
SELEÇÃO PÚBLICA DE FORNECEDORES – EDITAL 078/2017 
Esta Seleção Pública será regida pelo Decreto 8.241/2014. 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1.  Órgão demandante  

Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS 

Faculdade de Veterinária / Hospital de Clínicas Veterinárias  

Coordenador do Projeto: Professor Daniel Guimarães Gerardi 

 

2.  Fiscalização do contrato e Comissão Técnica  

2.1. São responsáveis pela fiscalização do contrato e integrantes da Comissão Técnica desta Seleção Pública: 

 

Daniel Guimarães Gerardi   
Coordenador do Projeto 
 

 Simone Pinto Maidana 
 Farmacêutica 

Tatiane Mottin 
Médica Veterinária 

Fabiele Ramos Chiarello 
Téc. em Contabilidade 
 

Marcele Muccillo 
Médica Veterinária 

Paula Gonzalez 
Médica Veterinária 

 

  

2.2. Para contato e esclarecimentos técnicos falar com Simone Pinto Maidana fone (51) 3308-6963. 
 

Observação: Durante a fase de cadastramento das propostas, os interessados nesta Seleção Pública deverão 

encaminhar seus questionamentos, dúvidas e críticas ao edital para a FAURGS utilizando o e-mail: 

faurgs.compras@ufrgs.br. 

 
3.  Lotes de aquisição 
 
LOTE 1 

Item 
 

Quantidade  Pedido mínimo Valor unitário  
máximo aceitável 

Valor total  
máximo aceitável  

01 5 caixas - R$ 25,90 R$ 129,50 

Sonda de foley nº 14. Características: fabricada em látex de borracha 100% natural, siliconizada, proporcionando uma 

superfície extremamente lisa. Tipo 2 vias. Capacidade do balão: 30ml. Comprimento da sonda: 400mm. Sonda com ponta 

arredondada e distal atraumática, com conector universal do sistema de escoamento de urina. Com válvula de fácil 

manipulação e balão resistente à alta pressão, de fácil insuflação e enchimento simétrico. Atóxico, não-pirogênico e de uso 

único. Esterilizado em óxido de etileno. Apresentação: caixa com 10 unidades. Embalagem individual, tipo blister, em 

papel grau cirúrgico, de fácil abertura, com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua 

utilização e permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, 

procedência, nº de lote, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e nº de registro no 

Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. 

VALOR GLOBAL TOTAL MÁXIMO ACEITÁVEL DO LOTE 1: R$ 129,50 

 
LOTE 2 

Item 
 

Quantidade  Pedido mínimo Valor unitário  
máximo aceitável 

Valor total  
máximo aceitável  

01 5 caixas - R$ 31,20 R$ 156,00 

Sonda de foley nº 16. Características: fabricada em látex de borracha 100% natural, siliconizada, proporcionando uma 

superfície extremamente lisa. Tipo 2 vias. Capacidade do balão: 30ml. Comprimento da sonda: 400mm. Sonda com ponta 

arredondada e distal atraumática, com conector universal do sistema de escoamento de urina. Com válvula de fácil 

manipulação e balão resistente à alta pressão, de fácil insuflação e enchimento simétrico. Atóxico, não-pirogênico e de uso 

único. Esterilizado em óxido de etileno. Apresentação: caixa com 10 unidades. Embalagem individual, tipo blister, em 

papel grau cirúrgico, de fácil abertura, com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua 

utilização e permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, 

procedência, nº de lote, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e nº de registro no 

Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega 

VALOR GLOBAL TOTAL MÁXIMO ACEITÁVEL DO LOTE 2: R$ 156,00 

 

 
 

 
 

 
LOT 
E  
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LOTE 3 

Item 
 

Quantidade  Pedido mínimo Valor unitário  
máximo aceitável 

Valor total  
máximo aceitável  

01 5 caixas - R$ 25,90 R$ 129,50 

Sonda de foley nº 18. Características: fabricada em látex de borracha 100% natural, siliconizada, proporcionando uma 

superfície extremamente lisa. Tipo 2 vias. Capacidade do balão: 30ml. Comprimento da sonda: 400mm. Sonda com ponta 

arredondada e distal atraumática, com conector universal do sistema de escoamento de urina. Com válvula de fácil 

manipulação e balão resistente à alta pressão, de fácil insuflação e enchimento simétrico. Atóxico, não-pirogênico e de uso 

único. Esterilizado em óxido de etileno. Apresentação: caixa com 10 unidades. Embalagem individual, tipo blister, em 

papel grau cirúrgico, de fácil abertura, com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua 

utilização e permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, 

procedência, nº de lote, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e nº de registro no 

Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. 

