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Processo..: 23081.001011/2019-78 16 / 2019 Data da Emissão: 31/01/2019Pregão SRP

Objeto Resumido:
Abertura: Dia: 19/02/2019 09:00:00Hora:

Modalidade de Julgamento : Menor Preço

Item Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Preço TotalCatálogo

1 Bandeja plástica fechada, cor branca, lisa nas partes externa e interna, em polietileno de 
alta densidade (PEAD). Dimensões aproximadas: 50 cm (comprimento) x 30 cm (largura) x 
10 cm (altura). Com timbre “RU-UFSM-Copos”, centralizado na parte externa (lateral) da 
bandeja, na cor vermelha. Marca aprovada: Proplast. Outras marcas, apresentar catálogo.   
              

20,00 _______________ _____________Unidade

2 Plastico incolor atóxico, em rolo, específico para alimentos (uso em açougue), 
acondicionado em embalagem primária de polietileno. Peso da unidade (rolo): 10 kg; 
Dimensões aproximadas do rolo (unidade): 45 cm (largura) x 0,02 microns 
(espessura). Apresentar catálogo.

20,00 _______________ _____________Rolo

3 Calçado de segurança feminino em vaqueta relax preta macia, forro em poliéster com 
manta, biqueira para conformação, palmilha de conforto feminina em PU, solado em 
Poliuretano expandido Anabela, altura do salto 06 cm. Numeração: n° 36 ao n° 39, 
conforme solicitação do serviço. Marca aprovada: Fugiwara. Outras marcas, apresentar 
amostra.

20,00 _______________ _____________Par

4 Cesto plástico, tipo balde, não vazado, com tampa e alças laterais reforçadas, com 
capacidade de 40 litros, de cor branca. Cesto e tampa injetado em plástico polipropileno 
(pp) copolímero. Superfície polida para facilitar a higienização e evitar o acumulo de 
sujidade. Medidas aproximadas: 525 mm (altura) x 455 mm (largura) x 387 mm 
(profundidade). Apresentar catálogo.

10,00 _______________ _____________Unidade

5 Disco abrasador para descascador de legumes em geral, específico para uso em 
processadores de alimentos da marca Metvisa. Apresentar catálogo.

3,00 _______________ _____________Unidade

6 Disco abrasador para descascador de legumes em geral, específico para uso em 
processadores de alimentos da marca Siemens. Apresentar catálogo.

3,00 _______________ _____________Unidade

7 Disco expulsador, específico para uso em processadores de alimentos da marca Skymsen. 
Apresentar catálogo.

5,00 _______________ _____________Unidade

8 Disco para fatiar (10 mm), construída em alumínio fundido e usinado, dotado de lâmina de 
corte em aço inoxidável temperado, específico para uso em processadores de alimentos da 
marca Robot Coupe dos modelos CL50 e CL60. Marca aprovada: Robot Coupe. Outras 
marcas, apresentar catálogo. 

4,00 _______________ _____________Unidade

9 Disco para fatiar (3 mm), construída em alumínio fundido e usinado, dotado de lâmina de 
corte em aço inoxidável temperado, específico para uso em processadores de alimentos da 
marca Robot Coupe dos modelos CL50 e CL60. Marca aprovada: Robot Coupe. Outras 

5,00 _______________ _____________Unidade
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marcas, apresentar catálogo.

10 Disco para fatiar (5 mm), construída em alumínio fundido e usinado, dotado de lâmina de 
corte em aço inoxidável temperado, específico para uso em processadores de alimentos da 
marca Robot Coupe dos modelos CL50 e CL60. Marca aprovada: Robot Coupe. Outras 
marcas, apresentar catálogo.

5,00 _______________ _____________Unidade

11 Disco para ralar (3 mm), construída em alumínio fundido e usinado, dotado de lâmina de 
corte em aço inoxidável temperado, específico para uso em processadores de alimentos da 
marca Skimsen. Marca aprovada: Skimsen. Outras marcas, apresentar catálogo. 

5,00 _______________ _____________Unidade

12 Disco para ralar (5 mm), construída em alumínio fundido e usinado, dotado de lâmina de 
corte em aço inoxidável temperado, específico para uso em processadores de alimentos da 
marca Skimsen. Marca aprovada: Skimsen. Outras marcas, apresentar catálogo. 

