
AVISO DE DISPENSA

Dispensa N° 2479/2022
1. Objeto e Motivação:

1.1. A dispensa em epígrafe tem como objetivo a abertura de
procedimento de dispensa para contratação de empresa especializada para
fornecimento de material de acondicionamento e embalagem, material de
expediente e uniformes, tecidos e aviamentos para atender a demanda da
ASCOM (Assessoria de Comunicação) da UniRV - Universidade de Rio
Verde.

1.2 Esses itens serão utilizados, pela Assessoria de Comunicação -
ASCOM, para públicos de interesse. O objetivo é ampliar a exposição da
marca e fortalecer o relacionamento da Instituição com a comunidade, de
forma estimada, para atender às necessidades da UniRV - Universidade de
Rio Verde, conforme especificações e quantidades estabelecidas abaixo.

1.3 A contratação possibilitará à UniRV reafirmar o compromisso
primordial baseado na missão de interagir com excelência no processo de
desenvolvimento da sociedade atuando nas áreas do Ensino, Pesquisa e
Extensão para formar cidadão com postura ética, humanística e científica.

1.4. A referida aquisição tem como escopo possibilitar a participação da
Universidade no evento que ocorrerá entre os dias 07 e 17 de julho de
2022, com público estimado em 250 mil pessoas, visando o fortalecimento
da marca “UniRV”, a expansão do conhecimento da sociedade ali presente
acerca das variadas opções oferecidas pela Instituição nas áreas do
conhecimento pertinentes aos cursos de graduação, pós-graduação latu
sensu e stricto sensu, cursos técnicos e de curta duração e por fim os
programas de educação corporativa.

1.5 Os itens aqui adquiridos serão utilizados durante o evento da 62°
Exposição Agropecuária de Rio Verde, que ocorrerá entre os dias 07 e 17
Julho 2022, e contará com a presença da UniRV, com o material compro
pretende-se a aproximação com o publico presento no evento, trazendo
assim a conhecimento da população quanto as variadas opções de cursos
ofertados pela instituição.

2. Entrega da Proposta e Documentação:

2.1 A proposta deve ser encaminhada para o seguinte E-mail:
paulo.cardoso@unirv.edu.br.

2.2 A proposta deve ser encaminhada em horário de expediente no
prazo entre 22/06/2022 até dia 24/06/2022.

2.3 A proposta deverá conter valor total, timbre da empresa interessada e
ser entregue acompanhada da documentação abaixo:



2.4 Em caso de empate entre propostas recebidas, as empresas serão
comunicadas a fim de realizar negociação e apresentar nova proposta
realinhada.

2.5 A proposta deverá conter valor total, timbre da empresa interessada e
ser entregue acompanhada da documentação abaixo:

2.6 Os casos omissos e as dúvidas suscitadas serão dirimidas pelo
departamento de cotações no endereço eletrônico
paulo.cardoso@unirv.edu.br, pelo número (64) 3620-3003.

3. Condições para contratação:
3.1. A empresa que apresentar proposta com menor valor e nos moldes
solicitados neste termo, será convocada a prestar o serviço.
3.2. A empresa convocada deverá providenciar seu cadastro (CRC)
junto à UniRV para assinatura do contrato;
3.4 Não será feito contratação acima do Valor estimado unitário.

Rio Verde – GO, 21 de junho de 2022



TERMO DE REFERÊNCIA

1 –OBJETO E MOTIVAÇÃO:

1.1. O presente termo tem por objeto a abertura de procedimento de
dispensa para contratação de empresa especializada para
fornecimento de material de acondicionamento e embalagem,
material de expediente e uniformes, tecidos e aviamentos para atender
a demanda da ASCOM (Assessoria de Comunicação) da UniRV -
Universidade de Rio Verde.

1.2. Esses itens serão utilizados, pela Assessoria de Comunicação -
ASCOM, para públicos de interesse. O objetivo é ampliar a exposição
da marca e fortalecer o relacionamento da Instituição com a
comunidade, de forma estimada, para atender às necessidades da
UniRV - Universidade de Rio Verde, conforme especificações e
quantidades estabelecidas abaixo.

1.3. A contratação possibilitará à UniRV reafirmar o compromisso
primordial baseado na missão de interagir com excelência no
processo de desenvolvimento da sociedade atuando nas áreas do
Ensino, Pesquisa e Extensão para formar cidadão com postura ética,
humanística e científica.

1.4. A referida aquisição tem como escopo possibilitar a participação
da Universidade no evento que ocorrerá entre os dias 07 e 17 de julho
de 2022, com público estimado em 250 mil pessoas, visando o
fortalecimento da marca “UniRV”, a expansão do conhecimento da
sociedade ali presente acerca das variadas opções oferecidas pela
Instituição nas áreas do conhecimento pertinentes aos cursos de
graduação, pós-graduação latu sensu e stricto sensu, cursos técnicos e
de curta duração e por fim os programas de educação corporativa.

1.5. Os itens aqui adquiridos serão utilizados durante o evento da 62°
Exposição Agropecuária de Rio Verde, que ocorrerá entre os dias 07
e 17 Julho 2022, e contará com a presença da UniRV, com o material
compro pretende-se a aproximação com o publico presento no evento,
trazendo assim a conhecimento da população quanto as variadas
opções de cursos ofertados pela instituição.