VALOR GLOBAL TOTAL MÁXIMO ACEITÁVEL DO LOTE 3: R$ 129,50 

 
 
 

LOTE 4 

Item 
 

Quantidade  Pedido mínimo Valor unitário  
máximo aceitável 

Valor total  
máximo aceitável  

01 5 caixas - R$ 25,90 R$ 129,50 

Sonda de foley nº 20. Características: fabricada em látex de borracha 100% natural, siliconizada, proporcionando uma 

superfície extremamente lisa. Tipo 2 vias. Capacidade do balão: 30ml. Comprimento da sonda: 400mm. Sonda com ponta 

arredondada e distal atraumática, com conector universal do sistema de escoamento de urina. Com válvula de fácil 

manipulação e balão resistente à alta pressão, de fácil insuflação e enchimento simétrico. Atóxico, não-pirogênico e de uso 

único. Esterilizado em óxido de etileno. Apresentação: caixa com 10 unidades. Embalagem individual, tipo blister, em 

papel grau cirúrgico, de fácil abertura, com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua 

utilização e permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, 

procedência, nº de lote, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e nº de registro no 

Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. 

VALOR GLOBAL TOTAL MÁXIMO ACEITÁVEL DO LOTE 4: R$ 129,50  

 
 
 
LOTE 5 

Item 
 

Quantidade  Pedido mínimo Valor unitário  
máximo aceitável 

Valor total  
máximo aceitável  

01 1 caixa - R$ 170,00 R$ 170,00 

Fio de sutura Poliglecaprone 25 incolor, diâmetro 0, monofilamentar, absorvível, sintética, com agulha em aço 

inoxidável de 1/2 círculo, cilindrica de 2,5 cm, fio de 70 cm, cor do fio violeta. Estéril. Apresentação: Caixa com 24 

envelopes. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua 

utilização, e que permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, 

procedência, nº de lote, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e nº de registro no 

Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo do produto, deverá ser de 12 meses a contar da data de entrega. 

VALOR GLOBAL TOTAL MÁXIMO ACEITÁVEL DO LOTE 5: R$ 170,00 

 
 
 
LOTE 6 

Item 
 

Quantidade  Pedido mínimo Valor unitário  
máximo aceitável 

Valor total  
máximo aceitável  

01 1 caixa - R$ 155,00 R$ 155,00 

Fio de sutura Poliglecaprone 25 incolor, diâmetro 1-0, monofilamentar, absorvível, sintética, com agulha em aço 

inoxidável de 1/2 círculo, cilindrica de 4,0 cm, fio de 70 cm, cor do fio violeta. Estéril. Apresentação: Caixa com 24 

envelopes. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua 

utilização, e que permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, 

procedência, nº de lote, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e nº de registro no 

Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo do produto, deverá ser de 12 meses a contar da data de entrega. 

VALOR GLOBAL TOTAL MÁXIMO ACEITÁVEL DO LOTE 6: R$ 155,00 

 
 
 
 
 
 



LOTE 7 

Item 
 

Quantidade  Pedido mínimo Valor unitário  
máximo aceitável 

Valor total  
máximo aceitável  

01 4 caixas - R$ 163,00 R$ 652,00 

Fio de sutura Poliglecaprone 25 incolor, diâmetro 2-0, monofilamentar, absorvível, sintética, com agulha em aço 

inoxidável de 1/2 círculo, cilindrica de 2,5 cm, fio de 70 cm, cor do fio violeta. Estéril. Apresentação: Caixa com 24 

envelopes. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua 

utilização, e que permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, 

procedência, nº de lote, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e nº de registro no 

Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo do produto, deverá ser de 12 meses a contar da data de entrega 

VALOR GLOBAL TOTAL MÁXIMO ACEITÁVEL DO LOTE 7: R$ 652,00 

 
LOTE 8 

Item 
 

Quantidade  Pedido mínimo Valor unitário  
máximo aceitável 

Valor total  
máximo aceitável  

01 6 caixas - R$ 160,00 R$ 960,00 

Fio de sutura Poliglecaprone 25 incolor, diâmetro 3-0, monofilamentar, absorvível, sintética, com agulha em aço 

inoxidável de 1/2 círculo, cilindrica de 2,5 cm, fio de 70 cm, cor do fio violeta. Estéril. Apresentação: Caixa com 24 

envelopes. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua 

utilização, e que permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, 

procedência, nº de lote, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e nº de registro no 

Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo do produto, deverá ser de 12 meses a contar da data de entrega. 

VALOR GLOBAL TOTAL MÁXIMO ACEITÁVEL DO LOTE 8: R$ 960,00 

 
LOTE 9 

Item 
 

Quantidade  Pedido mínimo Valor unitário  
máximo aceitável 

Valor total  
máximo aceitável  

01 4 caixas - R$ 159,00 R$ 636,00 

Fio de sutura Poliglecaprone 25 incolor, diâmetro 4-0, monofilamentar, absorvível, sintética, com agulha em aço 

inoxidável de 1/2 círculo, cilindrica de 2,5 cm, fio de 70 cm, cor do fio violeta. Estéril. Apresentação: Caixa com 24 

envelopes. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua 

utilização, e que permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, 

procedência, nº de lote, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e nº de registro no 

Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo do produto, deverá ser de 12 meses a contar da data de entrega 

VALOR GLOBAL TOTAL MÁXIMO ACEITÁVEL DO LOTE 9: R$ 636,00 

 
LOTE 10 

Item 
 

Quantidade  Pedido mínimo Valor unitário  
máximo aceitável 

Valor total  
máximo aceitável  

06 1 caixa  - R$ 176,00 R$ 176,00 

Fio de sutura Poliglecaprone 25 incolor, diâmetro 5-0, monofilamentar, absorvível, sintética, com agulha em aço 

inoxidável de 3/8 círculo, cilindrica de 1,9 cm, fio de 45 cm, cor do fio violeta. Estéril. Apresentação: Caixa com 24 

envelopes. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua 

utilização, e que permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, 

procedência, nº de lote, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e nº de registro no 

Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo do produto, deverá ser de 12 meses a contar da data de entrega. 

VALOR GLOBAL TOTAL MÁXIMO ACEITÁVEL DO LOTE 10: R$ 176,00 

     
LOTE 11 

 
Item 

 
Quantidade  

 
Pedido mínimo 

Valor unitário  
máximo aceitável 

Valor total  
máximo aceitável  

01 1 caixa - R$ 139,00 R$ 139,00 

Fio de sutura Polipropileno, estéril, não absorvível, monofilamentar, diâmetro 2, com agulha em aço inoxidável 

triangular robusta de 7,5cm, curvatura da agulha 3/8 de círculo cortante, comprimento do fio 3 x 50cm, cor do fio 

azul.  Embalagem apropriada ao método de esterilização, que permita a abertura e transferência asséptica, mantendo a 

integridade do produto e sua esterilização até o momento do uso. Apresentação: caixa c/24 envelopes.  A embalagem 

externa deverá trazer os dados de identificação, a procedência, o nº do lote, a data de fabricação e/ou prazo de validade e o nº 

do registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo do produto deverá ser de 12 meses a partir da data de 

entrega.  

