazo de entrega: 30 dias a contar do recebimento da nota de empenho e da arte.

0,00 0,00 0,00000,0000 0,00 0,000033903059 Unidade 0,0000

000969/2019 8 8 N

0,0000 0,0000Total : 0,0000 0,0000
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Documento: Registro de Preço - 001308/2019 23081.049298/2019-17Processo:

Data Início: Data Fim: Data Geração:07/11/2019 27/10/2020 07/11/2019

Fornecedor: 30577619000124 - MARIA ELIZABETH MOURA MORALES 

Ano Orçamento : 2019

Modalidade: 05 - Pregão Num. Licitação: 169

Extrato: 002187/2019
Unidade: 01.18.00.00.0.1 - CENTRAL DE AQUISIÇÕES

Confecção de camisetas brancas manga curta, malha poliviscose (67% poliéster e 33% viscose), gola careca, impressão frente em serigrafia, em três cores, no tamanho 25cm x 13cm e 
impressão costa em serigrafia, duas cores, no tamanho 18cm x 8cm. Os tamanhos P, M, G, GG, EG, EGG e quantidades serão definidas no pedido(empenho), conforme necessidade do 
evento, podendo ocorrer de forma concomitante. A arte será fornecida pela UFSM. LOTE MÍNIMO PARA EMISSÃO DO EMPENHO: 20 UNIDADES
Encaminhar amostra da camiseta.
As camisetas deverão ser entregues na UFSM sem custo adicional.
Prazo de entrega: 30 dias a contar do recebimento da nota de empenho e da arte.

0,00 0,00 0,00000,0000 0,00 0,00008947 Unidade 0,0000

000969/2019 4 4 N

0,0000 0,0000Total : 0,0000 0,0000

Página: 86



10:49Time:5.5.99.03.28 Extratos de Contratos ou Registros de Uma Unidade Administrativa

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM
Data: 02/03/2020

Complemento

Quantidade

Utilizado Saldo

Valor Unitário Valor Quantidade Valor Quantidade ValorUnidade

Cod.Reduzido

Num. Sol. Seq. Sol. Seq. Proc. Vinculado

Documento: Registro de Preço - 001309/2019 23081.049298/2019-17Processo:

Data Início: Data Fim: Data Geração:07/11/2019 27/10/2020 07/11/2019

Fornecedor: 27967507000175 - ADAILSON GONCALVES DE DEUS 07465901995

Ano Orçamento : 2019

Modalidade: 05 - Pregão Num. Licitação: 169

Extrato: 002188/2019
Unidade: 01.18.00.00.0.1 - CENTRAL DE AQUISIÇÕES

Confecção de camisetas coloridas manga curta, malha poliviscose (67% poliéster e 33% viscose), gola careca, impressão frente em serigrafia, em três cores, no tamanho 25cm x 13cm e 
impressão costa em serigrafia, duas cores, no tamanho 18cm x 8cm. Os tamanhos P, M, G, GG, EG, EGG e quantidades serão definidas no pedido(empenho), conforme necessidade do 
evento, podendo ocorrer de forma concomitante. A arte será fornecida pela UFSM. LOTE MÍNIMO PARA EMISSÃO DO EMPENHO: 20 UNIDADES
Encaminhar amostra da camiseta.
As camisetas deverão ser entregues na UFSM sem custo adicional.
Prazo de entrega: 30 dias a contar do recebimento da nota de empenho e da arte.

0,00 0,00 0,00000,0000 0,00 0,00008947 Unidade 0,0000

000969/2019 3 3 N

Confecção de camisa pólo branca, modelo normal manga curta, em malha piquet 50% algodão e 50% poliester, gola polo com fechamento de 02 botões, impressão frente em logomarca 
silkadas em três cores, no tamanho 9cm x 3cm e impressão manga em logomarca silkadas em uma cor no tamanho 6cm x 3cm. Os tamanhos P, M, G, GG, EG, EGG e quantidades serão 
definidas no pedido(empenho), conforme necessidade do evento, podendo ocorrer de forma concomitante. A logomarca será fornecida pela UFSM. 
Encaminhar amostra da camiseta.
As camisetas deverão ser entregues na UFSM sem custo adicional.    
Lote mínimo para emissão empenho: 20 unidades.                              
Prazo de entrega: 30 dias a contar do recebimento da nota de empenho e da arte.

0,00 0,00 0,00000,0000 0,00 0,00008947 Unidade 0,0000

000969/2019 6 6 N

0,0000 0,0000Total : 0,0000 0,0000
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Documento: Registro de Preço - 001310/2019 23081.049298/2019-17Processo:

Data Início: Data Fim: Data Geração:07/11/2019 27/10/2020 07/11/2019

Fornecedor: 01194890000182 - FIBRA TOP UNIFORMES INDUSTRIAIS COMERCIO 

Ano Orçamento : 2019

Modalidade: 05 - Pregão Num. Licitação: 169

Extrato: 002189/2019
Unidade: 01.18.00.00.0.1 - CENTRAL DE AQUISIÇÕES

Confecção de camisetas brancas manga curta, algodão 30 fios penteado, gola careca, impressão frente em serigrafia, em três cores, no tamanho 25cm x 13cm e impressão costa em 
serigrafia, duas cores,  no tamanho 18cm x 8cm. Os tamanhos P, M, G, GG, EG, EGG e quantidades serão definidas no pedido(empenho), conforme necessidade do evento, podendo 
ocorrer de forma concomitante. A arte será fornecida pela UFSM.LOTE MÍNIMO PARA EMISSÃO DO EMPENHO: 20 UNIDADES
Encaminhar amostra da camiseta.
As camisetas deverão ser entregues na UFSM sem custo adicional.
Prazo de entrega: 30 dias a contar do recebimento da nota de empenho e da arte.

0,00 0,00 0,00000,0000 0,00 0,00008947 Unidade 0,0000

000969/2019 2 2 N

Confecção de camisetas coloridas manga curta, algodão 30 fios penteado, gola careca, impressão frente em serigrafia, em três cores, no tamanho 25cm x 13cm e impressão costa em 
serigrafia, duas cores, no tamanho 18cm x 8cm. Os tamanhos P, M, G, GG, EG, EGG e quantidades serão definidas no pedido(empenho), conforme necessidade do evento, podendo 
ocorrer de forma concomitante. A arte será fornecida pela UFSM.LOTE MÍNIMO PARA EMISSÃO DO EMPENHO: 20 UNIDADES
Encaminhar amostra da camiseta.
As camisetas deverão ser entregues na UFSM sem custo adicional.
Prazo de entrega: 30 dias a contar do recebimento da nota de empenho e da arte.

0,00 0,00 0,00000,0000 0,00 0,00008947 Unidade 0,0000

000969/2019 1 1 N

0,0000 0,0000Total : 0,0000 0,0000
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Documento: Registro de Preço - 001316/2019 23081.054189/2019-11Processo:

Data Início: Data Fim: Data Geração:08/11/2019 29/10/2020 08/11/2019

Fornecedor: 18199200000180 - CINECON DISTRIBUIDORA LTDA

Ano Orçamento : 2019

Modalidade: 05 - Pregão Num. Licitação: 184

Extrato: 002202/2019
Unidade: 01.18.00.00.0.1 - CENTRAL DE AQUISIÇÕES

Lâmpada para projetor Multimidia Marca EPSON, Modelo POWER LITE 1716. Modelo da lâmpada ELPLP48. Nova. Vida útil mínima da lâmpada: 2000 horas (modo normal); 3.000 horas 
(modo econômico). Embalagem lacrada de fábrica. Garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação, a contar da data da efetiva entrega do material na UFSM. Original ou 
compatível. Lâmpada completa, não será aceito somente bulbo.

40,00 0,00 0,00007.583,6000 40,00 7.583,60009858 Unidade 189,5900

001026/2019 20 20 N

Lâmpada para projetor Multimidia Marca LG, Modelo DS-325. Nova. Vida útil mínima da lâmpada: 2000 horas (modo normal); 3.000 horas (modo econômico). Embalagem lacrada de 
fábrica. Garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação, a contar da data da efetiva entrega do material na UFSM. Original ou compatível. Lâmpada completa, não será 
aceito somente bulbo.

10,00 0,00 0,00003.297,5000 10,00 3.297,50008584 Unidade 329,7500

001026/2019 13 13 N

Lâmpada para projetor Multimidia Marca Sony, modelo VPL-EX3. Nova. Vida útil mínima da lâmpada: 2000 horas (modo normal); 3.000 horas (modo econômico). Embalagem lacrada de 
fábrica. Garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação, a contar da data da efetiva entrega do material na UFSM. Original ou compatível. Lâmpada completa, não será 
aceito somente bulbo.

10,00 0,00 0,00001.898,0000 10,00 1.898,00008606 Unidade 189,8000

001026/2019 15 15 N

Lâmpada para projetor Multimidia Marca epson, Modelo EMP 1715. Modelo da lâmpada ELPLP38. Nova. Vida útil mínima da lâmpada: 2000 horas (modo normal); 3.000 horas (modo 
econômico). Embalagem lacrada de fábrica. Garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação, a contar da data da efetiva entrega do material na UFSM. Original ou 
compatível. Lâmpada completa, não será aceito somente bulbo.

10,00 0,00 0,00001.899,6000 10,00 1.899,60009848 Unidade 189,9600

001026/2019 16 16 N

Lâmpada para projetor Multimidia Marca Epson modelo PowerLite X39, modelo da lâmpada ELPLP96, número de referência V13H010L96. Nova. Vida útil mínima da lâmpada: 6.000 horas 
(modo normal); 12.000 horas (modo econômico). Embalagem lacrada de fábrica. Garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação, a contar da data da efetiva entrega do 
material na UFSM. Original ou compatível. Lâmpada completa, não será aceito somente bulbo.

30,00 2,00 498,88007.483,2000 28,00 6.984,32008611 Unidade 249,4400
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001026/2019 24 24 N

Lâmpada para projetor Multimidia Marca LG modelo BS275.Nova. Vida útil mínima da lâmpada: 3.500 horas (modo normal); 4.000 horas (modo econômico). Embalagem lacrada de fábrica. 
Garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação, a contar da data da efetiva entrega do material na UFSM. Original ou compatível. Lâmpada completa, não será aceito 
somente bulbo.

20,00 0,00 0,00006.034,8000 20,00 6.034,80001062 Unidade 301,7400

001026/2019 4 4 N

Lâmpada para projetor Multimidia Marca Epson modelo Powerlite 1945w,  modelo da lâmpada ELPLP75. Nova. Vida útil mínima da lâmpada: 2.500 horas (modo normal); 4.000 horas 
(modo econômico). Embalagem lacrada de fábrica. Garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação, a contar da data da efetiva entrega do material na UFSM. Original ou 
compatível. Lâmpada completa, não será aceito somente bulbo.

15,00 0,00 0,00002.833,2000 15,00 2.833,20001060 Unidade 188,8800

001026/2019 2 2 N

Lâmpada para projetor Multimidia Marca Epson modelo Powerlite S12+, W12+ e X14+ modelo da lâmpada ELPLP67, número de referência V13H010L67. Nova. Vida útil mínima da 
lâmpada: 5.000 horas (modo normal); 6.000 horas (modo econômico). Embalagem lacrada de fábrica. Garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação, a contar da data 
da efetiva entrega do material na UFSM. Original ou compatível. Lâmpada completa, não será aceito somente bulbo.

60,00 2,00 344,360010.330,8000 58,00 9.986,44001061 Unidade 172,1800

001026/2019 3 3 N

Lâmpada para projetor Multimidia Marca Epson, modelos EMP-S3 e Powerlite S3. Modelo da lâmpada ELPLP33. Nova. Vida útil mínima da lâmpada: 2000 horas (modo normal); 3.000 
horas (modo econômico). Embalagem lacrada de fábrica. Garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação, a contar da data da efetiva entrega do material na UFSM. 
Original ou compatível. Lâmpada completa, não será aceito somente bulbo.

10,00 0,00 0,00001.829,2000 10,00 1.829,20008565 Unidade 182,9200

001026/2019 9 9 N

Lâmpada para projetor Multimidia Marca EPSON, Modelos H283A, Powerlite S5, S6, S6+, EMP-S5 e Powerlite 78. Modelo da lâmpada ELPLP41. Nova. Vida útil mínima da lâmpada: 2000 
horas (modo normal); 3.000 horas (modo econômico). Embalagem lacrada de fábrica. Garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação, a contar da data da efetiva 
entrega do material na UFSM. Original ou compatível. Lâmpada completa, não será aceito somente bulbo.

50,00 3,00 522,00008.700,0000 47,00 8.178,00009855 Unidade 174,0000

001026/2019 19 19 N

Lâmpada para projetor Multimidia Marca EPSON, Modelo POWERLITE 79. Modelo da lâmpada ELPLP54. Nova. Vida útil mínima da lâmpada: 4.000 horas (modo normal); 5.000 horas 
(modo econômico). Embalagem lacrada de fábrica. Garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação, a contar da data da efetiva entrega do material na UFSM. Original ou 
compatível. Lâmpada completa, não será aceito somente bulbo.

