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UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO
ANEXO II DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 06/2019/AD
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
PLANILHA ESTIMATIVA DE QUANTIDADE E PREÇO
ITEM

DESCRIÇÃO

VALOR
UNITÁRIO

UNID.

ÓRGÃO GERENCIADOR
QUANT.

TOTAL (R$)

ÓRGÃOS PARTICIPANTES
QUANT.

TOTAL (R$)

QUANTIDADE À
LICITAR

Bicicletário composto por 5 suportes do tipo "U" invertido,
fabricados em tubo de aço inoxidável A304. Dimensões: de 0
1.1/2'' x 2,5mm de espessura e 0 externo de 48,3mm, montadas
sobre barras chatas em aço inoxidável A304 de 2''x 1/4" por meio
de solda reforçada, acabamento decapado e sem pintura,
preparado para ser fixado sobre piso por meio de pé-de-galinha,
com furos de 10mm. Dimensões do suporte: altura de 75cm,
distância dos pés de no mínimo 75cm e raio do meio circulo de
28cm ou mais. Distância entre suportes de 75cm.
1

UNID.

R$

2.878,41

49

141.042,09

20

57.568,20

69

de 3/4 com 5cm de altura também na cor preta. Pode ser fixado no UNID.

R$

2.878,41

16

46.054,56

10

28.784,10

26

O suporte deve sustentar a bicicleta pelo quadro em 2 pontos de
apoio. Impedir que a bicicleta gire sobre a roda dianteira, permitir
que a bicicleta seja presa pelo quadro e por uma ou ambas as
rodas; ser adequado para bicicletas que não tenham quadro tipo
"diamante", sem tubo superior (p.ex., bicicletas femininas ou
infanto-juvenis); permitir que uma tranca "U" prenda a roda
dianteira e o tubo inferior do quadro de uma bicicleta
convencional; permitir que uma tranca "U" prenda a roda traseira
e o tubo do selim do quadro de uma bicicleta convencional.
Bicicletário de chão para 5 bicicletas: leve, em aço 5/16 pintado
de preto. Vagas para 5 bicicletas fixadas em canos galvanizados
2

chão por parafusos e buchas que devem acompanhar o material.
Medidas: 600mm de largura e 1500mm de comprimento.
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Bicicletário fixo tipo "U" invertido, modelo chumbado no
pavimento, fabricado em tubo de aço inoxidável A304.
Dimensões do suporte: altura de 100cm, distância dos pés de no
mínimo 75cm e raio do meio circulo de 28cm ou mais. Ponta dos
pés esgarçada

3

O suporte deve sustentar a bicicleta pelo quadro em 2 pontos de
apoio. Impedir que a bicicleta gire sobre a roda dianteira, permitir
que a bicicleta seja presa pelo quadro e por uma ou ambas as
rodas; ser adequado para bicicletas que não tenham quadro tipo
"diamante", sem tubo superior (p.ex., bicicletas femininas ou
infanto-juvenis); permitir que uma tranca "U" prenda a roda
dianteira e o tubo inferior do quadro de uma bicicleta
convencional; permitir que uma tranca "U" prenda a roda traseira
e o tubo do selim do quadro de uma bicicleta convencional.

UNID.

R$

3.850,84

SOMATÓRIO DOS ITENS
TOTAL GLOBAL ESTIMADO DA LICITAÇÃO

10

38.508,40

225.605,05

10

38.508,40

20

124.860,70
350.465,75
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