5,00 _______________ _____________Unidade

13 Escova sanitária com suporte. Corpo em Plástico. Cerdas em Nylon. Escova utilizada na 
limpeza de vaso sanitário. Dimensões: 13x33x13. Marca aprovada: Sanilux Bettanin. 
Outras marcas, apresentar amostra.

30,00 _______________ _____________Unidade

14 Grelha em inox com fecho quadrado 15 x 15 cm, altura 1cm. Apresentar catálogo. 100,00 _______________ _____________Unidade

15 Jarra elétrica, com alça ergonômica que não esquenta, desligamento automático que evita 
o superaquecimento, led indicador de ligado, pés antiderrapantes e porta fio na base. 
Capacidade aproximada de 1,7L.Tensão de 220 V. Potência de 1850 W. Dimensões 
aproximadas (LxAxP): 221 mm x 225 mm x 158 mm. Garantia de 6 meses. Marca 
aprovada: Cadence. Outras marcas, apresentar catálogo.

10,00 _______________ _____________Unidade

16 Pallet plástico branco, vazado, próprio para alimentos. Capacidade de carga mínima de 500 
kg. O produto deve ser fabricado em PP (polipropileno) ou PEAD (polietileno de alta 
densidade). Dimensões aproximadas: 15 cm (altura) x 60 cm (largura) x 80 cm 
(comprimento). Marcas aprovadas: Marfinite e Plastitália. Outras marcas, apresentar 
catálogo. 

5,00 _______________ _____________Unidade

17 Pano de limpeza descartável multiuso, em rolo, com 600 unidades picotadas. Produto 
absorvente e resistente à tração manual. Medidas aproximadas do rolo: 300 metros 
(comprimento) x 30 cm (largura). Gramatura mínima: 40 g/m2. O produto deve ser 
acondicionado em embalagem primária plástica. Marca aprovada: SuperPro Bettanin. 
Outras marcas, apresentar catálogo. 

100,00 _______________ _____________Rolo

18 Sabão em pó, inodoro (sem perfume), para utilizar na lavagem de roupas em máquina de 
lavar automática, que remova com facilidade manchas em geral, que tenha adequada 
solubilidade em água, não formando grumos. Produto acondicionado em embalagem 
primária, tipo pacote ou caixa, de 05 kg de peso líquido. Validade mínima do produto no ato 
da entrega: 20 meses. Saneante com notificação junto à ANVISA/MS, conforme RDC n° 
184/2001 e outras legislações cabíveis. Marcas aprovadas: Blendol. Outras marcas, 
apresentar amostra.

2.000,00 _______________ _____________Kilogramas
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19 Suporte para acondicionamento de pano descartável de limpeza multiuso, com as 
seguintes medidas (rolo): 300 metros (comprimento) x 33 cm (largura). Produto com chapa 
metálica em sua frente para facilitar o destaque das folhas picotadas. Medidas 
aproximadas do suporte: 39 cm (largura) x 36 cm (profundidade) x 22 cm (altura). O produto 
deve conter sistema para fixação em parede e ser acompanhado de parafusos e buchas, 
em quantidades necessárias para a adequada fixação do suporte em parede de alvenaria. 
Apresentar catálogo.

5,00 _______________ _____________Unidade

20 Assadeira retangular funda, confeccionada totalmente em aço inox, fundo triplo, com tampa 
de vidro. Dimensões aproximadas: 385 mm de comprimento, 252 mm de largura e 90 mm 
de altura. Marca aprovada: Tramontina. Outras marcas, apresentar catálogo.                    

8,00 _______________ _____________Unidade

21 Lixeira em aço inox com três compartimentos, tampa e pedal, capacidade de 15 litros para 
cada compartimento, formato retangular, baldes internos removíveis, dimensões 
aproximadas: 360 mm de comprimento, 605 mm de largura e 480 mm de altura. Marca 
aprovada: Tramontina. Outras marcas, apresentar catálogo.

4,00 _______________ _____________Unidade

22 Lixeira em aço inox com tampa e pedal, capacidade de 20 litros, balde interno removível, 
dimensões aproximadas: 295 mm de comprimento, 295 mm de largura e 460 mm de altura. 
Marca aprovada: Tramontina. Outras marcas, apresentar catálogo.