30,00 1,00 175,00005.250,0000 29,00 5.075,00009851 Unidade 175,0000
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001026/2019 18 18 N

Lampada para projetor Multimidia Marca Infocus, modelo LP 280. Nova. Vida útil mínima da lâmpada: 2000 horas (modo normal); 3.000 horas (modo econômico). Embalagem lacrada de 
fábrica. Garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação, a contar da data da efetiva entrega do material na UFSM. Original ou compatível. Lâmpada completa, não será 
aceito somente bulbo.

10,00 0,00 0,00002.578,9000 10,00 2.578,90008578 Unidade 257,8900

001026/2019 12 12 N

Lâmpada para projetor Multimidia Marca Epson modelos Powerlite W28+,  W18+ e X24+  modelo da lâmpada ELPLP78, número de referência V13H010L78. Nova. Vida útil mínima da 
lâmpada: 5.000 horas (modo normal); 6.000 horas (modo econômico). Embalagem lacrada de fábrica. Garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação, a contar da data 
da efetiva entrega do material na UFSM. Original ou compatível. Lâmpada completa, não será aceito somente bulbo.

40,00 1,00 173,98006.959,2000 39,00 6.785,22001059 Unidade 173,9800

001026/2019 1 1 N

66.678,0000 1.714,2200Total : 2.775,1300 64.963,780
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Documento: Registro de Preço - 001319/2019 23081.054189/2019-11Processo:

Data Início: Data Fim: Data Geração:08/11/2019 29/10/2020 08/11/2019

Fornecedor: 28235692000176 - J C MENDES TECNOLOGIA DA INFORMACAO ME

Ano Orçamento : 2019

Modalidade: 05 - Pregão Num. Licitação: 184

Extrato: 002205/2019
Unidade: 01.18.00.00.0.1 - CENTRAL DE AQUISIÇÕES

Lâmpada para projetor Multimidia Marca Epson modelo BrightLink 475WI+, modelo da lâmpada ELPLP71, número de referência V13H010L71. Nova. Vida útil mínima da lâmpada: 3.000 
horas (modo normal); 4.000 horas (modo econômico). Embalagem lacrada de fábrica. Garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação, a contar da data da efetiva 
entrega do material na UFSM. Original ou compatível. Lâmpada completa, não será aceito somente bulbo.

10,00 0,00 0,00001.989,5000 10,00 1.989,50001063 Unidade 198,9500

001026/2019 5 5 N

Lâmpada para projetor Multimidia Marca SONY, Modelo VPL-EX7. Modelo da lâmpada LMP-E191. Nova. Vida útil mínima da lâmpada: 2000 horas (modo normal); 3.000 horas (modo 
econômico). Embalagem lacrada de fábrica. Garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação, a contar da efetiva entrega do material na UFSM. Original ou compatível. 
Lâmpada completa, não será aceito somente bulbo.

10,00 0,00 0,00001.899,9000 10,00 1.899,90009865 Unidade 189,9900

001026/2019 21 21 N

Lâmpada para projetor Multimidia Marca Epson, modelo EMP53. Modelo da lâmpada ELPLP21. Nova. Vida útil mínima da lâmpada: 2000 horas (modo normal); 3.000 horas (modo 
econômico). Embalagem lacrada de fábrica. Garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação, a contar da data da efetiva entrega do material na UFSM. Original ou 
compatível. Lâmpada completa, não será aceito somente bulbo.

10,00 0,00 0,00003.393,0000 10,00 3.393,00008563 Unidade 339,3000

001026/2019 8 8 N

Lâmpada para projetor Multimidia Marca Epson, Modelo Powerlite S4 e EMP-S4. Modelo da lâmpada ELPLP36.  Nova. Vida útil mínima da lâmpada: 2000 horas (modo normal); 3.000 horas 
(modo econômico). Embalagem lacrada de fábrica. Garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação, a contar da data da efetiva entrega do material na UFSM. Original ou 
compatível. Lâmpada completa, não será aceito somente bulbo.

20,00 0,00 0,00003.599,4000 20,00 3.599,40008567 Unidade 179,9700

001026/2019 10 10 N

Lâmpada para projetor Multimidia Marca Epson modelo PowerLite W32+, modelo da lâmpada ELPLP88, número de referência V13H010L88. Nova. Vida útil mínima da lâmpada: 5.000 
horas (modo normal); 10.000 horas (modo econômico). Embalagem lacrada de fábrica. Garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação, a contar da data da efetiva 
entrega do material na UFSM. Original ou compatível. Lâmpada completa, não será aceito somente bulbo.

10,00 1,00 179,21001.792,1000 9,00 1.612,89008570 Unidade 179,2100
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001026/2019 22 22 N

12.673,9000 179,2100Total : 1.087,4200 12.494,690
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Documento: Registro de Preço - 001320/2019 23081.054189/2019-11Processo:

Data Início: Data Fim: Data Geração:08/11/2019 29/10/2020 08/11/2019

Fornecedor: 24884690000157 - RAPHAEL SILVA ARAUJO

Ano Orçamento : 2019

Modalidade: 05 - Pregão Num. Licitação: 184

Extrato: 002206/2019
Unidade: 01.18.00.00.0.1 - CENTRAL DE AQUISIÇÕES

Lâmpada para projetor Multimidia Marca Dell, modelo 1200MP DLP. Nova. Vida útil mínima da lâmpada: 2000 horas (modo normal); 3.000 horas (modo econômico). Embalagem lacrada 
de fábrica. Garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação, a contar da data da efetiva entrega do material na UFSM. Original ou compatível. Lâmpada completa, não será 
aceito somente bulbo.

10,00 0,00 0,00002.500,0000 10,00 2.500,00008557 Unidade 250,0000

001026/2019 7 7 N

2.500,0000 0,0000Total : 250,0000 2.500,0000
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Documento: Registro de Preço - 001322/2019 23081.054189/2019-11Processo:

Data Início: Data Fim: Data Geração:08/11/2019 29/10/2020 08/11/2019

Fornecedor: 27836512000149 - V & M NEGOCIOS EIRELI

Ano Orçamento : 2019

Modalidade: 05 - Pregão Num. Licitação: 184

Extrato: 002208/2019
Unidade: 01.18.00.00.0.1 - CENTRAL DE AQUISIÇÕES

Lâmpada para projetor Multimidia Marca Sony, Modelo VPL-CX11. Modelo da lâmpada LMP-C160. Nova. Vida útil mínima da lâmpada: 2000 horas (modo normal); 3.000 horas (modo 
econômico). Embalagem lacrada de fábrica. Garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação, a contar da data da efetiva entrega do material na UFSM. Original ou 
compatível. Lâmpada completa, não será aceito somente bulbo.

10,00 0,00 0,00002.449,7000 10,00 2.449,70008602 Unidade 244,9700

001026/2019 14 14 N

Lâmpada para projetor Multimidia Marca Epson modelos H363A e PowerLite 1775w, modelo da lâmpada ELPLP65, número de referência V13H010L65. Nova. Vida útil mínima da lâmpada: 
5.000 horas (modo normal); 6.000 horas (modo econômico). Embalagem lacrada de fábrica. Garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação, a contar da data da efetiva 
entrega do material na UFSM. Original ou compatível. Lâmpada completa, não será aceito somente bulbo.

20,00 0,00 0,00005.728,8000 20,00 5.728,80008568 Unidade 286,4400

001026/2019 23 23 N

Lâmpada para projetor Multimidia Marca Benq modelo MP610. Nova. Vida útil mínima da lâmpada: 2000 horas (modo normal); 3.000 horas (modo econômico). Embalagem lacrada de 
fábrica. Garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação, a contar da data da efetiva entrega do material na UFSM. Original ou compatível. Lâmpada completa, não será 
aceito somente bulbo.

10,00 0,00 0,00002.802,5000 10,00 2.802,50008553 Unidade 280,2500

001026/2019 6 6 N

Lâmpada para projetor Multimidia Marca LG, Modelo BS 254-SD. Nova. Vida útil mínima da lâmpada: 2000 horas (modo normal); 3.000 horas (modo econômico). Embalagem lacrada de 
fábrica. Garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação, a contar da data da efetiva entrega do material na UFSM. Original ou compatível. Lâmpada completa, não será 
aceito somente bulbo.

20,00 0,00 0,00008.585,6000 20,00 8.585,60009849 Unidade 429,2800

001026/2019 17 17 N

Lâmpada para projetor Multimidia Marca Infocus modelo X2. Modelo da lâmpada SP-LAMP-018. Nova. Vida útil mínima da lâmpada: 2000 horas (modo normal); 3.000 horas (modo 
econômico). Embalagem lacrada de fábrica. Garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação, a contar da data da efetiva entrega do material na UFSM. Original ou 
compatível. Lâmpada completa, não será aceito somente bulbo.

20,00 0,00 0,00006.979,0000 20,00 6.979,00008575 Unidade 348,9500
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001026/2019 11 11 N

26.545,6000 0,0000Total : 1.589,8900 26.545,600
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Documento: Registro de Preço - 001330/2019 23081.036949/2019-17Processo:

Data Início: Data Fim: Data Geração:08/11/2019 27/10/2020 08/11/2019

Fornecedor: 07766048000154 - 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA 

Ano Orçamento : 2019

Modalidade: 05 - Pregão Num. Licitação: 174

Extrato: 002216/2019
Unidade: 01.18.00.00.0.1 - CENTRAL DE AQUISIÇÕES

Item 12 - Pregão 174/2019

Switch GigaEthernet
1. Switch GigabitEthernet com capacidade de operação em camada 3 do modelo OSI
2. Instalação em gabinete de 19" (dezenove polegadas).
3. LEDs de identificação de atividades de status do sistema, de cada porta e de alimentação.
4. Fonte de alimentação AC de 100/240 V, 60 Hz, com chaveamento automático.
5. Possuir altura de no máximo 1 RU.
6. Deve ser fornecido com 24 (vinte e quatro) portas 1000Base-T para conexão de cabos de par metálico UTP com conector RJ-45, , Autonegotiation for speed and flow control; Auto 
MDI/MDIX 
7. Deve ser fornecido com 2 slots para conexão de transceivers SFP/SFP+ para fibras ópticas multimodo e monomodo com velocidade de 1GbE/10GbE. 2 portas 10 Gbit/s (SFP+ ou 10GbE 
metálica – RJ-45). Estas portas devem ser de uso simultâneo com as portas 1000Base-T
8. Total de portas para uso simultaneo: 28 portas fisicas
9. Deve possuir porta de console frontal para total gerenciamento local, com conector RS-232 ou RJ-45 ou USB
10. Capacidade do backplane switching: 128 Gbit/s
11. Capacidade de processamento de pacotes (padrão do tamanho do pacote: 64 bytes): 95 mpps
12. Gerência: CLI, todas as funções do switch deverão ser configuradas via linha de comando (full CLI)
13. Tabela MAC addresses: 8000 endereços
14. Flash memory: 256 Mbytes
15. CPU memory: 512 Mbytes
16. Packet buffer memory: 1.5 Mbytes
17. Implementar a configuração de no mínimo 4000 (quatro mil) Vlans Ids.
18. Implementar a configuração de no mínimo 250 (duzentos e cinquenta e cinco) VLANs ativas simultaneamente.
19. IPv4 routing: 32 rotas staticas; 32 IP interfaces
20. Implementar as seguintes funcionalidades/padrões:
21. Padrão IEEE 802.3x (Flow Control);
22. Padrão IEEE 802.1d (Spanning Tree);
23. Padrão IEEE 802.1w (Rapid Spanning Tree);

0,00 0,00 0,00000,0000 0,00 0,000052045 Unidade 0,0000
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24. Padrão IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree);
25. Padrão IEEE 802.3ad (Link Aggregation);
26. Padrão IEEE 802.1p (CoS – Class of Service);
27. Padrão IEEE 802.1X (Network 

0,0000 0,0000Total : 0,0000 0,0000
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Documento: Registro de Preço - 001331/2019 23081.036949/2019-17Processo:

Data Início: Data Fim: Data Geração:08/11/2019 27/10/2020 08/11/2019

Fornecedor: 89237911000140 - GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO 

