
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM
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Termo de Referência

Processo..: 23081.050358/2019-44 171 / 2019 Data da Emissão: 03/09/2019Pregão SRP

Objeto Resumido:
Abertura: Dia: Hora:

Modalidade de Julgamento : Menor Preço

Item Especificação Unidade Preço Máximo Quantidade Preço Unitário Preço TotalCatálogo

1 Apoio e Logística à Concursos Públicos para UFSM:

Elaboração, revisão, auditoria, diagramação e impressão de instrumentos de 
avaliação, por equipe capacitada, em ambiente isolado da rede externa, controlado 
por acesso biométrico.
 Capacitação e coordenação de pessoal especializado para elaboração e revisão de 
questões.
 Guarda de instrumentos de avaliação dentro de cofre-forte com acesso restrito, sendo 
esse protegido por alarme e câmaras;
 Organização e gerenciamento de logística para atendimento a candidatos com 
deficiência (prova em braile, prova ampliada, intérprete de LIBRAS);
 Treinamento de pessoal responsável pela aplicação;
Confecção e impressão da folha-resposta com dados variáveis;
 Processamento automatizado de resultados de avaliação por meio de tecnologia de 
leitura em scanner e softwares;
Divulgação dos resultados; 
Avaliação do processo com base em análises estatísticas;
 Elaboração e disponibilização de relatórios de desempenho individual do candidato no 
processo;
Impressão de material de divulgação e apoio;
 Organização e gerenciamento de logística de aplicação de instrumentos de avaliação.
  
PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

Unidade _______________ _____________5,00170.000,000

2 Apoio e Logística para Seleção à Residência Multiprofissional da UFSM:

Eaboração, revisão, auditoria, diagramação e impressão de instrumentos de 
avaliação, por equipe capacitada, em ambiente isolado da rede externa, controlado 
por acesso biométrico. Capacitação e coordenação de pessoal especializado para 
elaboração e revisão de questões. Guarda de instrumentos de avaliação dentro de 
cofre-forte com acesso restrito, sendo esse protegido por alarme e câmaras; 
Organização e gerenciamento de logística para atendimento a candidatos com 
deficiência (prova em braile, prova ampliada, intérprete de LIBRAS); Treinamento de 
pessoal responsável pela aplicação; Confecção e impressão da folha-resposta com 
dados variáveis; Processamento automatizado de resultados de avaliação por meio de 

Unidade _______________ _____________2,00170.000,000
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Item Especificação Unidade Preço Máximo Quantidade Preço Unitário Preço TotalCatálogo

tecnologia de leitura em scanner e softwares; Divulgação dos resultados; Avaliação do 
processo com base em análises estatísticas; Elaboração e disponibilização de 
relatórios de desempenho individual do candidato no processo; Impressão de material 
de divulgação e apoio; Organização e gerenciamento de logística de aplicação de 
instrumentos de avaliação.     

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES           

3 Apoio e Logística para Processo Seletivo Música e Dança Bacharelado da UFSM:
Publicação do edital, sistema de inscrições.
Prova de Conhecimentos Específicos.
Divulgação dos resultados; 
Elaboração e disponibilização de relatórios de desempenho individual do candidato no 
processo;
Impressão de material de divulgação e apoio.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES
    