VALOR GLOBAL TOTAL MÁXIMO ACEITÁVEL DO LOTE 11: R$ 139,00  

     
 
 
 



 
LOTE 12 

Item 
 

Quantidade  Pedido mínimo Valor unitário  
máximo aceitável 

Valor total  
máximo aceitável  

01 400 unidades - R$ 3,77 R$ 1.508,00 

Coletor para material perfurocortante, capacidade para 13L. Características: confeccionado em papelão amarelo 

ondulado, com saco plástico e revestimento interno para descarte de objetos, com dupla alça para transporte, com trava e 

contra-trava de segurança, com sistema de abertura e fechamento prático, com total segurança ao manuseio e resistente à 

perfurações e vazamentos de fluídos contaminados. Descartável.  Apresentação: embalagem externa contendo instruções de 

uso, dados de identificação, procedência, nº de lote, data de fabricação e/ou prazo de validade e o nº de registro no Ministério 

da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Apresentação: caixa com 20 

unidades. 

VALOR GLOBAL TOTAL MÁXIMO ACEITÁVEL DO LOTE 12: R$ 1.508,00 

     
 

LOTE 13 

Item 
 

Quantidade  Pedido mínimo Valor unitário  
máximo aceitável 

Valor total  
máximo aceitável  

01 5 unidades - R$ 40,45 R$ 202,25 

Braçadeira para Pressão Arterial não Invasiva com manguito Neonatal nº 1 (circunferência de 3 a 6 cm). Via única. 

Compatível com equipamentos manuais, eletrônicos e automáticos. Descartável. Livre de látex. Embalagem individual 

contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação e prazo de validade, nº do lote e nº do registro no Ministério 

da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. 

VALOR GLOBAL TOTAL MÁXIMO ACEITÁVEL DO LOTE 13: R$ 202,25 

 
 

LOTE 14 

Item 
 

Quantidade  Pedido mínimo Valor unitário  
máximo aceitável 

Valor total  
máximo aceitável  

01 10 unidades - R$ 40,45 R$ 404,50 

Braçadeira para Pressão Arterial Neonatal não Invasiva com manguito Neonatal nº 2 (circunferência de 4 a 8 cm). Via 

única. Compatível com equipamentos manuais, eletrônicos e automáticos. Descartável. Livre de látex. Embalagem individual 

contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação e prazo de validade, nº do lote e nº do registro no Ministério 

da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. 

VALOR GLOBAL TOTAL MÁXIMO ACEITÁVEL DO LOTE 14: R$ 404,50 

 
 
LOTE 15 

Item 
 

Quantidade  Pedido mínimo Valor unitário  
máximo aceitável 

Valor total  
máximo aceitável  

01 10 unidades - R$ 40,45 R$ 404,50 

Braçadeira para Pressão Arterial Neonatal não Invasiva com manguito Neonatal nº 3 (circunferência de 6 a 11 cm). Via 

única. Compatível com equipamentos manuais, eletrônicos e automáticos. Descartável. Livre de látex. Embalagem individual 

contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação e prazo de validade, nº do lote e nº do registro no Ministério 

da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. 

VALOR GLOBAL TOTAL MÁXIMO ACEITÁVEL DO LOTE 15: R$ 404,50 

 
 
LOTE 16 

Item 
 

Quantidade  Pedido mínimo Valor unitário  
máximo aceitável 

Valor total  
máximo aceitável  

01 5 unidades - R$ 40,45 R$ 202,25 

Braçadeira para Pressão Arterial Neonatal não Invasiva com manguito Neonatal nº 4 (circunferência de 7 a 13 cm). Via 

única. Compatível com equipamentos manuais, eletrônicos e automáticos. Descartável. Livre de látex. Embalagem individual 

contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação e prazo de validade, nº do lote e nº do registro no Ministério 

da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. 

VALOR GLOBAL TOTAL MÁXIMO ACEITÁVEL DO LOTE 16: R$ 202,25 

 
 
 

 
 



 
LOTE 17 

Item 
 

Quantidade  Pedido mínimo Valor unitário  
máximo aceitável 

Valor total  
máximo aceitável  

01 5 unidades - R$ 40,45 R$ 202,25 

Braçadeira para Pressão Arterial Neonatal não Invasiva com manguito Neonatal nº 5 (circunferência de 8 a 15 cm). Via 

única. Compatível com equipamentos manuais, eletrônicos e automáticos. Descartável. Livre de látex. Embalagem individual 

contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação e prazo de validade, nº do lote e nº do registro no Ministério 

da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. 