Ano Orçamento : 2019

Modalidade: 05 - Pregão Num. Licitação: 174

Extrato: 002217/2019
Unidade: 01.18.00.00.0.1 - CENTRAL DE AQUISIÇÕES

Item 13 - Pregão 174/2019

Switch GigaEthernet PoE+
1. Switch GigabitEthernet com capacidade de operação em camada 3 do modelo OSI
2. Permitir instalação em gabinete de 19" (dezenove polegadas).
3. LEDs de identificação de atividades de status do sistema, de cada porta e de alimentação.
4. Fonte de alimentação AC de 100/240 V, 60 Hz, com chaveamento automático.
5. Possuir altura de no máximo 1 RU.
6. Deve ser fornecido com 24 (vinte e quatro) portas 1000Base-T para conexão de cabos de par metálico UTP com conector RJ-45, padrão PoE/PoE+, Auto-negotiation for speed and flow 
control; Auto MDI/MDIX
7. Deve ser fornecido com 2 slots para conexão de transceivers SFP/SFP+ para fibras ópticas multimodo e monomodo com velocidade de 1GbE/10GbE. 2 portas 10 Gbit/s (SFP+ ou 10GbE 
metálica – RJ-45). Estas portas devem ser de uso simultâneo com as portas 1000Base-T
8. Total de portas para uso simultaneo: 28 portas fisicas
9. Deve possuir porta de console frontal para total gerenciamento local, com conector RS-232, RJ-45 ou USB
10. Capacidade do backplane switching: 128 Gbit/s
11. Capacidade de processamento de pacotes (padrão do tamanho do pacote: 64 bytes): 95 mpps
12. Gerência: CLI, todas as funções do switch deverão ser configuradas via linha de comando (full CLI)
13. Tabela MAC addresses: 8000 endereços
14. Flash memory: 256 MByte
15. CPU memory: 512 MByte
16. Packet buffer memory: 1.5 Mbytes
17. Implementar a configuração de no mínimo 4000 (quatro mil) Vlans Ids.
18. Implementar a configuração de no mínimo 255 (duzentos e cinquenta e cinco) VLANs ativas simultaneamente.
19. IPv4 routing: 32 rotas staticas; 32 IP interfaces
20. Implementar as seguintes funcionalidades/padrões:
21. Padrão IEEE 802.3x (Flow Control);
22. Padrão IEEE 802.1d (Spanning Tree);
23. Padrão IEEE 802.1w (Rapid Spanning Tree);

0,00 0,00 0,00000,0000 0,00 0,000052045 Unidade 0,0000
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24. Padrão IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree);
25. Padrão IEEE 802.3ad (Link Aggregation);
26. Padrão IEEE 802.1p (CoS – Class of Service);
27. Pad

Item 14 - Pregão 174/2019

Switch GigaEthernet
1. Switch GigabitEthernet com capacidade de operação em camada 3 do modelo OSI
2. Permitir instalação em gabinete de 19" (dezenove polegadas).
3. LEDs de identificação de atividades de status do sistema, de cada porta e de alimentação.
4. Fonte de alimentação AC de 100/240 V, 60 Hz, com chaveamento automático.
5. Possuir altura de no máximo 1 RU.
6. Deve ser fornecido com 48 (quarenta e oito) portas 1000Base-T para conexão de cabos de par metálico UTP com conector RJ-45, Autonegotiation for speed and flow control; Auto 
MDI/MDIX
7. Deve ser fornecido com 2 slots para conexão de transceivers SFP/SFP+ para fibras ópticas multimodo e monomodo com velocidade de 1GbE/10GbE. 2 portas 10 Gbit/s (SFP+ ou 10GbE 
metálica – RJ-45). Estas portas devem ser de uso simultâneo com as portas 1000Base-T
8. Total de portas para uso simultaneo: 52 portas fisicas
9. Deve possuir porta de console frontal para total gerenciamento local, com conector RS-232, RJ-45 ou USB
10. Capacidade do backplane switching: 176 Gbit/s
11. Capacidade de processamento de pacotes (padrão do tamanho do pacote: 64 bytes): 112 mpps
12. Gerência: CLI, todas as funções do switch deverão ser configuradas via linha de comando (full CLI)
13. Tabela MAC addresses: 8000 endereços
14. Flash memory: 256 MByte
15. CPU memory: 512 MByte
16. Packet buffer memory: 1.5 Mbytes
17. Implementar a configuração de no mínimo 4000 (quatro mil) Vlans Ids.
18. Implementar a configuração de no mínimo 255 (duzentos e cinquenta e cinco) VLANs ativas simultaneamente.
19. IPv4 routing: 32 rotas staticas; 32 IP interfaces
20. Implementar as seguintes funcionalidades/padrões:
21. Padrão IEEE 802.3x (Flow Control);
22. Padrão IEEE 802.1d (Spanning Tree);
23. Padrão IEEE 802.1w (Rapid Spanning Tree);
24. Padrão IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree);
25. Padrão IEEE 802.3ad (Link Aggregation);
26. Padrão IEEE 802.1p (CoS – Class of Service);

0,00 0,00 0,00000,0000 0,00 0,000052045 Unidade 0,0000

Página: 100



10:49Time:5.5.99.03.28 Extratos de Contratos ou Registros de Uma Unidade Administrativa

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM
Data: 02/03/2020

Complemento

Quantidade

Utilizado Saldo

Valor Unitário Valor Quantidade Valor Quantidade ValorUnidade

Cod.Reduzido

Num. Sol. Seq. Sol. Seq. Proc. Vinculado

27. Padrão IEEE 802.1X (Netw

0,0000 0,0000Total : 0,0000 0,0000
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Documento: Registro de Preço - 001336/2019 23081.036949/2019-17Processo:

Data Início: Data Fim: Data Geração:11/11/2019 27/10/2020 11/11/2019

Fornecedor: 02543216000129 - PERFIL COMPUTACIONAL LTDA

Ano Orçamento : 2019

Modalidade: 05 - Pregão Num. Licitação: 174

Extrato: 002226/2019
Unidade: 01.18.00.00.0.1 - CENTRAL DE AQUISIÇÕES

Item 1 - Pregão 174/2019
Estação de trabalho corporativa, atendendo as seguintes especificações mínimas:
1. Gabinete: Tipo reduzido, padrão Micro Form Factor (MFF) podendo ser usado na posição vertical ou horizontal, sem comprometer o funcionamento dos componentes. O gabinete não 
poderá ultrapassar o volume máximo de 1.200 cm³; O gabinete deverá possuir um conector de encaixe pra o kit de segurança do tipo alça ou parafuso para inserção da trava de segurança 
sem adaptações; Botão liga/desliga e indicadores de atividade da unidade de disco rígido e do computador ligado (power-on) na parte frontal do gabinete; Deve possuir características Tool-
less nativas, sem adaptações no projeto original do fabricante, possibilitando a remoção das unidades de disco rígido (HDD ou SDD), exceto M.2 e memórias, sem a utilização de 
ferramentas; Serão aceito parafusos recartilhados; acabamento interno composto de superfícies não cortantes; Deverá ser fornecido autofalante interno ao gabinete capaz de reproduzir os 
sons gerados pelo sistema. O mesmo deverá estar conectado diretamente a placa mãe, sem uso de adaptadores. Deverá ser gravado na tampa do equipamento, durante sua produção 
no fabricante, a laser, o logotipo da insituição contratante, em todos os equipamentos. O equipamento deverá ser da linha corporativa, sendo comprovado através de carta do fabricante.
2. Processador
Processador de 6 núcleos, tecnologia 14nm, 64 bits e 9MB de cache além de memória de vídeo e memória cache integradas à mesma forma de silício do processador. Ou ainda 
processador com desempenho equivalente ou superior (comprovado). Deverá possuir pontuação mínima de 9980 (nove mil novecentos e oitenta) pontos com base no CPU Benchmark 
(https://www.cpubenchmark.net/)  Integrante da ultima ou penultima geração mais recente, disponibilizada pelo fabricate do processador.
3. Memória: Tipo DIMM DDR4, velocidade de 2666Mhz; capacidade instalada de, no mínimo, 8 (oito) (1 x 8) GB. Dois módulos expansível a pelo m

500,00 192,00 831.264,0002.164.750,000 308,00 1.333.486,217010101 Unidade 4.329,5000

2.164.750,000 831.264,000Total : 4.329,5000 1.333.486,
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Documento: Registro de Preço - 001532/2019 23081.061017/2019-02Processo:

Data Início: Data Fim: Data Geração:10/01/2020 28/12/2020 10/01/2020

Fornecedor: 18493830000163 - META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Ano Orçamento : 2019

Modalidade: 05 - Pregão Num. Licitação: 198

Extrato: 002457/2019
Unidade: 01.18.00.00.0.1 - CENTRAL DE AQUISIÇÕES

POLTRONA AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL PARA DESTRO E/OU CANHOTO, PESSOA OBESA E PESSOA COM MOBILIDADE REDUZIDA:
Assento: Estrutura interna em compensado multilaminado de 14mm, espuma injetada de alta resiliência densidade 50 a 55 kg/m3, anti-chamas com espessura total de 100mm, borda 
frontal arredondada. Assento auto-retrátil por gravidade através de eixo em ferro trefilado 12 mm e buchas de nylon para evitar o surgimento de ruídos. 
Encosto Fixo: Produzido em madeira compensada multilaminada com 15mm, prensada a quente com cola resinada a base de uréia formol, moldada anatomicamente. Espuma injetada 
de alta resiliência densidade 50 a 55 kg/m3, anti-chamas com 70 mm de espessura média , curvatura ergonômica. Encosto fixado a armação através de chapa de aço de 2,65mm por 
100mm de largura soldada na armação e fixada ao encosto através de parafusos sextavados de espessura ¼ de polegada e porcas de garra internas encravadas na madeira. 
Forração: Tecido 100% poliéster. Assento com revestimento tipo capa removível com zíper. Contra encosto em ABS flexível termo formado pelo processo de vacuum forming ou em 
polipropileno injetado.
Armação: Estrutura lateral em tubo de aço de no mínimo 30mmx30mmx1,5mm, pé em chapa de aço estampada com 2,65mm de espessura. Todas as partes metálicas são unidas 
através de solda MIG não aparentes.
Laterais: Laterais de fechamento com 50mm de largura, produzidas em MDF 10mm de espessura e madeira maciça, estofada com o mesmo revestimento da poltrona dublado com 
espuma expandida 3mm.
Braços: Apoio de braço produzido em alma de aço totalmente revestida em poliuretano rígido texturizado, fixado sobre a lateral metálica através de parafusos não aparentes, largura mínima 
do apoia braços de 65mm.
Prancheta: Produzida em MDF de 18mm revestido em ambos os lados em laminado tipo fórmica de baixa pressão com bordas em fita de PVC colada a quente com medidas mínimas de 
220mmx220mm.
Mecanismo escamoteável em ferro trefilado de 1/2 de diâmetr

1.000,00 0,00 0,0000577.000,0000 1.000,00 577.000,00P9879 Unidade 577,0000

001144/2019 1 1 N

577.000,0000 0,0000Total : 577,0000 577.000,00
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Documento: Registro de Preço - 000001/2020 23081.001319/2020-57Processo:

Data Início: Data Fim: Data Geração:10/02/2020 31/01/2021 10/02/2020

Fornecedor: 02994001000124 - VIA LACTEA SONORIZAÇÕES LTDA

Ano Orçamento : 2020

Modalidade: 05 - Pregão Num. Licitação: 9

Extrato: 000006/2020
Unidade: 01.18.00.00.0.1 - CENTRAL DE AQUISIÇÕES

Locação de banheiro químico individual, portátil, para deficientes físicos usuários de cadeiras de rodas, com montagem, manutenção diária e desmontagem, em polietileno ou material 
similar, com teto translúcido, dimensões padrões que permitam a movimentação da cadeira de rodas do usuário no interior do banheiro, composto de todos os equipamentos e 
acessórios de segurança que atendam as exigências previstas em normas técnicas aprovadas pelos Órgãos oficiais competentes.
O valor da locação para oferta do preço deverá ser considerado por dia.      
Será de responsabilidade da licitante vencedora despesas de montagem, desmontagem e transporte dos equipamentos e materiais.
A comunicação do evento ocorrerá com antecedência de 15 dias, mediante autorização da Unidade Solicitante e/ou emissão da Nota de Empenho.     

OBS.: destinado ao campus da UFSM em Santa Maria.                             

60,00 0,00 0,000012.900,0000 60,00 12.900,00033903922 Unidade 215,0000

000015/2020 2 2 N

Locação de banheiro químico individual, portátil, com montagem, manutenção diária e desmontagem, em polietileno ou material similar, com teto translúcido, dimensões mínimas de 
1,10m de frente x 1,10m de fundo x 2,10 de altura, composto de caixa de dejeto, porta papel higiênico, fechamento com identificação de ocupado, para uso do público em geral.
O valor da locação para oferta do preço deverá ser considerado por dia.
Será de responsabilidade da licitante vencedora despesas de montagem, desmontagem e transporte dos equipamentos e materiais.
A comunicação do evento ocorrerá com antecedência de 15 dias, mediante autorização da Unidade Solicitante e/ou emissão da Nota de Empenho.                                   

OBS.: destinado ao campus da UFSM em Santa Maria.