Unidade _______________ _____________2,0010.000,0000

4 Apoio e Logística para Processo Seletivo para Cursos EaD UAB/UFSM:
Elaboração, revisão, auditoria, diagramação e impressão de instrumentos de 
avaliação, por equipe capacitada, em ambiente isolado da rede externa, controlado 
por acesso biométrico.
 Capacitação e coordenação de pessoal especializado para avaliação de provas de 
redação;
 Guarda de instrumentos de avaliação dentro de cofre-forte com acesso restrito, sendo 
esse protegido por alarme e câmaras;
Organização e gerenciamento de logística para atendimento a candidatos com 
deficiência (prova em braile, prova ampliada, intérprete de LIBRAS);
 Treinamento de pessoal responsável pela aplicação;
Confecção e impressão da folha-resposta com dados variáveis;
 Processamento automatizado de resultados de avaliação por meio de tecnologia de 
leitura em scanner e softwares;
Divulgação dos resultados; 
Avaliação do processo com base em análises estatísticas;
 Elaboração e disponibilização de relatórios de desempenho individual do candidato no 
processo;
Impressão de material de divulgação e apoio;
 Organização e gerenciamento de logística de aplicação de instrumentos de avaliação.
 
PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES

Unidade _______________ _____________5,0070.000,0000
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5 Apoio e Logística para Processo Seletivo Indígena da UFSM:

Elaboração, revisão, auditoria, diagramação e impressão de instrumentos de 
avaliação, por equipe capacitada, em ambiente isolado da rede externa, controlado 
por acesso biométrico.
 Capacitação e coordenação de pessoal especializado para elaboração e revisão de 
questões, bem como avaliação de provas de redação;
 Guarda de instrumentos de avaliação dentro de cofre-forte com acesso restrito, sendo 
esse protegido por alarme e câmaras;
Organização e gerenciamento de logística para atendimento a candidatos com 
deficiência (prova em braile, prova ampliada, intérprete de LIBRAS);
  Treinamento de pessoal responsável pela aplicação;
Confecção e impressão da folha-resposta com dados variáveis;
 Processamento automatizado de resultados de avaliação por meio de tecnologia de 
leitura em scanner e softwares;
Divulgação dos resultados; 
Avaliação do processo com base em análises estatísticas;
 Elaboração e disponibilização de relatórios de desempenho individual do candidato no 
processo;
Impressão de material de divulgação e apoio;
 Organização e gerenciamento de logística de aplicação de instrumentos de avaliação.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES
      

Unidade _______________ _____________2,0015.000,0000

6 Apoio e Logística para Teste de Suficiência em Línguas Estrangeiras da UFSM:

Diagramação e impressão de instrumentos de avaliação, por equipe capacitada, em 
ambiente isolado da rede externa, controlado por acesso biométrico.
Guarda de instrumentos de avaliação dentro de cofre-forte com acesso restrito, sendo 
esse protegido por alarme e câmaras;
Confecção e impressão da folha-resposta com dados variáveis;
 Processamento automatizado de resultados de avaliação por meio de tecnologia de 
leitura em scanner e softwares;
Avaliação do processo com base em análises estatísticas;
 Elaboração e disponibilização de relatórios de desempenho individual do candidato no 
processo;
Impressão de material de divulgação e apoio;
 Organização e gerenciamento de logística de aplicação de instrumentos de avaliação.

Unidade _______________ _____________4,0010.000,0000
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PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES
              

7 Simulados da UFSM e Outros Processos Acadêmicos da UFSM:

Diagramação e impressão de instrumentos de avaliação, por equipe capacitada, em 
ambiente isolado da rede externa, controlado por acesso biométrico.
Guarda de instrumentos de avaliação dentro de cofre-forte com acesso restrito, sendo 
esse protegido por alarme e câmaras;
Confecção e impressão da folha-resposta com dados variáveis;
 Processamento automatizado de resultados de avaliação por meio de tecnologia de 
leitura em scanner e softwares;
Avaliação do processo com base em análises estatísticas;
 Elaboração e disponibilização de relatórios de desempenho individual do candidato no 
processo;
Impressão de material de divulgação e apoio;
 Organização e gerenciamento de logística de aplicação de instrumentos de 
avaliação. 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES

Unidade _______________ _____________5,0010.000,0000

8 Apoio e Logística para Processo Seletivo Ingresso Colégio Politécnico e Colégio 
Técnico Industrial de Santa Maria CTISM da UFSM:

