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Anexo I - TERMO DE REFERÊNCIA 

Edital - 092/2019 
 

Para firmar Termo de Compromisso conforme Art. 40 do Decreto n. 8.241/2014. 
 

1.  Órgão demandante  

Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS 
Faculdade de Veterinária / Hospital de Clínicas Veterinárias  

Coordenador do Projeto: Professor Eduardo Raposo Monteiro 
 

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

 

Eduardo Raposo Monteiro    
Coordenador do Projeto 

 

Marcelo Alievi 
Professor 

Tatiane Mottin 
Médica Veterinária 

 Marcele Muccillo 

Médica Veterinária 

Paula Gonzalez 

Médica Veterinária 

 
2.2. Para contato e esclarecimentos técnicos falar Eduardo Marczalek fone (51) 3308-6963 ou e-mail: 

eduardo.marczalek@ufrgs.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 
Qt 

PEDIDO 
MÍNIMO 

Especificação detalhada 
Valor unitário 

máximo 
aceitável 

Valor TOTAL 
máximo aceitável 

ITEM 
01 

36Kg 9kg 

Ração extrusada para primatas herbívoros com no mínimo 
110g/kg de umidade, 180g/kg de proteína bruta, 50g/kg de 
extrato etéreo, 60g/kg matéria fibrosa e 85g/kg de matéria 
mineral.   

R$ 15,41 R$ 554,76 

LOTE 
02 

Qt 
PEDIDO 
MÍNIMO 

Especificação detalhada 
Valor unitário 

máximo 
aceitável 

Valor TOTAL 
máximo aceitável 

ITEM 
01 

30Kg 5kg 

Alimento extrusado completo para Porquinhos- da-india, 
com no máximo de 12% de umidade, 23% de matéria 
fibrosa e 7% de matéria mineral. E no mínimo 15% de 
proteína bruta e 4% de extrato etéreo. 

R$ 15,00 R$ 450,00 

LOTE 
03 

Qt 
PEDIDO 
MÍNIMO 

Especificação detalhada 
Valor unitário 

máximo 
aceitável 

Valor TOTAL 
máximo aceitável 

ITEM 
01 

48Kg 5kg 

Alimento para aves ornamentais, indicado para periquitos e 
outros psitacídeos de pequeno porte. Contendo em sua 
composição básica grão de painço, grão de alpiste, milheto, 
grão de aveia, painço preto, painço vermelho, semente de 
girassol, semente de cártamo, trigo mourisco, aditivo 
flavorizante e 5% de alimento extrusado.   

R$ 5,50 R$ 264,00 

LOTE 
04 

Qt 
PEDIDO 
MÍNIMO 

Especificação detalhada 
Valor unitário 

máximo 
aceitável 

Valor TOTAL 
máximo aceitável 

ITEM 
01 

20Kg 5kg 

Alimento completo para aves ornamentais, indicado para 

tucanos e outras aves frugívoras. Máximo de 110g/kg de 

umidade, 35g/kg de fibra e 70g/kg de minerais. Mínimo 

190g/kg de proteína bruta e 50h/kg extrato etéreo.  

R$ 17,16 R$ 343,20 

LOTE 
05 

Qt 
PEDIDO 
MÍNIMO 

Especificação detalhada 
Valor unitário 

máximo 
aceitável 

Valor TOTAL 
máximo aceitável 

ITEM 
01 

60Kg 10kg 

Alimento extrusado completo, cientificamente formulado e 

especialmente desenvolvido para papagaios, cacatuas, 

eclectus e demais psitacídeos. Max de 12% de umidade, 

4,50% de fibra e 4% de minerais. Mínimo de 14%  de 

proteína bruta e 5% de extrato de etéreo.  

 

R$ 17,85 R$ 1.071,00 
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LOTE 
06 

Qt 
PEDIDO 
MÍNIMO 

Especificação detalhada 
Valor unitário 

máximo 
aceitável 

Valor TOTAL 
máximo aceitável 

ITEM 
01 

100Kg 20kg 
Milho quebrado utilizado na alimentação de animais 

internados. 
R$ 1,16 R$ 116,00 

LOTE 
07 

Qt 
PEDIDO 
MÍNIMO 

Especificação detalhada 
Valor unitário 

máximo 
aceitável 

Valor TOTAL 
máximo aceitável 

ITEM 
01 

100Kg 20kg 

Ração com altos níveis nutricionais e ingredientes 

selecionados para frangos em fase de crescimento. Contendo 

promotor de crescimento e aditivo coccidiostático.     

R$ 1,84 R$ 184,00 

LOTE 
08 

Qt 
PEDIDO 
MÍNIMO 

Especificação detalhada 
Valor unitário 

máximo 
aceitável 

Valor TOTAL 
máximo aceitável 

ITEM 
01 

12Kg 6kg 

Alimento extrusado completo para calopsitas com no mínimo 

de 12% de umidade, 3% de fibra e 3% de minerais .  Mínimo  

de 13% de proteína bruta e 5% de extrato etéreo.  

R$ 23,66 R$ 283,92 

LOTE 
09 

Qt 
PEDIDO 
MÍNIMO 

Especificação detalhada 
Valor unitário 

máximo 
aceitável 

Valor TOTAL 
máximo aceitável 

ITEM 
01 

10Kg 2kg Semente  de girassol usada para alimentação de psitacideos.  R$ 5,90 R$ 59,00 

LOTE 
10 

Qt 
PEDIDO 
MÍNIMO 

Especificação detalhada 
Valor unitário 

máximo 
aceitável 

Valor TOTAL 
máximo aceitável 

ITEM 
01 

21Kg 5kg 

Alimento extrusado completo para hamsters e pequenos 

roedores. Máximo de 12% de umidade, 20% de fibra e 6% 

de minerais. Mínimo de 16% de proteína bruta e 4% de 

extrato etéreo.   