150,00 0,00 0,000023.250,0000 150,00 23.250,00033903922 Unidade 155,0000

000015/2020 1 1 N

36.150,0000 0,0000Total : 370,0000 36.150,000
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Documento: Registro de Preço - 001608/2019 23081.062225/2019-11Processo:

Data Início: Data Fim: Data Geração:13/02/2020 01/02/2021 13/02/2020

Fornecedor: 08658622000113 - J.J. VITALLI

Ano Orçamento : 2019

Modalidade: 05 - Pregão Num. Licitação: 202

Extrato: 002541/2019
Unidade: 01.18.00.00.0.1 - CENTRAL DE AQUISIÇÕES

Óculos de Proteção Transparente de Sobreposição
Lente Incolor. Óculos de proteção com sobreposição para quem usa óculso de grau e tratamento antiembaçante.
Para a proteção dos olhos contra partículas volantes multidirecionais, a sobreposição de outros óculos,  confeccionado em policarbonato óptico, com proteção lateral e tratamento 
antirrisco. As hastes são feitas no mesmo material da armação com 06 fendas para ventilação fixadas na armação através de pinos plásticos. Ideal para uso em indústria química, metal 
mecânica agroindústria e construção civil.
Excelente cobertura lateral
Trava para orelha: maior conforto e ajuste para o usuário."
Hastes pretas.
Lentes de policarbonato com filtro UV.
Atende as exigências da norma ANSI Z87.1/1989
Óculos de sobreposição a óculos de grau.
Tamanho: Único.
Certificação: INMETRO" e Certificado de aprovação - CA pelo Ministério do Trabalho.
O fornecedor deverá apresentar laudo técnico e amostra do EPI

ATENÇÃO:
1. Para o planejamento da compra deste item, favor entrar em contato com o Núcleo de Segurança do Trabalho-CQVS Ramal 8134, a fim de receber orientações sobre o produto antes da 
compra. 
2. Após aquisição, será obrigatório treinamento e registro da entrega do EPI aos servidores.

60,00 0,00 0,0000334,8000 60,00 334,800033903028 Unidade 5,5800

001162/2019 11 11 N

334,8000 0,0000Total : 5,5800 334,8000

Página: 105



10:49Time:5.5.99.03.28 Extratos de Contratos ou Registros de Uma Unidade Administrativa

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM
Data: 02/03/2020

Complemento

Quantidade

Utilizado Saldo

Valor Unitário Valor Quantidade Valor Quantidade ValorUnidade

Cod.Reduzido

Num. Sol. Seq. Sol. Seq. Proc. Vinculado

Documento: Registro de Preço - 001609/2019 23081.062225/2019-11Processo:

Data Início: Data Fim: Data Geração:13/02/2020 01/02/2021 13/02/2020

Fornecedor: 18274923000105 - MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 

Ano Orçamento : 2019

Modalidade: 05 - Pregão Num. Licitação: 202

Extrato: 002542/2019
Unidade: 01.18.00.00.0.1 - CENTRAL DE AQUISIÇÕES

O KIT DE SEGURANÇA PARA APLICAÇÃO DE AGROTÓXICO
 VESTIMENTA DE CORPO INTEIRO - Proteção do Tronco (para trabalhos com agrotóxico/defensivos agrícolas e outros)
Vestimenta de segurança tipo corpo inteiro, composta por: Camisa com mangas compridas tipo raglan até aos punhos, sem ombreiras de espuma. A gola é do tipo padre, com um pedaço 
de velcro na parte frontal abaixo do pescoço, para o fechamento na abertura da gola, com um cordão de poliéster embainhado na barra para ajuste na região da cintura; calça comprida tipo 
reta, confeccionada com material hidrorrepelente. A parte da frente das pernas tem um reforço com material impermeável de tecido plano tipo nylon, costurado sobreposto ao material a 
partir da barra até 46% do comprimento total das pernas da calça. O ajuste na cintura do usuário é com uma tira de 100% poliéster embainhada no cós, cujas pontas são amarradas com 
nó na parte frontal; Capuz do tipo boné com proteção do pescoço, capuz isolado, confeccionado do mesmo material da camisa e da calça, com aba frontal arredondada sobre a face, 
confeccionada com polietileno rígido revestido com mesmo material hidrorrepelente. Pala para proteção do pescoço e da parte superior dos ombros, confeccionados com o mesmo tecido 
hidrorrepelente. As laterais da pala na parte frontal e abaixo do queixo são costuradas para o fechamento da abertura frontal; Avental impermeável para proteção complementar da frente do 
tronco, das coxas e das pernas do trabalhador, confeccionado em PVC flexível; com uma alça na parte superior, para envolver o pescoço; duas tiras na altura da cintura para serem 
amarradas atrás da cintura.
A quantidade e o tamanho será definida por ocasião da emissão do empenho.
Ter Certificação: INMETRO" e Certificado de aprovação - CA pelo Ministério do Trabalho.
O fornecedor deverá apresentar laudo técnico e amostra.
A quantidade e o tamanho será definida por ocasião da emissão do empenho.
Tamanho: P, M, G, GG e XG.

ATENÇÃO:
1. Para o planejamento da co

100,00 0,00 0,00006.900,0000 100,00 6.900,000033903028 Kit 69,0000

001162/2019 36 36 N

CAPACETE DE SEGURANÇA CLASSE B.
Capacete de Segurança, tipo Aba Frontal, com nervura no casco e com fendas laterais para acoplagem de acessórios - protetor auditivo e protetor facial, com suspensão e carneira 
plástica, regulagem de tamanho com ajuste simples e tira absorvedora de suor em espuma coberta de material sintético, com jugular ajustável, confeccionada em tira de tecido sintético e 
fixada na carneira e/ou separada com fechamento com velcro, na cor branca. Aprovado Para : PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE OBJETOS SOBRE O CRÂNIO E CONTRA 
CHOQUES ELÉTRICOS.
Tamanho: P, M e G.

50,00 0,00 0,0000547,5000 50,00 547,500033903028 Unidade 10,9500
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A quantidade, o tamanho e a cor será definida por ocasião da emissão do empenho.
Certificação: INMETRO" e Certificado de aprovação - CA pelo Ministério do Trabalho e conforme a norma regulamentadora NR10.
O fornecedor deverá apresentar laudo técnico e amostra do EPI.

ATENÇÃO:
1. Para o planejamento da compra deste item, favor entrar em contato com o Núcleo de Segurança do Trabalho-CQVS Ramal 8134, a fim de receber orientações sobre o produto antes da 
compra. 
2. Após aquisição, será obrigatório treinamento e registro da entrega do EPI aos servidores.

001162/2019 7 7 N

Protetor auditivo de inserção, tipo plugue
Protetor auditivo de inserção, tipo plugue, reutilizável de elastômero translúcido, tamanho 16 x 26 mm, com cordão separável de comprimento 700 mm. Sendo as flanges cônicas moldadas 
em elastômero translúcido, com um orifício central, translúcido; com uma flange em sua extremidade para a fixação do cordão.Atenuação (NRRsf): 15 dB.
Certificado de aprovação - CA e Certificação: INMETRO e pelo Ministério do Trabalho.
A quantidade para cada tamanho será definida por ocasião da emissão do empenho.
O fornecedor deverá apresentar laudo técnico e amostra.

ATENÇÃO:
1. Para o planejamento da compra deste item, favor entrar em contato com o Núcleo de Segurança do Trabalho-CQVS Ramal 8134, a fim de receber orientações sobre o produto antes da 
compra. 
2. Após aquisição, será obrigatório treinamento e registro da entrega do EPI aos servidores.

500,00 0,00 0,0000840,0000 500,00 840,000033903028 Unidade 1,6800

001162/2019 26 26 N

Respirador purificador de ar tipo peça semifacial reutilizável. 
Proteção das vias respiratórias do usuário contra a inalação de partículas sólidas quando utilizado com filtros mecânicos ou combinados e contra gases e vapores, quando utilizado com 
filtros químicos ou combinados. Com acoplamento para dois cartuchos.
Respirador purificador de ar de segurança, tipo peça semifacial,  nos tamanhos pequeno, médio e grande, com corpo moldado em material plástico rígido cinza escuro e em elastômero 
sintético cinza, com tonalidades diferentes de acordo com o tamanho (cinza clara, cinza escura para os tamanhos pequeno, médio e grande, respectivamente). 
Tamanhos: P, M, G.
Certificação: INMETRO" e Certificado de aprovação - CA pelo Ministério do Trabalho.
A quantidade e o tamanho será definida por ocasião da emissão do empenho.

MARCA APROVADA  3M, OUTRAS MARCAS APRESENTAR CATÁLOGO

200,00 0,00 0,000017.780,0000 200,00 17.780,00033903028 Unidade 88,9000
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ATENÇÃO:
1. Para o planejamento da compra deste item, favor entrar em contato com o Núcleo de Segurança do Trabalho-CQVS Ramal 8134, a fim de receber orientações sobre o produto antes da 
compra. 
2. Após aquisição, será obrigatório treinamento e registro da entrega do EPI aos servidores.

001162/2019 19 19 N

PROTETOR SOLAR: FPS 60, espalha com facilidade e não deixa a pele esbranquiçada; para uso diário; com rápida absorção; ação hidratante; suave fragrância; não comedogênico. 
Composição isenta de ingredientes perigosos à saúde; Eficaz contra as radiações UVA e UVB; UVA superior a 1/3 de UVB; Dermatologicamente testado, hipoalergênico, não 
comedogênico; complexo estável com fosfato de tocoferol biodisponível, com propriedades anti-oxidantes e anti-eritemas; 2 horas de resistência à água e suor; 4 horas de duração em 
pele seca; PABA free - isento deste filtro solar. Embalagem: Pote com 120 ml.
Certificação: INMETRO" e Certificado de aprovação - CA pelo Ministério do Trabalho.
O fornecedor deverá apresentar laudo técnico e amostra.

ATENÇÃO:
1. Para o planejamento da compra deste item, favor entrar em contato com o Núcleo de Segurança do Trabalho-CQVS Ramal 8134, a fim de receber orientações sobre o produto antes da 
compra. 
2. Após aquisição, será obrigatório treinamento e registro da entrega do EPI aos servidores.

90,00 0,00 0,00001.363,5000 90,00 1.363,500033903028 Unidade 15,1500

001162/2019 27 27 N

Luva Nitrílica Fina 
Luva nitrílica fina de 24 cm, extra resistente, com antiderrapante, sem talco, evita alergias.
Norma MT11:1977 - Proteção das mãos do usuário contra agentes químicos, tais como: Classe A: tipo 2: agressivos básicos; Classe B: detergentes, sabões, amoníaco e similares. . 
Classe C: tipo 1: hidrocarbonetos alifáticos; tipo 3: álcoois; tipo 4: éteres; tipo 6: ácidos orgânicos.
Tamanho: P / M / G / XG. 
Caixa com 100 pares de luvas.
Certificação: INMETRO e Certificado de aprovação - CA pelo Ministério do Trabalho.
A quantidade e o tamanho será definida por ocasião da emissão do empenho.
O fornecedor deverá apresentar laudo técnico e amostra do EPI.

ATENÇÃO:
1. Para o planejamento da compra deste item, favor entrar em contato com o Núcleo de Segurança do Trabalho-CQVS Ramal 8134, a fim de receber orientações sobre o produto antes da 
compra. 
2. Após aquisição, será obrigatório treinamento e registro da entrega do EPI aos servidores.

300,00 0,00 0,00007.470,0000 300,00 7.470,000033903028 Caixas 24,9000
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001162/2019 16 16 N

Protetor auditivo tipo concha
"Descrição do Equipamento Protetor auditivo, tipo concha, com parte externa em ABS, haste de sustentação em aço inoxidável, espuma anti-ruído, almofada desmontável para um perfeito 
ajuste na cabeça. Melhor conforto e atenuação. Fácil higienização. Compatível com outros EPIs. Haste almofadada para maior conforto sobre a cabeça.
Fluído amortecedor das almofadas proporciona uma distribuição uniforme da pressão das conchas em torno do ouvido oferecendo conforto ao usuário. O protetor auditivo com haste 
almofadada sobre a cabeça para apresentar melhor proteção. 
Possuir níveis de ruído de até 24dB (NRRsf). Protetor extremamente leve e construído com o que existe de melhor em engenharia acústica.
Tamanho: Único.
Certificação: INMETRO" e Certificado de aprovação - CA pelo Ministério do Trabalho.
O fornecedor deverá apresentar laudo técnico e amostra.

ATENÇÃO:
1. Para o planejamento da compra deste item, favor entrar em contato com o Núcleo de Segurança do Trabalho-CQVS Ramal 8134, a fim de receber orientações sobre o produto antes da 
compra. 
2. Após aquisição, será obrigatório treinamento e registro da entrega do EPI aos servidores.

100,00 0,00 0,00005.999,0000 100,00 5.999,000033903028 Unidade 59,9900

001162/2019 25 25 N

Luva de Segurança em Nylon
 Luva de segurança tricotada em náilon, revestimento em poliuretano na palma, face palmar e pontas dos dedos, punho com elastano. Possui propriedade antiestática. Para ser utilizado 
em diversos segmentos como expedição, carga e descarga de matérias, indústria metal mecânica, automotiva, transportes, termoplásticas, cerâmica, comércios, autocenters, agricultura, 
manutenção predial e industrial, linhas de montagem e manuseio de chicotes elétricos não energizados, entre outros.
Tamanhos: 7.0 -P; 8.0 - M; 9.0 - G; 10.0 - XG e 11.0 -XXG.
Ter Certificação: INMETRO" e Certificado de aprovação - CA pelo Ministério do Trabalho.
O fornecedor deverá apresentar laudo técnico e amostra.
A quantidade e o tamanho será definida por ocasião da emissão do empenho.
Tamanho: P, M, G, GG e XG.