Elaboração, revisão, auditoria, diagramação e impressão de instrumentos de 
avaliação, por equipe capacitada, em ambiente isolado da rede externa, controlado 
por acesso biométrico.
Guarda de instrumentos de avaliação dentro de cofre-forte com acesso restrito, sendo 
esse protegido por alarme e câmaras;
 Organização e gerenciamento de logística para atendimento a candidatos com 
deficiência (prova em braile, prova ampliada, intérprete de LIBRAS);
 Treinamento de pessoal responsável pela aplicação;
Confecção e impressão da folha-resposta com dados variáveis;
 Processamento automatizado de resultados de avaliação por meio de tecnologia de 
leitura em scanner e softwares;
Divulgação dos resultados; 
Avaliação do processo com base em análises estatísticas;
 Elaboração e disponibilização de relatórios de desempenho individual do candidato no 
processo;
Impressão de material de divulgação e apoio;
 Organização e gerenciamento de logística de aplicação de instrumentos de avaliação.

Unidade _______________ _____________2,00170.000,000
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PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

9 Apoio e Logística para Programa de Formação de Professores - PEG:
Elaboração, revisão, auditoria, diagramação e impressão de instrumentos de 
avaliação, por equipe capacitada, em ambiente isolado da rede externa, controlado 
por acesso biométrico.
 Capacitação e coordenação de pessoal especializado para avaliação de provas de 
redação;
 Guarda de instrumentos de avaliação dentro de cofre-forte com acesso restrito, sendo 
esse protegido por alarme e câmaras;
 Organização e gerenciamento de logística para atendimento a candidatos com 
deficiência (prova em braile, prova ampliada, intérprete de LIBRAS);
 Treinamento de pessoal responsável pela aplicação;
Confecção e impressão da folha-resposta com dados variáveis;
 Processamento automatizado de resultados de avaliação por meio de tecnologia de 
leitura em scanner e softwares;
Divulgação dos resultados; 
Avaliação do processo com base em análises estatísticas;
 Elaboração e disponibilização de relatórios de desempenho individual do candidato no 
processo;
Impressão de material de divulgação e apoio;
 Organização e gerenciamento de logística de aplicação de instrumentos de avaliação.
          
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES

Unidade _______________ _____________6,0010.000,0000

10 Apoio e Logística para Programa Janela Aberta UFSM:

Oportunizar aos/às estudantes de ensino médio do RS e dos demais estados da 
federação interessados, a realização de visitas aos laboratórios, museus 
grupos/projetos de pesquisa e extensão e demais espaços de produção e mostra de 
cultura e conhecimento da UFSM. Possibilitar maior interação entre a UFSM e as 
escolas de ensino médio do RS e dos demais estados da federação interessados; 
Ampliar os conhecimentos adquiridos em sala de aula por esses/as estudantes; 
Provocar neles/as a curiosidade e o interesse pela produção de conhecimento e 
cultura no espaço universitário; Auxiliar os/as estudantes na escolha do curso de 
graduação.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES

Unidade _______________ _____________2,0010.000,0000

11 Apoio e Logística para Eventos Acadêmicos: Unidade _______________ _____________5,0010.000,0000
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Auxílio nas formas de divulgação, planejamento, preparação, contatos com 
fornecedores, elaboração de certificados, transporte e logística, comunicação 
institucional, agendamentos, formação de equipes, entre outras ações afins à 
organização de eventos.  

PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES

12 Apoio e Logística para DESCUBRA UFSM:

Auxílio nas formas de divulgação, planejamento, preparação, contatos com 
fornecedores, elaboração de certificados, transporte e logística, comunicação 
institucional, agendamentos, formação de equipes, entre outras ações afins à 
organização do DESCUBRA UFSM. Evento com estimativa de público de 26.000 
pessoas. 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES

Unidade _______________ _____________3,0020.000,0000

______/______/_______

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

_______________________________________________________________________________________________________________________


