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SELEÇÃO PÚBLICA DE FORNECEDORES 070/2019 
 
 

Anexo I -TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. Órgão demandante  

Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS 

Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança - ESEFID 

Coordenador do Projeto: Professor Ricardo Demetrio Petersen    

 

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

 

Ricardo Demetrio Petersen   
Coordenador do Projeto 

 

 José Cícero Moraes 
Vice- Coordenador 

2.2. Para contato e esclarecimentos técnicos falar com Julyano Dias fone (51) 3308-5812 ou e-mail: 
pst.julyano@yahoo.com.br. 
 

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 01 

Item 
 

Quantidade   Valor unitário  
máximo aceitável 

Valor total  
máximo aceitável  

01 20 PACOTES R$ 9,80 R$ 196,00 

 
Café Torrado e moído extraforte. 
Café Torrado e moído extraforte 20 unidades. Acondicionamento: embalagem original e lacrada de 500 
gramas, à vácuo. Com validade mínima de 01 (um) ano, contados a partir da entrega pelo fornecedor, 
com identificação do fabricante e registro da data de fabricação estampada no rótulo da embalagem, 
com selo de pureza da Associação Brasileira da Industria do Café – ABIC. 
 

Item 
 

Quantidade   Valor unitário  
máximo aceitável 

Valor total  
máximo aceitável  

02 02 CAIXAS R$ 16,98 R$ 33,96 
 

Açúcar Refinado caixa com 400 Sachês de 5g. 
Açúcar Refinado caixa com 400 Sachês de 5g, com validade mínima de 01 (um) ano/12 meses, contados 
a partir da entrega pelo fornecedor, com identificação do fabricante e registro da data de fabricação 
estampada no rótulo da embalagem. 
 

Item 
 

Quantidade   Valor unitário  
máximo aceitável 

Valor total  
máximo aceitável  

03 30 PACOTES R$ 3,19 R$ 95,70 

 
Copos Plásticos descartáveis. 
Copos Plásticos descartáveis com no mínimo 180ml e no Máximo 200ml para água/café. São 3.000 copos, 
(podendo ser distribuídos em 30 embalagens de 100 unidades) em polipropileno cor branca, atóxico. 
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Item 
 

Quantidade   Valor unitário  
máximo aceitável 

Valor total  
máximo aceitável  

04 192 GARRAFAS R$ 1,19 R$ 228,48 

 
Água mineral com gás. 
Água mineral com gás. Cada garrafa deve conter no mínimo 500 ml, podendo ser organizadas em fardos 
com 12 ou 24 unidades. Validade mínima de 01 (um) ano, contados a partir da entrega pelo fornecedor. 
A embalagem deverá conter identificação do produto, data de envasamento e marca do fabricante. 
 

Item 
 

Quantidade   Valor unitário  
máximo aceitável 

Valor total  
máximo aceitável  

05 384 GARRAFAS R$ 1,07 R$ 410,88 

 
Água mineral sem gás. 
Água mineral sem gás. Cada garrafa deve conter no mínimo 500 ml, podendo ser organizadas em fardos 
com 12 ou 24 unidades. Validade mínima de 01 (um) ano, contados a partir da entrega pelo fornecedor. 
A embalagem deverá conter identificação do produto, data de envasamento e marca do fabricante. 
 

Item 
 

Quantidade   Valor unitário  
máximo aceitável 

Valor total  
máximo aceitável  

06 15 CAIXAS R$ 1,72 R$ 25,80 

 
Chá Misto Hortelã 
Chá Misto Hortelã. Cada caixa deve conter aproximadamente 10 envelopes, com validade mínima de 01 
(um) ano, contados a partir da entrega pelo fornecedor, com identificação do fabricante e registro da 
data de fabricação estampada no rótulo da embalagem. 
 

Item 
 

Quantidade   Valor unitário  
máximo aceitável 

Valor total  
máximo aceitável  

07 15 CAIXAS R$ 1,88 R$ 28,20 

 
Chá Camomila. 
Chá Camomila. Cada caixa deve conter aproximadamente 10 envelopes, com validade mínima de 01 
(um) ano, contados a partir da entrega pelo fornecedor, com identificação do fabricante e registro da 
data de fabricação estampada no rótulo da embalagem. 
 

Item 
 

Quantidade   Valor unitário  
máximo aceitável 

Valor total  
máximo aceitável  

08 15 CAIXAS R$ 1,68 R$ 25,20 

 
Chá Cidreira. 
Chá Cidreira. Cada caixa deve conter aproximadamente 10 envelopes, com validade mínima de 01 (um) 
ano, contados a partir da entrega pelo fornecedor, com identificação do fabricante e registro da data de 
fabricação estampada no rótulo da embalagem. 
 