ATENÇÃO:
1. Para o planejamento da compra deste item, favor entrar em contato com o Núcleo de Segurança do Trabalho-CQVS Ramal 8134, a fim de receber orientações sobre o produto antes da 
compra. 
2. Após aquisição, será obrigatório treinamento e registro da entrega do EPI aos servidores.

100,00 0,00 0,0000405,0000 100,00 405,000033903028 Unidade 4,0500

001162/2019 37 37 N
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Luva Nitrílica 
Luva nitrílica com forro, palma antiderrapante, comprimento 33 cm.
Classe A: tipo 2: agressivos básicos; . Classe B: detergentes, sabões, amoníaco e similares. . Classe C: tipo 1: hidrocarbonetos alifáticos, tipo 2: hidrocarbonetos aromáticos, tipo 3: 
alcoóis , tipo 4: éteres, tipo 5: cetonas.
Tamanho: Tam: P / M / G / XG
Certificação: INMETRO e Certificado de aprovação - CA pelo Ministério do Trabalho.
A quantidade e o tamanho será definida por ocasião da emissão do empenho.
O fornecedor deverá apresentar laudo técnico e amostra do EPI.

ATENÇÃO:
1. Para o planejamento da compra deste item, favor entrar em contato com o Núcleo de Segurança do Trabalho-CQVS Ramal 8134, a fim de receber orientações sobre o produto antes da 
compra. 
2. Após aquisição, será obrigatório treinamento e registro da entrega do EPI aos servidores.

300,00 0,00 0,00001.770,0000 300,00 1.770,000033903028 Par 5,9000

001162/2019 14 14 N

Luva de vinil descartável 
Azul ou transparente ambidestra. Sem pó de amido. Caixa com 100 pares de luvas.
Alta sensibilidade e atóxica. Pó é composto de amido de milho atóxico que não causa alergia na pele.
Proteção das mãos do usuário contra riscos provenientes de produtos químicos, tais como:
. Classe B: detergentes, sabões, amoníaco e similares.
. Classe C: tipo 3: álcoois e tipo 6: ácidos orgânicos.
Certificação: INMETRO" e Certificado de aprovação - CA pelo Ministério do Trabalho.
O fornecedor deverá apresentar laudo técnico e amostra.
Tamanho: P, M e G.
A quantidade e o tamanho será definida por ocasião da emissão do empenho.

ATENÇÃO:
1. Para o planejamento da compra deste item, favor entrar em contato com o Núcleo de Segurança do Trabalho-CQVS Ramal 8134, a fim de receber orientações sobre o produto antes da 
compra. 
2. Após aquisição, será obrigatório treinamento e registro da entrega do EPI aos servidores.

400,00 0,00 0,00005.420,0000 400,00 5.420,000033903028 Caixas 13,5500

001162/2019 32 32 N

Macacão de segurança contra agentes químicos
Macacão de segurança confeccionado em não-tecido, com tratamento antiestático, com capuz com elástico, fechamento com zíper frontal com aba protetora, com ou sem propés 

200,00 0,00 0,00002.698,0000 200,00 2.698,000033903028 Unidade 13,4900
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acoplados, cintura, punhos e tornozelos com elástico. Para: Proteção do Tronco, Membros Superiores e Inferiores do Usuário Contra Riscos de Origem Química Tipos 4, 5 e 6 de acordo 
com a Iso 16602:2007.
Observação: proteção contra líquidos pulverizados (spray com baixa pressão). Proteção contra partículas sólidas dispersas no ar." 
Tamanho: M, G, GG e XG. A quantidade e o tamanho será definida por ocasião da emissão do empenho.
Certificação: INMETRO" e Certificado de aprovação - CA pelo Ministério do Trabalho.
O fornecedor deverá apresentar laudo técnico e amostra do EPI

ATENÇÃO:
1. Para o planejamento da compra deste item, favor entrar em contato com o Núcleo de Segurança do Trabalho-CQVS Ramal 8134, a fim de receber orientações sobre o produto antes da 
compra. 
2. Após aquisição, será obrigatório treinamento e registro da entrega do EPI aos servidores.

001162/2019 9 9 N

Macacão de segurança para mecânico
Tecido algodão 100% contra óleos e graxas, cintura elástica e com manga longa e punho justo.
Tamanho: M, G, GG e XG. A quantidade e o tamanho será definida por ocasião da emissão do empenho.
Certificação: INMETRO" e Certificado de aprovação - CA pelo Ministério do Trabalho.
O fornecedor deverá apresentar laudo técnico e amostra do EPI

ATENÇÃO:
1. Para o planejamento da compra deste item, favor entrar em contato com o Núcleo de Segurança do Trabalho-CQVS Ramal 8134, a fim de receber orientações sobre o produto antes da 
compra. 
2. Após aquisição, será obrigatório treinamento e registro da entrega do EPI aos servidores.

40,00 0,00 0,00003.960,0000 40,00 3.960,000033903028 Unidade 99,0000

001162/2019 10 10 N

55.153,0000 0,0000Total : 406,5600 55.153,000
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Documento: Registro de Preço - 001610/2019 23081.062225/2019-11Processo:

Data Início: Data Fim: Data Geração:13/02/2020 01/02/2021 13/02/2020

Fornecedor: 21164903000188 - EPIS PROTTEGE EIRELI - ME

Ano Orçamento : 2019

Modalidade: 05 - Pregão Num. Licitação: 202

Extrato: 002543/2019
Unidade: 01.18.00.00.0.1 - CENTRAL DE AQUISIÇÕES

Luva de latex natural PVC
Luva de segurança confeccionada em fios de algodão, revestida com látex natural, face palmar e face dorsal antiderrapantes. PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES 
ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES, PERFURANTES, AGENTES TÉRMICOS (PEQUENAS CHAMAS, CALOR DE CONTATO E METAIS FUNDIDOS) E AGENTES QUÍMICOS TAIS 
COMO CLASSE A - TIPO 1: AGRESSIVOS ÁCIDOS, TIPO 2: AGRESSIVOS BÁSICOS; CLASSE B - DETERGENTES, SABÕES, AMONÍACO E SIMILARES E CLASSE C - TIPO 3: ÁLCOOIS, TIPO 
4: ÉTERES E TIPO 5.
Tamanho: P, M, G, GG. Manga com comprimento de 46 cm.
Certificação: INMETRO" e Certificado de aprovação - CA pelo Ministério do Trabalho.
A quantidade e o tamanho será definida por ocasião da emissão do empenho.
O fornecedor deverá apresentar laudo técnico e amostra.

ATENÇÃO:
1. Para o planejamento da compra deste item, favor entrar em contato com o Núcleo de Segurança do Trabalho-CQVS Ramal 8134, a fim de receber orientações sobre o produto antes da 
compra. 
2. Após aquisição, será obrigatório treinamento e registro da entrega do EPI aos servidores.

60,00 0,00 0,0000834,0000 60,00 834,000033903028 Par 13,9000

001162/2019 29 29 N

MANGA DE RASPA DE COURO
Proteção do braço e antebraço do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes, contra agentes abrasivos, escoriantes e térmicos provenientes de operações de 
soldagem e processos similares e contra agentes térmicos (pequenas chamas, calor de contato, convectivo e radiante). Manga de segurança confeccionada em raspa, tiras em raspa para 
ajuste na cintura e fivelas metálicas presas por costuras. Desempenho classe "2" para ISO 11611:2007.
Tamanho: único.      Punho/ombro: 50cm.    Material fivela: metal.
Certificação: "INMETRO" e Certificado de aprovação - CA pelo Ministério do Trabalho.
O fornecedor deverá apresentar laudo técnico e amostra.

ATENÇÃO:
1. Para o planejamento da compra deste item, favor entrar em contato com o Núcleo de Segurança do Trabalho-CQVS Ramal 8134, a fim de receber orientações sobre o produto antes da 
compra. 

30,00 0,00 0,0000565,8000 30,00 565,800033903028 Par 18,8600
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2. Após aquisição, será obrigatório treinamento e registro da entrega do EPI aos servidores.

001162/2019 41 41 N

PERNEIRA DE RASPA DE COURO.
Perneira para proteção da perna contra agentes abrasivos e escoriantes.
Perneira de segurança confeccionada em raspa, fechamento total em velcro, tira em raspa para ajuste presa por velcro. 
Vestimento interno em grafatex costurado com fio 100% algodão ou aramida com fechamento das pernas e peito dos pés com velcro. Espessura média de 150 mm e gramatura 00815 
gramas/cm² ou 0815 kg/m². Proteção das Pernas do Usuário Contra Agentes Abrasivos, Escoriantes e Térmicos Provenientes de Operações de Soldagem e Processos Similares.
ISO 11611:2007. Certificação: "INMETRO" e Certificado de aprovação - CA pelo Ministério do Trabalho e Norma.

ATENÇÃO:
1. Para o planejamento da compra deste item, favor entrar em contato com o Núcleo de Segurança do Trabalho-CQVS Ramal 8134, a fim de receber orientações sobre o produto antes da 
compra. 
2. Após aquisição, será obrigatório treinamento e registro da entrega do EPI aos servidores.

OBSERVAÇÃO:

O TREINAMENTO A QUE SE REFERE OS ITENS DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, SÃO INTERNOS E SERÃO MINISTRADOS PELA EQUIPE DA UFSM AOS SEUS USUÁRIOS. 
CABERÁ AOS LICITANTES APENAS FORNECER INFORMAÇÕES E/OU ESCLARECIMENTOS, CASO FOR SOLICITADO.

40,00 0,00 0,0000799,2000 40,00 799,200033903028 Par 19,9800

001162/2019 46 46 N

Luva de latex natural PVC
Luva de segurança confeccionada em fios de algodão, revestida com látex natural, face palmar e face dorsal antiderrapantes. PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES 
ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES, PERFURANTES, AGENTES TÉRMICOS (PEQUENAS CHAMAS, CALOR DE CONTATO E METAIS FUNDIDOS) E AGENTES QUÍMICOS TAIS 
COMO CLASSE A - TIPO 1: AGRESSIVOS ÁCIDOS, TIPO 2: AGRESSIVOS BÁSICOS; CLASSE B - DETERGENTES, SABÕES, AMONÍACO E SIMILARES E CLASSE C - TIPO 3: ÁLCOOIS, TIPO 
4: ÉTERES E TIPO 5.
Tamanho: P, M, G, GG. Manga com comprimento de 36 cm.
Certificação: INMETRO" e Certificado de aprovação - CA pelo Ministério do Trabalho.
A quantidade e o tamanho será definida por ocasião da emissão do empenho.
O fornecedor deverá apresentar laudo técnico e amostra.

ATENÇÃO:
1. Para o planejamento da compra deste item, favor entrar em contato com o Núcleo de Segurança do Trabalho-CQVS Ramal 8134, a fim de receber orientações sobre o produto antes da 

80,00 0,00 0,0000860,0000 80,00 860,000033903028 Par 10,7500
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compra. 
2. Após aquisição, será obrigatório treinamento e registro da entrega do EPI aos servidores.

001162/2019 28 28 N

3.059,0000 0,0000Total : 63,4900 3.059,0000
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Documento: Registro de Preço - 001611/2019 23081.062225/2019-11Processo:

Data Início: Data Fim: Data Geração:13/02/2020 01/02/2021 13/02/2020

Fornecedor: 19320823000122 - EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E 

Ano Orçamento : 2019

Modalidade: 05 - Pregão Num. Licitação: 202

Extrato: 002544/2019
Unidade: 01.18.00.00.0.1 - CENTRAL DE AQUISIÇÕES

Calçado tipo bota de PVC
Calçado de segurança tipo bota  cano alto, confeccionado em PVC na cor branca ou preta, acabamento interno com meia em poliéster  solado injetado em PVC com desenho 
antiderrapante, com biqueira de aço carbono. PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS, CONTRA AGENTES 
ABRASIVOS E ESCORIANTES E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.
Tamanhos: 34-35,36-37,38-39, 39-40, 41-42, 43-44.
Certificação: INMETRO" e Certificado de aprovação - CA pelo Ministério do Trabalho.
A quantidade e o tamanho será definida por ocasião da emissão do empenho.
O fornecedor deverá apresentar laudo técnico e amostra.

ATENÇÃO:
1. Para o planejamento da compra deste item, favor entrar em contato com o Núcleo de Segurança do Trabalho-CQVS Ramal 8134, a fim de receber orientações sobre o produto antes da 
compra. 
2. Após aquisição, será obrigatório treinamento e registro da entrega do EPI aos servidores.

