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Modalidade de Julgamento : Menor Preço

Item Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Preço TotalCatálogo

1 Calibração de balança eletrônica de laboratório marca Shimadzu, modelo AX 220. Deve ser 
incluído no valor a troca do kit selo/lacre do INMETRO e despesas de deslocamento.

15,00 _______________ _____________Unidade

2 Serviço de MANUTENÇÃO CORRETIVA DE HARDWARE EM COMPUTADOR compatível 
com a linha PC - marcas HP, Acer, Itautec, Lenovo, Intelbras, Samsung, AOC, LG, 
Novadata, Positivo, Dell, Pixxo, Apple, Sony, MSI e Toshiba - todos os modelos - 
pertencentes ao Centro de Educação (CE/UFSM). O serviço consistirá na realização de 
limpeza, correção de defeitos em peças e/ou componentes elétricos/mecânicos, ajustes, 
lubrificações, alinhamentos e testes em condições normais de uso. A empresa licitada, 
após receber a ordem de serviço do Centro de Educação, deverá retirar o equipamento do 
CE/UFSM em até 48h e entregá-lo em até sete dias. Transporte do equipamento por conta 
da contratada. Deverá ser oferecida uma garantia mínima de três meses pelo serviço 
prestado.

48,00 _______________ _____________Unidade

3 Serviço de MANUTENÇÃO CORRETIVA DE HARDWARE EM IMPRESSORA 
MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA - marcas HP, Xerox, Canon, Okidata, 
Epson, Lexmark e Samsung - todos os modelos. O serviço consistirá na realização de 
limpeza, correção de defeitos em peças e/ou componentes elétricos/mecânicos, ajustes, 
lubrificações, alinhamentos e testes em condições normais de uso. Transporte do 
equipamento por conta da empresa contratada. A empresa licitada, após receber a ordem 
de serviço do Centro de Educação, deverá retirar o equipamento do CE/UFSM em até 48h e 
entregá-lo em até sete dias. Transporte do equipamento por conta da contratada. Deverá 
ser oferecida uma garantia mínima de três meses pelo serviço prestado.

40,00 _______________ _____________Unidade

4 Serviço de MANUTENÇÃO CORRETIVA DE PROJETOR MULTIMÍDIA - marcas Epson, 
Infocus, Philco, Sony, Benq, LG, Philips, Asus - todos os modelos - pertencentes ao 
Centro de Educação (CE/UFSM).  O serviço consistirá na realização de limpeza, correção 
de defeitos em peças e/ou componentes elétricos/mecânicos, ajustes, lubrificações, 
alinhamentos e testes em condições normais de uso. A empresa licitada, após receber a 
ordem de serviço do Centro de Educação, deverá retirar o equipamento do CE/UFSM em 
até 48h e entregá-lo em até sete dias. Transporte do equipamento por conta da contratada. 
Deverá ser oferecida uma garantia mínima de três meses pelo serviço prestado.

40,00 _______________ _____________Unidade

5 Serviço de manutenção corretiva em cafeteiras elétricas - pertencentes ao Centro de 
Educação (CE/UFSM), com conserto de termostato, resistência, jarra e regulagem de 
demais peças necessárias para o funcionamento.A Licitante Vencedora, após receber a 
ordem de serviço do Centro de Educação, deverá retirar o equipamento do CE/UFSM em 

25,00 _______________ _____________Unidade



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105
Termo de Referência

Item Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Preço TotalCatálogo

até 48h e entregá-lo em até sete dias. Transporte do equipamento por conta da licitante 
vencedora. Deverá ser oferecida uma garantia mínima de três meses pelo serviço prestado.
                 

6 Serviço de manutenção corretiva de forno microondas  com capacidade de  até 45 litros  - 
pertencentes ao Centro de Educação (CE/UFSM), com conserto de prato giratório, luz 
interna, placa eletrônica, regulagem do mecanismo de botões e de display. A licitante 
vencedora, após receber a ordem de serviço do Centro de Educação, deverá retirar o 
equipamento do CE/UFSM em até 48h e entregá-lo em até sete dias. Transporte do 
equipamento por conta da licitante vencedora. Deverá ser oferecida uma garantia mínima de 
três meses pelo serviço prestado. 
               

11,00 _______________ _____________Unidade

7 Serviço de manutenção corretiva em aparelhos de refrigeração: refrigerador/freezer 
doméstico - pertencentes ao Centro de Educação (CE/UFSM): vedação, emborrachamento, 
colocação de gás, substituição de mangueiras, ajustes de peças, limpeza e regulagem 
geral. A licitante vencedora, após receber a ordem de serviço do Centro de Educação, 
deverá retirar o equipamento do CE/UFSM em até 48h e entregá-lo em até sete dias. 
Transporte do equipamento por conta da licitante vencedora. Deverá ser oferecida uma 
garantia mínima de três meses pelo serviço prestado.
               