R$ 15,00 R$ 315,00 

LOTE 
11 

Qt 
PEDIDO 
MÍNIMO 

Especificação detalhada 
Valor unitário 

máximo 
aceitável 

Valor TOTAL 
máximo aceitável 

ITEM 
01 

2,8Kg 700gr 

Alimento completo desenvolvido para alimentação de 

tartarugas aquáticas, formado pelo alimento extrusado em 

bastões acrescido de crustáceo desidratado Gammarus sp. 

Máximo de 10% de umidades, 11% de fibra e 12% de 

minerais. Mínimo de 35% de proteína bruta e 3% de extrato 

etéreo.     

R$ 168,56 R$ 674,24 

LOTE 
12 

Qt 
PEDIDO 
MÍNIMO 

Especificação detalhada 
Valor unitário 

máximo 
aceitável 

Valor TOTAL 
máximo aceitável 

ITEM 
01 

3Kg 300gr 

Alimento natural e saudável para beija-flores em forma de 

pó para dissolução, contendo sacarosse, dextrose, premix 

vitamínico, sorbato de potássio, corante vermelho bordeux e 

ácido cítrico.                    

R$ 17,04 R$ 170,40 

LOTE 
13 

Qt 
PEDIDO 
MÍNIMO 

Especificação detalhada 
Valor unitário 

máximo 
aceitável 

Valor TOTAL 
máximo aceitável 

ITEM 
01 

40Kg 4kg 

Mix de sementes para aves ornamentais indicado para 

canários, contendo grão de alpiste, aveia descascada, grão 

de colza, nabão, semente de linhaça e grão de niger. 

Contendo em sua composição básica grão de alpiste, aveia 

descascada, grão de colza, nabão, semente de linhaça e grão 

de niger.  

R$ 7,50 R$ 300,00 

LOTE 
14 

Qt 
PEDIDO 
MÍNIMO 

Especificação detalhada 
Valor unitário 

máximo 
aceitável 

Valor TOTAL 
máximo aceitável 

ITEM 
01 

10 2kg 

Alimento completo para aves ornamentais, indicado para 
trinca ferros, sabiás e outros pássaros onívoros. 
Máximo de 110g/kg de umidade, 33g/kg de fibras e 65g/kg 

de minerais. Mínimo de 200g/kg de proteína bruta e 45g/kg 

de extrato etéreo.  

R$ 7,50 R$ 75,00 

LOTE 
15 

Qt 
PEDIDO 
MÍNIMO 

Especificação detalhada 
Valor unitário 

máximo 
aceitável 

Valor TOTAL 
máximo aceitável 

ITEM 
01 

30Kg 3kg 

Alimento pra aves ornamentais indicado para calopsita, 

agapornis e outros psitacídeos de médio porte, tais como 

ring ne roselas, maritacas contendo grão de painço, grão de 

alpiste, semente de cártamo, grão de aveia, trigo mourisco, 

linhaça integral, painço vermelho, painço preto e painço.    

 

 

R$ 6,50 R$ 195,00 
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LOTE 
16 

Qt 
PEDIDO 
MÍNIMO 

Especificação detalhada 
Valor unitário 

máximo 
aceitável 

Valor TOTAL 
máximo aceitável 

ITEM 
01 

10Kg 2kg 

Alimento pra aves ornamentais indicado para papagaios e 

outros psitacídeos de grade porte, contendo semente 

girassol, grão de integral de milho, semente de cártamo, 

grão de sorgo integral, grão integral de soja desintoxicado, 

ervilha, grão de aveia, grão de arroz, grão de amendoim, 

amendoim com casca, nabão, frutas cristalizadas (3%) , 

macarrão e 5%  de alimento extrusado.     

R$ 6,50 R$ 65,00 

Observação: Os quantitativos que constam na coluna “Qt” foram definidos pelo órgão demandante desta Seleção 

Pública, tendo por base uma perspectiva de consumo em um período de 12 meses de trabalho do HCV, não 
gerando, entretanto, obrigação para o requisitante de adquirir o quantitativo total estimado ou mesmo quantitativo 

mínimo, ou seja, os pedidos de compra serão feitos conforme a demanda do projeto. 
 

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 nº 9090, Bairro Agronomia, CEP 91540-000, Porto Alegre/RS.  

Horário de entrega: a partir de 9:00 às 12:00 e das 14:00 as 17:00 horas. 

 

Responsável pelo recebimento dos produtos: Eduardo Marczalek, Fone: 3308-6963, e-mail: Eduardo.marczalek@ufrgs.br. 

 

4.3. Prazo de entrega: Os itens deverão ser entregues em até 15 dias úteis, a contar do recebimento do pedido de 

fornecimento mediante Autorização de Compra da FAURGS.  

 

4.4. Prazo de validade dos lotes mínima na data de entrega:   

03 meses de validade a contar da data de entrega para os lotes 05, 06 e 07. 

06 meses de validade a contar da data de entrega para os lotes 01 e 04. 

10 meses de validade a contar da data de entrega para os lotes 02, 03, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. 

 

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 HCV. 

 

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. Pagamento  

5.1 O pagamento será feito por depósito na conta em nome do fornecedor, por este indicada, após a apresentação 

da nota fiscal referente ao objeto, em até 20 dias corridos da certificação da mesma pela pessoa responsável ou 

por quem de direito seja competente.  

 

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)  Para esta Seleção Pública o fornecimento de bens/serviço será em entregas parceladas, conforme a 

demanda do requisitante.  

D)  Os e-mails referentes ao processo deverão conter o seguinte ASSUNTO: “EDITAL 092/2019”.  

 