150,00 0,00 0,000010.012,5000 150,00 10.012,50033903028 Par 66,7500

001162/2019 24 24 N

Cartucho Químico Combinado para uso com Respiradores Semifaciais e Faciais Inteiras. 
para proteção respiratória contra MULTIGASES: VAPORES ORGÂNICOS, GASES ÁCIDOS, AMÔNIA, METILAMINA E FORMALDEÍDO, MULTIGASES.A ser utilizado com respiradores 
semifaciais e faciais inteiras.
O cartucho deve encaixar no respirador Semifacial e Facial Inteira fornecido pela empresa.
Certificação: INMETRO" e Certificado de aprovação - CA pelo Ministério do Trabalho. ABNT NBR 13697

MARCA APROVADA  3M, OUTRAS MARCAS APRESENTAR CATÁLOGO

ATENÇÃO:
1. Para o planejamento da compra deste item, favor entrar em contato com o Núcleo de Segurança do Trabalho-CQVS Ramal 8134, a fim de receber orientações sobre o produto antes da 
compra. 
2. Após aquisição, será obrigatório treinamento e registro da entrega do EPI aos servidores.

300,00 0,00 0,000029.040,0000 300,00 29.040,00033903028 Par 96,8000
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001162/2019 20 20 N

Viseira facial
Visor de policarbonato durável e moldado, de uso geral, proporciona proteção facial contra impactos e respingos de produtos químicos e biológicos.
Vantagens e recursos, cor transparente e com tratamento antirrisco na parte externa e tratamento antiembaçante na parte interna.
Tamanho: único moldado.
Certificação: INMETRO" e Certificado de aprovação - CA pelo Ministério do Trabalho.
O fornecedor deverá apresentar laudo técnico e amostra do EPI.

ATENÇÃO:
1. Para o planejamento da compra deste item, favor entrar em contato com o Núcleo de Segurança do Trabalho-CQVS Ramal 8134, a fim de receber orientações sobre o produto antes da 
compra. 
2. Após aquisição, será obrigatório treinamento e registro da entrega do EPI aos servidores.

100,00 0,00 0,00002.300,0000 100,00 2.300,000033903028 Unidade 23,0000

001162/2019 13 13 N

Luva em látex Natural e Neoprene 
Luva em látex natural e neoprene, com reforço extra, espessura de 0,70mm, interior forrado em algodão flocado, palma antiderrapante.
Proteção das mãos do usuário contra agentes químicos, tais como: . Classe A: tipo 2: agressivos básicos; . Classe B: detergentes, sabões, amoníaco e similares; . Classe C: tipo 3: 
álcoois, tipo 4: éteres, tipo 5: cetonas, tipo 6: ácidos orgânicos. Norma EN 388/2003 e aprovada para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e 
perfurantes.
Tamanhos: P/ M / G / XG.
Certificação: INMETRO e Certificado de aprovação - CA pelo Ministério do Trabalho. 
A quantidade e o tamanho será definida por ocasião da emissão do empenho.
O fornecedor deverá apresentar laudo técnico e amostra do EPI.

ATENÇÃO:
1. Para o planejamento da compra deste item, favor entrar em contato com o Núcleo de Segurança do Trabalho-CQVS Ramal 8134, a fim de receber orientações sobre o produto antes da 
compra. 
2. Após aquisição, será obrigatório treinamento e registro da entrega do EPI aos servidores.

300,00 0,00 0,00002.070,0000 300,00 2.070,000033903028 Par 6,9000

001162/2019 15 15 N

Camisa para Eletricista
Camisa de segurança confeccionada em uma camada do tecido sarja 3x1 ,0250 titânio FR, composta por 88% algodão e 12% poliamida, ATPV 8,1 cal/cm2, com gramatura nominal de 7,2 
oz/dy2 (245 g/m2.). 

10,00 0,00 0,00001.350,0000 10,00 1.350,000033903028 Unidade 135,0000
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Aprovado Para: PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E DE FOGO REPENTINO. 
Tamanho: M, G, GG e XG. A quantidade e o tamanho será definida por ocasião da emissão do empenho.
Certificação: INMETRO" e Certificado de aprovação - CA pelo Ministério do Trabalho e conforme a norma regulamentadora NR10.
O fornecedor deverá apresentar laudo técnico e amostra do EPI.

ATENÇÃO:
1. Para o planejamento da compra deste item, favor entrar em contato com o Núcleo de Segurança do Trabalho-CQVS Ramal 8134, a fim de receber orientações sobre o produto antes da 
compra. 
2. Após aquisição, será obrigatório treinamento e registro da entrega do EPI aos servidores.

001162/2019 6 6 N

Avental impermeável 
Avental confeccionado em tecido sintético (malha poliéster revestido de PVC em ambas as faces), com tiras do próprio material para ajuste, soldada eletronicamente. Utilização: Proteção 
do usuário contra respingos d'água e respingos de produtos químicos. 
Tamanhos: P, M, G, GG e XG. A quantidade e o tamanho será definida por ocasião da emissão do empenho.
Certificação: INMETRO e Certificado de aprovação - CA pelo Ministério do Trabalho.
O fornecedor deverá apresentar laudo técnico e amostra do EPI.

ATENÇÃO:
1. Para o planejamento da compra deste item, favor entrar em contato com o Núcleo de Segurança do Trabalho-CQVS Ramal 8134, a fim de receber orientações sobre o produto antes da 
compra. 
2. Após aquisição, será obrigatório treinamento e registro da entrega do EPI aos servidores.

100,00 0,00 0,0000750,0000 100,00 750,000033903028 Unidade 7,5000

001162/2019 2 2 N

Óculos de proteção transparente
Óculos de segurança lente única em policarbonato que possibilitam uma excelente cobertura frontal e lateral aos olhos do usuário. Design tradicional, com armação preta. Com cordão de 
segurança. Lente única em policarbonato.Ajuste telescópico. Armação Preta. Tratamento antiembaçante. Atende as exigências da norma ANSI Z87.1:2003.
Tamanho: único.
Certificação: INMETRO" e Certificado de aprovação - CA pelo Ministério do Trabalho.
O fornecedor deverá apresentar laudo técnico e amostra do EPI

ATENÇÃO:
1. Para o planejamento da compra deste item, favor entrar em contato com o Núcleo de Segurança do Trabalho-CQVS Ramal 8134, a fim de receber orientações sobre o produto antes da 

300,00 0,00 0,00001.050,0000 300,00 1.050,000033903028 Unidade 3,5000
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compra. 
2. Após aquisição, será obrigatório treinamento e registro da entrega do EPI aos servidores.

001162/2019 12 12 N

CREME DE PROTEÇÃO PARA AS MÃOS 
Resistente a óleos e solventes e isento de silicone. Formar uma camada nas mãos que protege contra agentes agressivos como solventes em geral, gasolina, óleo diesel, querosene, 
pós, cal, cimento, óleos e outros produtos que não sejam à base de água. À base de componentes da área cosmética e farmacêutica. Conter 3 bactericidas - Metil Parabeno, Propil 
Parabeno e Miacide Pharma - proteger a pele e evitar o crescimento e desenvolvimento de bactérias gram-positivas e gram-negativas presentes no ambiente de trabalho. Compor 
umectantes e emolientes (lanolina farmacêutica e acetamida) os quais permitem uma maciez. Embalagem: pote 200g.
Certificação: INMETRO" e Certificado de aprovação - CA pelo Ministério do Trabalho.
O fornecedor deverá apresentar laudo técnico e amostra.

ATENÇÃO:
1. Para o planejamento da compra deste item, favor entrar em contato com o Núcleo de Segurança do Trabalho-CQVS Ramal 8134, a fim de receber orientações sobre o produto antes da 
compra. 
2. Após aquisição, será obrigatório treinamento e registro da entrega do EPI aos servidores.

60,00 0,00 0,0000660,0000 60,00 660,000033903028 Unidade 11,0000

001162/2019 34 34 N

RESPIRADOR DESCARTÁVEL PFF2-V(S):
Respirador Purificador de Ar Tipo Peça Semifacial Filtrante descartável para Partículas PFF2 - Poeiras, Névoas e Fumos. Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para 
partículas, com formato dobrável, tamanho único, solda ultra-sônica. O respirador possui, em sua constituição carvão ativo. A parte superior externa da peça possui uma tira de material 
metálico moldável, utilizada para ajuste no septo nasal, um dispositivo dotado internamente de uma válvula de exalação.
Tamanho: Único.
Certificação: INMETRO" e Certificado de aprovação - CA pelo Ministério do Trabalho e ABNT NBR 13698.
O fornecedor deverá apresentar laudo técnico e amostra do EPI.

ATENÇÃO:
1. Para o planejamento da compra deste item, favor entrar em contato com o Núcleo de Segurança do Trabalho-CQVS Ramal 8134, a fim de receber orientações sobre o produto antes da 
compra. 
2. Após aquisição, será obrigatório treinamento e registro da entrega do EPI aos servidores.

400,00 0,00 0,00001.280,0000 400,00 1.280,000033903028 Unidade 3,2000

001162/2019 21 21 N

Página: 118



10:49Time:5.5.99.03.28 Extratos de Contratos ou Registros de Uma Unidade Administrativa

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM
Data: 02/03/2020

Complemento

Quantidade

Utilizado Saldo

Valor Unitário Valor Quantidade Valor Quantidade ValorUnidade

Cod.Reduzido

Num. Sol. Seq. Sol. Seq. Proc. Vinculado

MACACÃO DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES QUÍMICOS alta periculosidade  
Tecido de barreira multi-camada macia e flexível para proteção contra uma 
ampla gama de produtos químicos. 
Gravado costura, significa uma costura totalmente vedada contra líquido e entrada de poeira.
Ter permeação contra uma ampla gama de produtos químicos de alta periculosidade.
Dupla aba zip / tempestade para a proteção segura para frente fixação 
Dupla camada almofadadas joelheiras para o conforto e segurança 
Disponível em laranja de alta visibilidade no local.
Estar disponível os produtos químicos que o macacão protege o trabalhador 
Opção de anexar botas, com mais-abas e punhos elásticos duplos.
Tamanho: M, G, GG e XG.
Certificação: INMETRO" e Certificado de aprovação - CA pelo Ministério do Trabalho.

MARCA APROVADA  DUPONT TYCHEM SL, OUTRAS MARCAS APRESENTAR CATÁLOGO

A quantidade e o tamanho será definida por ocasião da emissão do empenho.

ATENÇÃO:
1. Para o planejamento da compra deste item, favor entrar em contato com o Núcleo de Segurança do Trabalho-CQVS Ramal 8134, a fim de receber orientações sobre o produto antes da 
compra. 
2. Após aquisição, será obrigatório treinamento e registro da entrega do EPI aos servidores.

30,00 0,00 0,00005.605,8000 30,00 5.605,800033903028 Unidade 186,8600

001162/2019 31 31 N

Calçado tipo botina para eletricista
Calçado ocupacional tipo botina, fechamento em elástico nas laterais (preto, branco ou marrom) ou em cadarço (preto), confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem 
em material sintético, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente no cabedal, sem biqueira de aço, para uso eletricista. Aprovado Para: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO 
CONTRA RISCOS DE NATUREZA MODERADO, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS - Norma: ABNT NBR 12561:1992/ ABNT NBR ISO 
20347:2008".
Tamanhos: 38-39, 39-40, 41-42, 43-44. A quantidade e o tamanho será definida por ocasião da emissão do empenho.
Certificação: INMETRO e Certificado de aprovação - CA pelo Ministério do Trabalho e conforme a norma regulamentadora NR10.
O fornecedor deverá apresentar laudo técnico e amostra do EPI.

ATENÇÃO:
1. Para o planejamento da compra deste item, favor entrar em contato com o Núcleo de Segurança do Trabalho-CQVS Ramal 8134, a fim de receber orientações sobre o produto antes da 
compra. 

100,00 0,00 0,00004.515,0000 100,00 4.515,000033903028 Par 45,1500
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2. Após aquisição, será obrigatório treinamento e registro da entrega do EPI aos servidores.

001162/2019 8 8 N

Calça eletricista
Calça de segurança, confeccionada em uma camada de tecido Uniforte RC, sarja 3x1, composto por 100% de algodão, ATPV 11,3 cal/cm², fabricado pela Companhia de Tecidos 
Santanense, com gramatura nominal: 8,0 oz/yd² (270 g/m²). Aprovado Para: PROTEÇÃO DOS MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE 
ARCO ELÉTRICO E DE FOGO REPENTINO. 
Tamanho: M, G, GG e XG. 
A quantidade e o tamanho será definida por ocasião da emissão do empenho.
Certificação: INMETRO" e Certificado de aprovação - CA pelo Ministério do Trabalho e conforme a norma regulamentadora NR10.
O fornecedor deverá apresentar laudo técnico e amostra do EPI.

ATENÇÃO:
1. Para o planejamento da compra deste item, favor entrar em contato com o Núcleo de Segurança do Trabalho-CQVS Ramal 8134, a fim de receber orientações sobre o produto antes da 
compra. 
2. Após aquisição, será obrigatório treinamento e registro da entrega do EPI aos servidores.