21,00 _______________ _____________Unidade

8 Serviço de manutenção corretiva em aparelhos bebedouros de coluna - pertencentes ao 
Centro de Educação (CE/UFSM): vedação, emborrachamento, colocação de gás (se 
necessário), substituição de filtros e limpeza geral de bebedouro com serpentina interna, 
filtro interno, carvão ativo e regulagem geral. A licitante vencedora, após receber a ordem de 
serviço do Centro de Educação, deverá retirar o equipamento do CE/UFSM em até 48h e 
entregá-lo em até sete dias. Transporte do equipamento por conta da licitante vencedora. 
Deverá ser oferecida uma garantia mínima de três meses pelo serviço prestado.
                 

35,00 _______________ _____________Unidade

9 Serviço de manutenção corretiva de estrutura de cadeiras de escritório com rodízios do 
Centro de Educação (CE/UFSM), com o ajuste de pés ou rodizios e braços, regulagem de 
hastes da base e pistão, reforço de parafusos, juntas e rebites, conserto do arco/base do 
assento e arco/base do encosto, em diferentes materiais (madeira, mdf, fibra, aço ou afins), 
sem troca de estofamento/revestimento. A empresa licitada, após receber a ordem de 
serviço do Centro de Educação, deverá retirar o equipamento do CE/UFSM em até 48h e 
entregá-lo em até sete dias. Transporte do equipamento por conta da contratada. Deverá 
ser oferecida uma garantia mínima de três meses pelo serviço prestado.

40,00 _______________ _____________Unidade

10 Serviço de manutenção corretiva em aparelhos de DVD - áudio/vídeo - diversas marcas -  
pertencentes ao Centro de Educação (CE/UFSM) - incluso todo o material necessário: 
correção de defeitos em peças e/ou componentes elétricos/mecânicos, calibragens, 

30,00 _______________ _____________Unidade
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ajustes no sistema de vídeo, revisão de peças, lubrificações, testes e regulagens do 
sistema de áudio e vídeo em condições normais de uso. Deverá ser fornecido um parecer 
prévio sobre o defeito apresentado pelo aparelho e sua viabilidade de manutenção (quando 
solicitado). Valor untário por unidade de serviço/manutenção, sem inlcusão de peças, 
exceto as de pequena monta quando necessárias à consecução do serviço. A empresa 
licitada, após receber a ordem de serviço do CE/UFSM, deverá retirar o equipamento em 
até 48h e entregá-lo em até sete dias. Transporte do equipamento por conta da contratada. 
Deverá ser oferecida uma garantia mínima de três meses pelo serviço prestado.
             

11 Serviço de manutenção de bicicleta aro 26 e 21 marchas do Centro de Educação 
(CE/UFSM), com a realização de ajustes preventivos e/ou corretivos com a revisão 
completa: centragem no par de rodas, regulagem de acessórios, lubrificação dos freios e 
marchas, acerto dos patins (balacas) e ajuste/alinhamento de pedais, com calibragem total 
da bicicleta. Peças de pequena monta, inerentes à consecução do serviço, deverão estar 
inclusas no valor da mão-de-obra. A empresa licitada, após receber a ordem de serviço do 
Centro de Educação, deverá retirar o equipamento do CE/UFSM em até 48h e entregá-lo 
em até sete dias. Transporte do equipamento por conta da contratada. Deverá ser oferecida 
uma garantia mínima de três meses pelo serviço prestado.                  

25,00 _______________ _____________Unidade

12 Conserto de uma incubadora B.O.D: substituição do sistema analógico por sistema digital 
microprocessado, com controle de termo período e foto período programáveis, alarmes de 
sub e sobre temperaturas, registro de temperatura máxima e mínima, relógio em tempo 
real, substituição de lâmpadas fluorescentes convencionais por tubulares Led de baixo 
consumo e alta durabilidade.            

2,00 _______________ _____________Unidade

13
Conserto de uma BOD modelo:102G. Conserto do painel analógico existente, com 
substituição do controlador de temperatura digital, reaturação do sistema de aquecimento 
com recolocação da resistência, conserto do sistema de convecção forçada e restauração 
do sistema de foto período com substituição das fluorescentes convencionais por tubulares 
LED. 
Patrimônio :013545

1,00 _______________ _____________Unidade

14
Conserto de uma BOD modelo:102G. 
Conserto do painel analógico existente, com substituição do controlador de temperatura 
digital e placa servo, restauração do sistema de aquecimento com recolocação da 
resistência, conserto do sistema de convecção forçada e restauração do sistema de foto 
período com substituição das fluorescentes convencionais por tubulares LED. 

1,00 _______________ _____________Unidade
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Patrimônio :014038

15 Kit de manutenção preventiva incluindo mão de obra em equipamento analisador 
hematológico KX-21 da SYSMEX (patrimônio 208692).                     

4,00 _______________ _____________Unidade

16 Manutenção preventiva para sistema de purificação de água Synergy UV da Millipore 
(patrimônio 185214). O serviço contempla a verificação de todas as partes físicas do 
equipamento que sofrem desgaste ao longo do tempo de uso. Os principais pontos que 
deverão ser verificados são os conectores externos e internos do equipamento, tubulação 
interna, sensores, placas eletrônicas, funcionamento do equipamento conforme o software 
operacional e integridade física. O fornecimento das mangueiras e o serviço de substituição 
das tubulações interna e conexões de entrada e saída devem ser contemplados.

2,00 _______________ _____________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

_______________________________________________________________________________________________________________________