10,00 _______________ _____________Unidade

23 Lixeira em aço inox com tampa e pedal, capacidade de 30 litros, balde interno removível, 
dimensões aproximadas: 295 mm de comprimento, 295 mm de largura e 655 mm de altura. 
Marca aprovada: Tramontina. Outras marcas, apresentar catálogo.

10,00 _______________ _____________Unidade

24 Panela de pressão, confeccionada em aço inoxidável, capacidade de 6 litros, com fundo 
triplo, alças e cabo anti-térmico, 5 dispositivos de segurança, deve vir com tampa de vidro. 
Marca aprovada: Tramontina. Outras marcas, apresentar catálogo. 

4,00 _______________ _____________Unidade

25 Pote totalmente em aço inox fosco, redondo, com tampa, capacidade de 1,61 litros. 
Dimensões aproximadas: 195 mm de comprimento, 195 mm de largura e 75 mm de altura. 
Marca aprovada: Tramontina. Outras marcas, apresentar catálogo.

ESPECIFICAÇÃO DE DESCARTÁVEIS, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, 
SANEANTES E UTENSÍLIOS PARA O RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

Essa especificação tem por objetivo definir as características dos objetos da presente 
licitação e condições para habilitação, entrega dos produtos, dentre outras obrigações 
relativas aos Licitantes.

20,00 _______________ _____________Unidade



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105
Termo de Referência

Item Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Preço TotalCatálogo

1 Qualidade geral

1.1 Os produtos cotados e entregues para o Restaurante Universitário (RU) devem ser 
resistentes, duradouros, eficientes e eficazes quanto aos propósitos específicos de seus 
usos; todos os objetos cotados (utensílios) deverão apresentar a marca de forma indelével 
no produto;

1.2 A embalagem deve ser resistente, atóxica, limpa e íntegra. Além disso, deve apresentar 
rotulagem com informações sobre o produto, conforme a legislação vigente. O prazo de 
validade deverá seguir as exigências constantes de cada item.

2 Local e horário de entrega

2.1 As entregas devem ocorrer de segunda a sexta-feira, junto ao almoxarifado do RU, no 
Campus Universitário, das 13 horas às 16 horas, conforme requisição deste Setor.

3 Amostras 

3.1 Para a análise dos itens 03, 13 e 18, quando a marca cotada não for uma das 
aprovadas, os licitantes convocados deverão encaminhar amostra conforme sua descrição 
em Edital, e esta deverá estar acompanhada de sua rotulagem original. 

4 Catálogos

4.1 Para a análise dos itens 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 
20, 21, 22, 23, 24 e 25, quando a marca cotada não for uma das aprovadas, o licitante 
deverá anexar, no sítio eletrônico www.comprasnet.gov.br, um catálogo informativo sobre o 
objeto cotado, devendo neste conter informações e figuras/fotografias suficientes para 
confirmação com as especificadas no Edital, como, por exemplo, volume, concentração, 
composição, dimensões, categoria de uso, entre outros, conforme o caso. Os catálogos 
com informações incompletas ou divergentes com as do Edital terão seus referidos objetos 
reprovados.

5 Equipamentos de Proteção Individual

5.1 Os licitantes do item 03 (calçado de segurança) deverão apresentar o Certificado de 
Aprovação (CA), expedido pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e 
saúde no trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
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26 Ventilador de coluna, diâmetro de 60 cm, altura mínima da haste de 1,5m, com 3 ou mais 
pás de polipropileno, grade de proteção metálica, controle de, no mínimo, 3 velocidades, 
potência mínima de 180W, vazão mínima de 220m³/min, altura regulável, cor preta. 
Alimentação 220V, monofásico, 60Hz. Manual de instruções em português. Garantia 
mínima de 1 (um) ano ou a normalmente fornecida pelo fabricante, prevalecendo a maior, 
com certificado. Apresentar catálogo com especificações técnicas do produto.

30,00 _______________ _____________Unidade

______/______/_______

Informar:

Razão Social da Empresa:

CNPJ: __________________________________________

Razão Social da Empresa:

Endereço, Local e Estado: _______________________________________________________________________________________________________________________

Cep: __________________________ Fone/Fax: _______________________________ Telex: _______________________________

Nome do Banco: __________________________________ Nome da Agência: _____________________________________ Número da Agência: ___________________

Número Conta Bancária: __________________________________ Data:

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Assinatura

_______________________________________________________________________________________________________________________