10,00 0,00 0,0000820,0000 10,00 820,000033903028 Unidade 82,0000

001162/2019 5 5 N

Luva de latex natural PVC
Luva de segurança confeccionada em fios de algodão, revestida com látex natural, face palmar e face dorsal antiderrapantes. PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES 
ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES, PERFURANTES, AGENTES TÉRMICOS (PEQUENAS CHAMAS, CALOR DE CONTATO E METAIS FUNDIDOS) E AGENTES QUÍMICOS TAIS 
COMO CLASSE A - TIPO 1: AGRESSIVOS ÁCIDOS, TIPO 2: AGRESSIVOS BÁSICOS; CLASSE B - DETERGENTES, SABÕES, AMONÍACO E SIMILARES E CLASSE C - TIPO 3: ÁLCOOIS, TIPO 
4: ÉTERES E TIPO 5.
Tamanho: P, M, G, GG. Manga com comprimento de 65 cm.
Certificação: INMETRO" e Certificado de aprovação - CA pelo Ministério do Trabalho.
A quantidade e o tamanho será definida por ocasião da emissão do empenho.
O fornecedor deverá apresentar laudo técnico e amostra.

ATENÇÃO:
1. Para o planejamento da compra deste item, favor entrar em contato com o Núcleo de Segurança do Trabalho-CQVS Ramal 8134, a fim de receber orientações sobre o produto antes da 
compra. 
2. Após aquisição, será obrigatório treinamento e registro da entrega do EPI aos servidores.

60,00 0,00 0,00001.768,8000 60,00 1.768,800033903028 Par 29,4800
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001162/2019 30 30 N

RESPIRADOR DESCARTÁVEL PFF3-V:
Respirador Purificador de Ar Tipo Peça Semifacial Filtrante descartável CONTRA POEIRAS, NÉVOAS, FUMOS E RADIONUCLIDEOS com válvula de exalação. 
Com formato dobrável, fabricado com quatro camadas de materiais de não tecido. Nas laterais externas do respirador são fixadas suas presilhas de material plástico, uma de cada lado, 
através das quais passa uma fita elástica, entrelaçada nas presilhas, perfazendo uma alça na parte superior, para ajuste da peça no alto da cabeça, e outra na parte inferior, para ajuste na 
altura da nuca do usuário. A parte superior externa da peça possui uma tira de material metálico moldável, utilizada para ajuste no septo nasal. 
O respirador deve possuir um dispositivo dotado internamente de uma válvula de exalação.
Tamanho: Único.
Certificação: INMETRO e Certificado de aprovação - CA pelo Ministério do Trabalho e ABNT NBR 13698.
O fornecedor deverá apresentar laudo técnico e amostra do EPI.

ATENÇÃO:
1. Para o planejamento da compra deste item, favor entrar em contato com o Núcleo de Segurança do Trabalho-CQVS Ramal 8134, a fim de receber orientações sobre o produto antes da 
compra. 
2. Após aquisição, será obrigatório treinamento e registro da entrega do EPI aos servidores.

200,00 0,00 0,0000480,0000 200,00 480,000033903028 Unidade 2,4000

001162/2019 22 22 N

Respirador para proteção respiratória PFF2 ou N95 sem válvula de exalação com registro da ANVISA (RDC 185/2001) com 
Recomendado para proteção das vias respiratórias e redução da exposição contra certos aerodispersóides em uma faixa de tamanho de partículas de 0,1 a 10 micra (diâmetro 
aerodinâmico médio) ou maiores, incluindo as geradas por eletrocautério, cirurgia a laser, e outros instrumentos médicos elétricos. Recomendado também pelo CDC (Centers for Disease 
Control and Prevention) dos EUA para controle da exposição ocupacional à Tuberculose TB (Mycobacterium tuberculosis). 
Recomendado também pelo CDC para redução da exposição ocupacional a aerossóis contendo outros agentes biológicos potencialmente patogênicos e/ou infecciosos, tais como:
Agentes etiológicos da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG/SARS), Influenza Aviária Altamente Patogênica (A/H5N1), Influenza A/H1N1 - (Gripe Suína), Varicela, Sarampo, entre 
outros microorganismos cuja via de transmissão seja predominantemente aérea.
Ter Certificação: INMETRO" e Certificado de aprovação - CA pelo Ministério do Trabalho.
O fornecedor deverá apresentar laudo técnico e amostra.
A quantidade para cada tamanho será definida por ocasião da emissão do empenho.

ATENÇÃO:
1. Para o planejamento da compra deste item, favor entrar em contato com o Núcleo de Segurança do Trabalho-CQVS Ramal 8134, a fim de receber orientações sobre o produto antes da 
compra. 
2. Após aquisição, será obrigatório treinamento e registro da entrega do EPI aos servidores.

200,00 0,00 0,0000800,0000 200,00 800,000033903028 Unidade 4,0000
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001162/2019 38 38 N

ÓCULOS PARA PROTEÇÃO DOS OLHOS CONTRA RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA. 
Proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes; contra raios ultravioleta (u6). Óculos de segurança constituídos de armação e visor confeccionados em uma única 
peça de policarbonato disponível nas cores incolor e cinza, ponte e apoio nasal injetados do mesmo material, hastes tipo espátula confeccionadas em material plástico preto fixas ao visor 
através de parafuso metálico.
Certificação: "INMETRO" e Certificado de aprovação - CA pelo Ministério do Trabalho.
O fornecedor deverá apresentar laudo técnico e amostra.

ATENÇÃO:
1. Para o planejamento da compra deste item, favor entrar em contato com o Núcleo de Segurança do Trabalho-CQVS Ramal 8134, a fim de receber orientações sobre o produto antes da 
compra. 
2. Após aquisição, será obrigatório treinamento e registro da entrega do EPI aos servidores.

80,00 0,00 0,0000320,0000 80,00 320,000033903028 Unidade 4,0000

001162/2019 39 39 N

62.822,1000 0,0000Total : 707,5400 62.822,100
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Documento: Registro de Preço - 001612/2019 23081.062225/2019-11Processo:

Data Início: Data Fim: Data Geração:13/02/2020 01/02/2021 13/02/2020

Fornecedor: 30273846000166 - T2C GESTÃO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI

Ano Orçamento : 2019

Modalidade: 05 - Pregão Num. Licitação: 202

Extrato: 002545/2019
Unidade: 01.18.00.00.0.1 - CENTRAL DE AQUISIÇÕES

Cartucho químico para uso com Respiradores Semifaciais e Faciais Inteiras. 
Para proteção respiratória contra FORMALDEÍDO, a ser utilizado com Respiradores Semifaciais e Faciais Inteiras.
O cartucho deve encaixar no respirador Semifacial e Facial Inteira fornecido pela empresa.
Certificação: INMETRO" e Certificado de aprovação - CA pelo Ministério do Trabalho. ABNT NBR 13697.

MARCA APROVADA  3M, OUTRAS MARCAS APRESENTAR CATÁLOGO

ATENÇÃO:
1. Para o planejamento da compra deste item, favor entrar em contato com o Núcleo de Segurança do Trabalho-CQVS Ramal 8134, a fim de receber orientações sobre o produto antes da 
compra. 
2. Após aquisição, será obrigatório treinamento e registro da entrega do EPI aos servidores.

70,00 0,00 0,00006.091,4000 70,00 6.091,400033903028 Par 87,0200

001162/2019 33 33 N

Respirador purificador de ar tipo peça facial inteira:
Respirador purificador de ar tipo peça facial inteira, com corpo moldado em silicone preto, com abas duplas. A peça facial possui um visor constituído de material rígido transparente fixado 
ao corpo da mesma através de encaixe especifico e de um aro confeccionado em material plástico preto, preso por dois parafusos metálicos. Na parte centro inferior do corpo da peça, 
existe uma abertura utilizada para o encaixe de um dispositivo confeccionado em material plástico rígido preto, preso à peça através de uma abraçadeira metálica. Este dispositivo 
apresenta, em sua parte externa inferior, uma tampa em material plástico preto dotada de aberturas e, em sua parte interna inferior, um suporte dotado de uma válvula de exalação. Na 
parte traseira do dispositivo, localiza-se o diafragma de voz e se encaixa a mascarilha, que possui, em sua parte superior, duas válvulas de inalação. O corpo da peça apresenta duas 
aberturas localizadas em suas laterais inferiores, uma em cada lado, utilizadas para o encaixe de dois suportes de material plástico rígido preto, dotados, em sua parte dianteira, de um 
encaixe tipo baioneta e um anel de borracha, onde são fixados os filtros químicos, combinados e para partículas com encaixe tipo baioneta ou a base de fixação para utilização dos filtros 
para partículas planos. Na parte traseira de cada um dos suportes, encontra-se fixada uma válvula de inalação. A peça possui um tirante de cabeça com seis pontos de fixação, preso por 
dispositivos com botões e dotados de presilhas em material metálico para ajuste rápido. Opcionalmente, pode ser fixada uma armação especifica, dentro da peça facial, para uso de 
lentes corretivas de óculos convencionais. 
Tamanho: P, M.
A quantidade e o tamanho será definida por ocasião da emissão do empenho.
O fornecedor deverá apresentar laudo técnico e amostra.

66,00 0,00 0,000060.578,1000 66,00 60.578,10033903028 Unidade 917,8500
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Certificação: INMETRO" e Certificado de aprovação - CA pelo Ministério do Trabalho.

MARCA APROVADA 

001162/2019 23 23 N

66.669,5000 0,0000Total : 1.004,8700 66.669,500
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Documento: Registro de Preço - 001613/2019 23081.062225/2019-11Processo:

Data Início: Data Fim: Data Geração:13/02/2020 01/02/2021 13/02/2020

Fornecedor: 13044879000115 - ALS LOGÍSTICA INDUSTRIAL LTDA

Ano Orçamento : 2019

Modalidade: 05 - Pregão Num. Licitação: 202

Extrato: 002546/2019
Unidade: 01.18.00.00.0.1 - CENTRAL DE AQUISIÇÕES

Luva de Vaqueta 
Confeccionada em couro bovino curtido ao cromo.
Com reforço entre o polegar e o indicador, com reforço palmar interno, com elástico embutido no dorso.
Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes térmicos (calor). 
Indicada para uso nas áreas de: Carga e descarga de materiais em geral. Construção civil Indústria moveleira. Mineração. Montagem de estruturas metálicas. Trabalhos de manutenção 
em geral.
Material no tamanho 8, com punhos de 7 cm, 15 cm, 20 cm, 30 cm e 40 cm.
Tamanhos: P, M, G, GG.
Certificação: INMETRO" e Certificado de aprovação - CA pelo Ministério do Trabalho.
A quantidade e o tamanho será definida por ocasião da emissão do empenho.
O fornecedor deverá apresentar laudo técnico e amostra do EPI.

ATENÇÃO:
1. Para o planejamento da compra deste item, favor entrar em contato com o Núcleo de Segurança do Trabalho-CQVS Ramal 8134, a fim de receber orientações sobre o produto antes da 
compra. 
2. Após aquisição, será obrigatório treinamento e registro da entrega do EPI aos servidores.

100,00 0,00 0,0000800,0000 100,00 800,000033903028 Par 8,0000

001162/2019 17 17 N

800,0000 0,0000Total : 8,0000 800,0000
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Documento: Registro de Preço - 001614/2019 23081.062225/2019-11Processo:

Data Início: Data Fim: Data Geração:13/02/2020 01/02/2021 13/02/2020

Fornecedor: 26409871000157 - A M DOS ANJOS SILVA

Ano Orçamento : 2019

Modalidade: 05 - Pregão Num. Licitação: 202

Extrato: 002547/2019
Unidade: 01.18.00.00.0.1 - CENTRAL DE AQUISIÇÕES

AVENTAL DE RASPA DE COURO
Proteção do tronco do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares. Avental de segurança confeccionado em 
raspa, com alças e tiras em raspa.
Certificação: INMETRO" e Certificado de aprovação - CA pelo Ministério do Trabalho.
O fornecedor deverá apresentar laudo técnico e amostra.
Tamanho: P, M, G e XG.
A quantidade e o tamanho será definida por ocasião da emissão do empenho.

ATENÇÃO:
1. Para o planejamento da compra deste item, favor entrar em contato com o Núcleo de Segurança do Trabalho-CQVS Ramal 8134, a fim de receber orientações sobre o produto antes da 
compra. 
2. Após aquisição, será obrigatório treinamento e registro da entrega do EPI aos servidores.