Item 
 

Quantidade   Valor unitário  
máximo aceitável 

Valor total  
máximo aceitável  

09 15 CAIXAS R$ 3,29 R$ 49,35 

 
Chá Misto Cítrico. 
Chá Misto Cítrico. Cada caixa deve conter aproximadamente 10 envelopes, com validade mínima de 01 
(um) ano, contados a partir da entrega pelo fornecedor, com identificação do fabricante e registro da 
data de fabricação estampada no rótulo da embalagem. 
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Item 
 

Quantidade   Valor unitário  
máximo aceitável 

Valor total  
máximo aceitável  

10 15 CAIXAS R$ 3,29 R$ 49,35 

 
Chá frutas Vermelhas/frutas silvestres. 
Chá frutas Vermelhas/frutas silvestres. Cada caixa deve conter aproximadamente 10 envelopes, com 
validade mínima de 01 (um) ano, contados a partir da entrega pelo fornecedor, com identificação do 
fabricante e registro da data de fabricação estampada no rótulo da embalagem. 
 

Item 
 

Quantidade   Valor unitário  
máximo aceitável 

Valor total  
máximo aceitável  

11 40 PACOTES R$ 0,98 R$ 39,20 

 
Guardanapo de papel folha simples. 
Guardanapo de papel folha simples, medida aproximada de 20CM (L) x 22CM. Pacotes com no mínimo 
de 50 folhas. Papel absorvente, folha simples de alta qualidade, fibras naturais, cor branca. 
 

Item 
 

Quantidade   Valor unitário  
máximo aceitável 

Valor total  
máximo aceitável  

12 20 PACOTES R$ 9,25 R$ 185,00 

 
Papel toalha interfolha. 
Papel toalha interfolha, medida mínima aprox. 20 cm x 20 cm. Pacotes com 1000 folhas. 
 

VALOR TOTAL MÁXIMO ACEITÁVEL DO LOTE 01 : R$ 1.367,12 

 
 

 
  LOTE 02 

Item 
 

Quantidade   Valor unitário  
máximo aceitável 

Valor total  
máximo aceitável  

01 6 CAIXAS R$ 165,00 R$ 990,00 

 
Papéis A4, 75g. 
Papéis A4, 75g, tamanho ofício, Cor branco. Caixa com 10 pacotes de 500 folhas cada, totalizando 5.000 
folhas por caixa. 

 

VALOR TOTAL MÁXIMO ACEITÁVEL DO LOTE 02 : R$ 990,00 

 
 

 
  LOTE 03 

Item 
 

Quantidade   Valor unitário  
máximo aceitável 

Valor total  
máximo aceitável  

01 18 UNIDADES R$ 79,50 R$ 1.431,00 

 
Cartucho de Toner PRETO. 
Cartucho de Toner PRETO, de primeiro uso, similar/compatível, para impressora HP Color LaserJet Pro 
M277dw MFP. 

 

Item 
 

Quantidade   Valor unitário  
máximo aceitável 

Valor total  
máximo aceitável  

02 18 UNIDADES R$ 79,50 R$ 1.431,00 

 
Cartucho de Toner CIANO. 
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Cartucho de Toner CIANO, de primeiro uso, similar/compatível, para impressora HP Color LaserJet Pro 
M277dw MFP.  

 

Item 
 

Quantidade   Valor unitário  
máximo aceitável 

Valor total  
máximo aceitável  

03 18 UNIDADES R$ 79,50 R$ 1.431,00 

 
Cartucho de Toner AMARELO. 
Cartucho de Toner AMARELO, de primeiro uso, similar/compatível, para impressora HP Color LaserJet 
Pro M277dw MFP. 
 

Item 
 

Quantidade   Valor unitário  
máximo aceitável 

Valor total  
máximo aceitável  

04 18 UNIDADES R$ 79,50 R$ 1.431,00 

 
Cartucho de Toner MAGENTA. 
Cartucho de Toner MAGENTA, de primeiro uso, similar/compatível, para impressora HP Color LaserJet 
Pro M277dw MFP. 
 

VALOR TOTAL MÁXIMO ACEITÁVEL DO LOTE 03 : R$ 5.724,00 

 
 
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. 

 

5. Local de entrega 

 

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

Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS  
Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança - ESEFID 

 
Endereço: Rua Felizardo, nº 750, Bairro Jardim Botânico, CEP 90690-200, Porto Alegre/RS.  
Horário de entrega: a partir de 8:00 até as 18:00 horas - Sala do Programa Segundo Tempo 
 
6. Prazo de entrega 

 

 Os itens deverão ser entregues em 20 dias úteis, a contar do recebimento do pedido de fornecimento 

mediante Autorização de Compra.  

 

7. Prazo de validade dos materiais 

  

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

 

8. Forma de pagamento 

 

O pagamento ocorrerá em até 20 dias corridos após a entrega e tombamento do material se for o caso. 
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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) Não conformidade com o produto entregue será 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. 

 

D) 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.  

 

E)      Os e-mails referentes ao processo deverão ser enviados para faurgs.compras@ufrgs.br e conter o 

seguinte ASSUNTO: “EDITAL 070/2019”. 
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