










Item

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD VALOR UNT VALOR TOTAL

1

Fornecimento e instalação de sistema de arquivamento e 

armazenamento, fabricado em chapa de aço SAE 1010/1020, com 

todos os componentes necessários para acondicionamento de 

materiais diversos como: caixas box, pastas “AZ”, pasta pendular, 

pasta suspensa, plantas e desenhos técnicos, livros e materiais 

diversos. Sua Estrutura deve possuir características dimensionadas 

para suportar a carga necessária de armazenamento. Todas as peças 

fabricadas em aço devem ser submetidas a um tratamento 

antiferruginoso e receber um acabamento com pintura eletrostática 

a pó ou zincagem. O sistema deve possuir flexibilidade para futuras 

ampliações, seja na altura, largura ou profundidade, além de 

facilidade na mudança de layout na composição interna.                            

Os componentes são confeccionado em chapa de aço reforçada 

dimensionada para suportar a carga necessária, além de ser 

submetida a um tratamento antiferruginoso e receber um 

acabamento com pintura a pó. Por tratar de uma estrutura Modular, 

todos os módulos formam um conjunto, evitando a transposição do 

material armazenado e possibilitando com maior facilidade e 

flexibilidade e inserção de mais móculos para futura ampliação, 

seja para aumento de largura ou profundidade.

METRO 

LINEAR
9.692 R$ 539,00 R$ 5.223.988,00

R$ 5.223.988,00TOTAL ITEM 1 = Cinco milhões, duzentos e vinte e três mil, novecentos e oitenta e oito reais.





Peças e acessórios

































(Inserir papel timbrado do requisitante) 
 

MODELO DE OFÍCIO QUE O ÓRGÃO INTERESSADO DEVE ENCAMINHAR PARA A HUFFIX DO BRASIL 
 

Ofício nº xxx/xxxx. 
 
                                                                                                               Cidade/Estado, XX de XXXXXX de XXXX.  

À 
HUFFIX DO BRASIL LNDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA. 
Rua Alagoas, nº 408 – Chácaras do Solar - Santana de Parnaíba - SP | CEP 06530-245 
A/C: Ana Carolina Azevedo– Gerência de Apoio Comercial  
E-mail: licitacao@huffix.com.br 
 
 
Assunto: Solicitação de adesão a Ata de Registro de Preços Nº. 55/2019 – PE 04/2019 
 
Prezada Responsável, 
 
 

Em observância ao disposto no Decreto Presidencial nº 7.892/2013, informamos V.Sas nosso interesse 

em aderir a Ata de Registro de Preços nº 55/2019 assinada entre esta empresa e a UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ, 

que tem como objeto a aquisição de arquivos deslizantes. 

Assim, consultamos V.Sas. sobre a possibilidade de fornecimento dos objetos previstos nesta Ata de 

Registro de Preços, baseado no orçamento HUFFIX nº XXX.XXX XX XXXX. 

 
Cordialmente,  
 
Nome 
Cargo 
Orgão  

ITEM DESCRIÇÃO MARCA/MODELO QUANT VL. UNIT VL. TOTAL 

1 

Fornecimento e instalação de sistema de arquivamento e 
armazenamento, fabricado em chapa de aço SAE 
1010/1020, com todos os componentes necessários para 
acondicionamento de materiais diversos como: caixas box, 
pastas “AZ”, pasta pendular, pasta suspensa, plantas e 
desenhos técnicos, livros e materiais diversos. Sua 
Estrutura deve possuir características dimensionadas para 
suportar a carga necessária de armazenamento. Todas as 
peças fabricadas em aço devem ser submetidas a um 
tratamento antiferruginoso e receber um acabamento com 
pintura eletrostática a pó ou zincagem. O sistema deve 
possuir flexibilidade para futuras ampliações, seja na 
altura, largura ou profundidade, além de facilidade na 
mudança de layout na composição interna.                            
Os componentes são confeccionado em chapa de aço 
reforçada dimensionada para suportar a carga necessária, 
além de ser submetida a um tratamento antiferruginoso e 
receber um acabamento com pintura a pó. Por tratar de 
uma estrutura Modular, todos os módulos formam um 
conjunto, evitando a transposição do material armazenado 
e possibilitando com maior facilidade e flexibilidade e 
inserção de mais móculos para futura ampliação, seja para 
aumento de largura ou profundidade. 

HUFFIX 
EXCLUSIV ***** R$ 539,00 ****** 