50,00 0,00 0,0000775,0000 50,00 775,000033903028 Unidade 15,5000

001162/2019 35 35 N

775,0000 0,0000Total : 15,5000 775,0000
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Documento: Registro de Preço - 001615/2019 23081.062225/2019-11Processo:

Data Início: Data Fim: Data Geração:13/02/2020 01/02/2021 13/02/2020

Fornecedor: 11781768000166 - CORAX INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE 

Ano Orçamento : 2019

Modalidade: 05 - Pregão Num. Licitação: 202

Extrato: 002548/2019
Unidade: 01.18.00.00.0.1 - CENTRAL DE AQUISIÇÕES

TALABARTE EM Y COM ABS E DOIS MOSQUETÕES
Descrição do Produto:
O Talabarte em Y com absorvedor de energia com fitas 100% Poliéster de Alta Tenacidade, Fita tubular em para-aramida (anti-chamas / largura: 35 mm) com elástico interno; Costuras: fio 
de para-aramida (anti-chama); proporcionando grande durabilidade para qualquer tipo de trabalho em altura. Usado para que o trabalhador possa se posicionar durante a realização de 
um trabalho, para deslocamento e também para protegê-lo em caso de queda. No caso da ocorrência de uma queda, o trabalhador terá menos impacto no seu corpo, pois o absorvedor de 
energia, acoplado ao talabarte, irá absorver a força da queda.
O talabarte em Y com Absorvedor de Energia requer uma Zona Livre de Queda de 4 metros, ou seja, o trabalhador deverá estar a pelo menos 4 metros de altura para poder utilizá-lo.
Possuir 2 mosquetões em aço cromado, de grande abertura (54mm), com dupla trava. 
Possuir proteções nas extremidades para evitar desgaste das fitas em contato com os mosquetões.
Especificações Técnicas:
Material - Fitas 100% Poliéster de Alta Tenacidade, Mosquetões MGO 54mm de abertura em aço cromado
Dimensões - 115cm de comprimento - Zona Livre de Queda: 4,0m
Peso -1.300 gramas
Certificações - Ministério do Trabalho - INMETRO - Normas: ABNT NBR 14629:2010 e ABNT NBR 15834:2010

ATENÇÃO:
1. Para o planejamento da compra deste item, favor entrar em contato com o Núcleo de Segurança do Trabalho-CQVS Ramal 8134, a fim de receber orientações sobre o produto antes da 
compra. 
2. Após aquisição, será obrigatório treinamento e registro da entrega do EPI aos servidores.

20,00 0,00 0,00004.100,0000 20,00 4.100,000033903028 Peças 205,0000

001162/2019 48 48 N

4.100,0000 0,0000Total : 205,0000 4.100,0000
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Documento: Registro de Preço - 001616/2019 23081.062225/2019-11Processo:

Data Início: Data Fim: Data Geração:13/02/2020 01/02/2021 13/02/2020

Fornecedor: 11456144000173 - ALTITUDE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS 

Ano Orçamento : 2019

Modalidade: 05 - Pregão Num. Licitação: 202

Extrato: 002549/2019
Unidade: 01.18.00.00.0.1 - CENTRAL DE AQUISIÇÕES

KIT CINTURÃO DE SEGURANÇA COM DISPOSITIVO TRAVA-QUEDA
Cinturão resgate 5 ponto 
- O Trava-Quedas é um dispositivo mecânico de travamento que deve fazer a ligação entre o cinto de segurança e o ponto de ancoragem que servirá para evitar que o trabalhador sofra uma 
queda durante o trabalho.
Cinturão de segurança com dispositivo trava-queda para proteção do usuário contra quedas em operações com movimentação vertical ou horizontal conforme NR 35 Trabalho em Altura. 
Certificação: "INMETRO" e Certificado de aprovação - CA pelo Ministério do Trabalho e Norma.
O Cinturão de Segurança Resgate é indicado para proteção do usuário contra riscos de queda em trabalhos em altura e resgate. Trabalhos no setor de Energia Elétrica, Telefonia, 
Construção Civil, Montagem de Estruturas Metálicas e trabalho em altura em geral.
Totalmente ajustável por meio de fivelas de ajuste rápido em aço que nunca oxidam. Duas fivelas na cintura, uma em cada perna e um no peitoral. Estofamento com revestimento interno 
em tecido que auxilia na transpiração do corpo.
Possui 5 argolas metálicas em aço zincado em "D" e talabarte de posicionamento.
Fabricado com máquinas computadorizadas, com o mesmo número de pontos em todas as costuras de segurança, o que garante a mesma resistência para todas as peças.
Possui ainda 2 racks porta equipamentos na cintura. Possui fita com elástico para segurar as pernas.
Especificações Técnicas
Fita: 100% Poliéster de Alta Tenacidade
Tamanho Ajustável (1730g) - Cintura de 75 a 110cm e pernas de 50 a 70cm. Tamanho: P, M, G e GG. 
A quantidade para cada tamanho será definida por ocasião da emissão do empenho.

ATENÇÃO:
1. Para o planejamento da compra deste item, favor entrar em contato com o Núcleo de Segurança do Trabalho-CQVS Ramal 8134, a fim de receber orientações sobre o produto antes da 
compra. 
2. Após aquisição, será obrigatório treinamento e registro da entrega do EPI aos servidores.

20,00 0,00 0,00007.360,0000 20,00 7.360,000033903028 Kit 368,0000

001162/2019 47 47 N

7.360,0000 0,0000Total : 368,0000 7.360,0000
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Documento: Registro de Preço - 000022/2019 23081.004049/2019-01Processo:

Data Início: Data Fim: Data Geração:14/03/2019 04/03/2020 14/03/2019

Fornecedor: 09110918000168 - CHILI PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA

Ano Orçamento : 2019

Modalidade: 05 - Pregão Num. Licitação: 28

Extrato: 000962/2019
Unidade: 04.00.00.00.0.0 - CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

Serviço de coffee-break para atender as necessidades das Unidades da UFSM com as seguintes especificações:
PARA CAMPUS SANTA MARIA e SILVEIRA MARTINS
Café coado ou expresso: 100ml por pessoa
Chá:  100ml por pessoa;
Água mineral: 100ml por pessoa;
04 (quatro) salgados por pessoa(risólis, pastéis, empadas e folhados), salgados de aproximadamente 40 gramas cada;
01 (um) tipo de bolo por pessoa(laranja, ou chocolate ou cenoura) fatias de aproximadamente 30 gramas.
A Empresa contratada deverá fornecer toda a infraestrutura para atender o coffee-break , com antecedência de no mínimo 01 hora da previsão do coffee-break no local do evento, incluindo 
toalhas, bandejas, copos, colheres,  guardanapos e um copeiro, que deverá permanecer em tempo integral da realização do coffee-break. 
O espaço físico e as mesas necessárias para a prestação do serviço ficarão sob responsabilidade do organizador do evento. Os produtos a serem servidos devem ser do dia, produzidos 
com critérios de qualidade e higiene. 
Após o coffee-break, a Empresa ficará responsável pela limpeza do local e recolhimento do lixo. 
No caso do evento ocorrer nos dois turnos, a licitante vencedora deverá recolher os produtos e acondicioná-los adequadamente, servindo-os novamente no turno subsequente. O serviço 
de coffee break deverá ser  comunicado à licitante vencedora com antecedência mínima de 03 dias úteis do evento, mediante emissão da  Nota de Empenho ou comunicação do 
responsável pelo evento à Empresa. Os produtos devem ser conferidos  pelo coordenador do evento antes do início das atividades. É de responsabilidade do Coordenador o 
acompanhamento e  avaliação dos serviços Os eventos poderão ocorrer de forma simultânea e/ou em locais/prédios distintos e  serão solicitados de forma parcelada, de acordo com as 
necessidades de cada Unidade da UFSM. 

100,00 100,00 1.200,00001.200,0000 0,00 0,000033903923 Pessoas 12,0000

000032/2019 1 1 N

1.200,0000 1.200,0000Total : 12,0000 0,0000
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Documento: Registro de Preço - 001042/2019 23081.022686/2019-51Processo:

Data Início: Data Fim: Data Geração:10/09/2019 31/08/2020 11/09/2019

Fornecedor: 71511349000136 - AMILTON GUIMARAES

Ano Orçamento : 2019

Modalidade: 05 - Pregão Num. Licitação: 130

Extrato: 001782/2019
Unidade: 04.00.00.00.0.0 - CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

CABO PARA VÍDEO MOD. VGA.Ideal para ser utilizado na transmissão de imagens entre PC ou Notebook para Projetores ou Televisores com entrada VGA de 15 Pinos. Possuem dois 
parafusos e com  duas entradas. Tamanho aproximado  do Cabo 10 metros, Cabo VGA para VGA blindado,Conexões, VGA Macho X VGAA Macho, resolução máxima1080p.

30,00 0,00 0,0000964,5000 30,00 964,50000059 Unidade 32,1500

000239/2019 2 4 N

964,5000 0,0000Total : 32,1500 964,5000
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Documento: Registro de Preço - 001052/2019 23081.022686/2019-51Processo:

Data Início: Data Fim: Data Geração:10/09/2019 31/08/2020 11/09/2019

Fornecedor: 22184547000127 - DANILO SILVA MACIEL

Ano Orçamento : 2019

Modalidade: 05 - Pregão Num. Licitação: 130

Extrato: 001796/2019
Unidade: 04.00.00.00.0.0 - CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

CABO PARA VÍDEO MOD. VGA. MACHO Ideal para ser utilizado na transmissão de imagens entre PC ou Notebook para Projetores ou Televisores com entrada VGA de 15 Pinos. possuem 
dois parafusos, duas entradas. tamanho aproximado do cabo 15 metros, cabo VGA para VGA blindado, VGA macho x VGA macho. Resolução máxima 1080p.

10,00 0,00 0,0000449,9000 10,00 449,90000059 Unidade 44,9900

000239/2019 1 3 N

449,9000 0,0000Total : 44,9900 449,9000
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Documento: Registro de Preço - 000002/2020 23081.002357/2020-27Processo:

Data Início: Data Fim: Data Geração:11/02/2020 01/02/2021 11/02/2020

Fornecedor: 24348650000190 - Terezinha de Fátima do Prado Silva

Ano Orçamento : 2020

Modalidade: 05 - Pregão Num. Licitação: 15

Extrato: 000008/2020
Unidade: 04.00.00.00.0.0 - CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

ITENS DO ORÇAMENTO
- 2 Kits de peças para manutenção anual de duas autoclaves (um para cada autoclave);
- 01 Reparo de válvula de 1”, 01 de ½’, 01 “Y’ ½”, 01 válvula de segurança 43PSI, 01
válvula de retenção ¼, 01 filtro bacteriológico, 03 m de guarnição 12x13, 03 refls de filtro
de celulose, 02 refls filtro de carvão ativado, 01 refil de osmose reversa, 01 bola de Inox,
01 válvula de ¼” / kit, 01 peça IHM (do controlador EDA), + calibragem de uma incubadora
para material biológico.
Manutenção de  preventiva 2 (duas) autoclaves hospitalar  marca SERCON patrimônio 204446 e 225274, capacidade de 300 L cada, instalada na  Central de Esterilização do Curso de 
Odontologia da UFSM,no prédio 27F , sala 2131 Terreio 
DESCRIÇÃO
Revisão total das AUTOCLAVES com troca de kit de peças para manutenção anual.
OBSERVAÇÕES
Manutenção preventiva do equipamento de acordo com manual de instrução constando de:
Parte elétrica
- Verificação da corrente das resistências de aquecimento;
- Verificação da necessidade de troca das resistências;
- Verificação da necessidade de troca dos contatos elétricos;
- Verificação da regulagem do relé térmico da bomba de vácuo;
- Verificação de corrente da bomba de vácuo;
- Verificação e reaperto dos contatos elétricos;
- Verificação do aterramento;
- Verificação do disjuntor de entrada da instalação.
Parte hidráulica
- Limpeza do filtro do dreno da câmara interna;
- Limpeza dos elementos hidráulicos;
- Verificação da troca de válvulas de retenção;
- Verificação da vazão da bomba de vácuo;
- Verificação do funcionamento das válvulas solenóides;

2,00 2,00 24.934,000024.934,0000 0,00 0,000033903917 Unidade 12.467,0000
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- Verificação do tempo de entrada de água;
- Verificação e reaperto das conexões hidráulicas;
- Verificação visual de vazamentos na câmara interna.
Parte mecânica
- Verificação das válvulas de segurança;
- Verificação do sistema de fechamento das portas;
- Verificação da guarnição da porta.
Parte de Indicação e controle
- Verificação dos indicadores de temperatura e pressão;
- 

000020/2020 1 1 N

24.934,0000 24.934,0000Total : 12.467,0000 0,0000
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Documento: Registro de Preço - 000481/2019 23081.022870/2019-09Processo:

Data Início: Data Fim: Data Geração:15/07/2019 01/07/2020 15/07/2019

Fornecedor: 08735676000135 - CADONA E LUNARDI LTDA

Ano Orçamento : 2019

Modalidade: 05 - Pregão Num. Licitação: 110

Extrato: 002551/2019
Unidade: 04.00.00.00.0.0 - CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

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.

5,00 5,00 1.200,00001.200,0000 0,00 0,000033903917 Horas 240,0000

000110/2019 5 12 N

1.200,0000 1.200,0000Total : 240,0000 0,0000
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