VALOR GLOBAL TOTAL MÁXIMO ACEITÁVEL DO LOTE 17: R$ 202,25 

 
LOTE 18 

Item 
 

Quantidade  Pedido mínimo Valor unitário  
máximo aceitável 

Valor total  
máximo aceitável  

01 5 unidades - R$ 40,45 R$ 202,25 

Braçadeira para Pressão Arterial não Invasiva com manguito nº 6 (circunferência de 14 - 19 cm). Via única. Compatível 

com equipamentos manuais, eletrônicos e automáticos. Descartável. Livre de látex. Embalagem individual contendo dados de 

identificação, procedência, data de fabricação e prazo de validade, nº do lote e nº do registro no Ministério da Saúde. O prazo 

de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega 

VALOR GLOBAL TOTAL MÁXIMO ACEITÁVEL DO LOTE 18: R$ 202,25 

 
LOTE 19 

Item 

 

Quantidade  Pedido mínimo Valor unitário  

máximo aceitável 

Valor total  

máximo aceitável  

01 5 unidades - R$ 40,45 R$ 202,25 

Braçadeira para Pressão Arterial não Invasiva com manguito nº 7 (circunferência de 18 a 26 cm). Via única. Compatível 

com equipamentos manuais, eletrônicos e automáticos. Descartável. Livre de látex. Embalagem individual contendo dados 

de identificação, procedência, data de fabricação e prazo de validade, nº do lote e nº do registro no Ministério da Saúde. O 

prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. 

VALOR GLOBAL TOTAL MÁXIMO ACEITÁVEL DO LOTE 19: R$ 202,25 

 
LOTE 20 

Item 

 

Quantidade  Pedido mínimo Valor unitário  

máximo aceitável 

Valor total  

máximo aceitável  

01 40 bolsas - R$ 2,60 R$ 104,00 

Bolsa coletora de urina sistema fechado. Capacidade: 2000ml. Características: Bolsa coletora com válvula anti-refluxo 

vertical. Frente transparente com escala de volume impressa de forma legível. Parte de trás leitosa, que facilite a leitura e 

visualização do aspecto da urina. Suporte de fixação com haste rígida (tipo cabide) e alça (cordão) com 40cm. Tubo extensor 

em PVC com 110cm, transparente, flexível, isento de dobras e com pinça corta-fluxo. Ponto de coleta de urina com 

membrana de látex, auto-vedante. Conector universal com ajuste para sonda vesical, com tampa protetora. Tubo de drenagem 

inferior com pinça corta-fluxo. Atóxica, apirogênica e descartável. Esterilizada em óxido de etileno. Embaladas 

individualmente em papel grau cirúrgico e em blister de filme plástico termoformável com abertura em pétala, trazendo 

externamente os dados de identificação, procedência, nº do lote, datas de fabricação, esterilização e validade, e o nº do 

registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínima deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. 

Apresentação: caixa com 20 bolsas. 

VALOR GLOBAL TOTAL MÁXIMO ACEITÁVEL DO LOTE 20: R$ 104,00   

 
 
LOTE 21 

Item 

 

Quantidade  Pedido mínimo Valor unitário  

máximo aceitável 

Valor total  

máximo aceitável  

01 90 caixas - R$ 96,00 R$ 8.640,00 

Plug adaptador PRN luer lock 3/4 curto estéril 0,1ml. Indicação: para terapia intravenosa intermitente. Características: 

apirogênio, esterilizado por óxido de etileno, não contém PVC, não contém látex. Extremamente confiável. Fluxo irrestrito. 

Visibilidade cristalina. Simples de limpar, acessar e conectar. Apresentação: caixa com 50 unidades. Embalagem tipo 

blister, em papel grau cirúrgico, de fácil abertura, com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento 

de sua utilização e permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, 

a procedência, o responsável técnico, a data fabricação e validade, o nº do lote e o nº do registro no Ministério da Saúde. O 

prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. 

VALOR GLOBAL TOTAL MÁXIMO ACEITÁVEL DO LOTE 21: R$ 8.640,00  

 
 



 
LOTE 22 

Item 

 

Quantidade  Pedido mínimo Valor unitário  

máximo aceitável 

Valor total  

máximo aceitável  

01 10 unidades - R$ 99,00 R$ 990,00 

Tela de Polipropileno 15cm X 15 cm. Indicação: ideal para cirurgias de reparação de órgãos, reparos de hérnias inguinal, 

femoral e ventral, além de correção de defeitos nas paredes abdominal e torácica. Características: confeccionada em fio 

100% polipropileno monofilamentado, tecido indeformável de monofilamento 180u, não absorvível e sintético. Com 

alongamento próprio em ambos os sentidos, podendo ser cortada de qualquer forma, sem risco de desfiar ou romper a trama. 

Adaptável ao crescimento do organismo. Apresentação: Embaladas individualmente em blister, esterilizada à óxido de 

etileno ou por raio gama, em papel grau cirúrgico, de fácil abertura, com selagem eficiente que garanta a integridade do 

produto até o momento de sua utilização e permita a abertura e transferência com técnica asséptica, contendo os dados de 

identificação, a procedência, a data de esterilização, o prazo de validade, o nº do lote e o nº do registro no Ministério da 

Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. 

VALOR GLOBAL TOTAL MÁXIMO ACEITÁVEL DO LOTE 22: R$ 990,00  

 
 
4.  Informações gerais para elaboração de proposta e contratação 

4.1. A empresa interessada nesta Seleção Pública deverá informar, no ato de cadastramento de sua proposta no 

pregão, a marca do produto ofertado, sob pena de desclassificação da etapa de lances. 

 

4.2. Todos os produtos desta contratação deverão ser entregues no local indicado abaixo: 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS 
Faculdade de Veterinária da UFRGS / Hospital de Clínicas Veterinárias – Setor de Farmácia 
 
Endereço: Avenida Bento Gonçalves n. 9090, Bairro Agronomia, CEP 91540-000, Porto Alegre/RS.  
Horário de entrega: a partir de 9:00 até as 16:00 horas. 
 

Responsável pelo recebimento dos produtos: Farm. Simone Pinto Maidana, Fone: 3308-6963, e-mail: 

hcv_licitacao@ufrgs.br 

 

4.3. Prazo de entrega: Os itens deverão ser entregues em 07 dias úteis, a contar do recebimento do pedido de 

fornecimento mediante Autorização de Compra.  

 

4.4. Prazo de validade dos materiais:  A validade dos materiais será de 12 meses a contar da data de entrega. 

 

4.5. Não conformidades com os produtos entregues serão de inteira responsabilidade do fornecedor, cabendo-lhe 

custear todas as despesas de remessa do novo produto em substituição ao produto rejeitado, isto no mesmo prazo 

de 5 dias úteis, a contar da comunicação do parecer técnico do Laboratório. 

 

4.6. A critério da Comissão Técnica desta Seleção Pública, a empresa vencedora poderá ser diligenciada para 

fornecer amostra do produto ofertado para fins de aprovação definitiva de sua proposta comercial, sem qualquer 

custo adicional ao contrato, devendo providenciar a entrega no prazo máximo de 5 dias úteis após o recebimento do 

pedido.  

 

5.  Vigência contratual 

5.2. A autorização da FAURGS para emissão do pedido de fornecimento estará sempre condicionada a vigência do 

Convênio/Projeto demandante.  

 
Observações: 

 
A) Deve constar na proposta a seguinte declaração: 

“Estão incluídos nesta proposta todos os impostos, taxas, fretes, seguros, bem como quaisquer outras despesas, 

diretas e indiretas, incidentes sobre o objeto desta seleção pública, nada mais sendo lícito pleitear a esse título.” 

 

B) A proposta apresentada pela empresa arrematante deverá ter prazo mínimo de 60 dias de validade. 

C) Os e-mails referentes a este processo deverão conter o seguinte ASSUNTO: “EDITAL 078/2017.” 