2. DESCRIÇÃO DO OBJETO, QUANTITATIVOS E

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS:

ITEM UNID QUANT. ITEM VALOR
UNITÁRIO VALOR TOTAL

1 UNID 1.000 Chapéu cowboy R$ 5,88 R$ 5.880,00

2 UNID 1.500 Caneca de acrílico R$ 4,68 R$ 7.020,00

3 UNID 1.400 Chaveiro com
abridor de garrafas

R$ 2,55 R$ 3.570,00

4 UNID 10.000 Balões R$ 0,63 R$ 6.300,00

5 UNID 5.000 Haste para balões R$ 0,58 R$ 2.900,00

6 UNID 500 Chapéu Australiano R$ 24,23 R$ 12.115,00

7 UNID 2000 Isopor térmico para
lata de 350ml

R$ 5,02 R$ 10.040,00



3. ESPECIFICAÇÃO TECNICA DE

ITEM 01 - Material: Material EVA; Tamanho adulto;Cor branca;
personalizado com faixa azul e logo da UniRV em azul.

ITEM 02 -Material acrílico; 450ml; Cor azul escuro com transparência;
Personalizado com a marca da UniRV em branco.

ITEM 03 - Material metal; Cores variadas; Medidas 6,5x1,1cm;
Personalizado com a marca da UniRV.

ITEM 04 - Material Látex; 50% na cor branca, 50% na cor azul.
Tamanho 30cm; Personalizado com a marca da UniRV em branco.

8 UNID 500 Caneca de metal R$ 14,79 R$ 7.395,00

TOTAL: R$ 55.220,00



ITEM 05 - Vareta de plástico resistente com suporte na extremidade
para balão de 30 m. 50% na cor branca, 50% na cor azul.

ITEM 06 - Material Juta; Cor bege/cru; Tamanhos: 40% M e 60% G;
Personalizado com a marca da UniRV;

ITEM 07 - Material isopor; Medidas: para lata de bebidas de 350ml.
Personalizado com a marca da UniRV

ITEM 08 - Material metal; 500ml; Cor azul escuro; Personalizado com
a marca da UniRV em branco.

3.1. Qualquer material necessário à entrega dos serviços será de
responsabilidade da empresa ganhadora e nos preços propostos deverão
estar inclusos todas as despesas para fornecimento e instalação tais
como transporte adequado, tributos, mão de obra especializada,
guindastes etc., bem como contemplar a retirada antecipada de outros
bens instalados, quando for o caso de substituição e/ou reparos.



3.2. O fornecedor deve ser responsável por vícios ou defeitos de
fabricação, bem como desgastes anormais dos materiais, obrigando-se a
ressarcir os danos e substituir os produtos no prazo de 10 (dez) dias,
sem ônus à contratante.

4. DA ENTREGA

4.1 Os itens deverão ser entregues no Campus de Rio Verde situado na
Fazenda Fontes do Saber, Zona Rural, Prédio Administrativo, Assesoria
de Comunicação, Rio Verde/GO.

4.3. A entrega deverá ser previamente agendada com o servidor Ricardo
Cruz Padilha, na ASCOM, pelo número (64) 3611-2298.

4.4. A entrega deve ser realizada conforme solicitação do Departamento
de Compras em, no máximo, 10 (dez) dias corridos, contados a partir da
solicitação, no período entre 07h00 às 10h30min e das 13h00 às
16h30min.

4.5. Os materiais deverão estar acondicionado em embalagem própria e
em perfeito estado.

4.6. Caso os produtos entregues não correspondam ao solicitado,
apresente qualquer defeito, ou vício, o mesmo deverá ser substituído em,
no máximo, 5 (cinco) dias corridos à partirda solicitação.

4.7. A identificação de qualquer item em discordância com a solicitação
ou com a Nota Fiscal emitida, fora das especificações exigidas, em
condições diferentes daquelas apresentadas na proposta, ou, ainda, que
apresente qualquer vício que o torne imprestável ao fim que se destina,
implicará na recusa por parte do servidor responsável pelo recebimento.

4.8. A entrega deverá ocorrer no prazo previsto, salvo eventual
tolerância expressa por parte da UniRV- Universidade de Rio Verde.

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1.A Contratada obriga-se a:

5.1.1. Executar os serviços nas condições estipuladas, no prazo e local
indicados pela Coordenação da Assessoria de Comunicação e/ou
departamento responsável, em estrita observância das especificações do
Edital, Termo de Referência e da proposta, acompanhado da respectiva
nota fiscal eletrônica;



5.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto,
de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do
Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

5.1.3. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração,
inerentes ao objeto da presente licitação;

5.1.4. Após o repasse da arte, a empresa contratada deverá efetuar
reprodução fiel, sendo expressamente vedado qualquer modificação do
arquivo enviado.

5.1.5. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e
quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que
impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovação;

5.1.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação;

5.1.7. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo
parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das
prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no
Termo de Referência.

5.1.8. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros,
deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que
incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

5.1.9. A executar o serviço utilizando-se dos materiais, equipamentos,
ferramentas e utensílios necessários à perfeita execução contratual,
conforme disposto no Termo de Referência.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1. A Contratante obriga-se a:

6.1.1. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data
e horário;

6.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos
bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do
Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;



6.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da
Contratada, através de servidor especialmente designado;

6.1.4. Efetuar o pagamento no prazo previsto.

7. DA CAPACIDADE TÉCNICA

7.1. As empresas interessadas deverão apresentar, no envio da proposta
no e-mail, atestado de capacidade técnica, emitido por entidade pública
ou privada que comprove a comercialização do objeto pertinente a esta
contratação.

8. DA GESTÃO DO CONTRATO

8.1 A gestão, fiscalização e acompanhamento desta contratação ficará a
cargo do servidor Ricardo Cruz Padilha, conforme determinado pela
Portaria nº 570/2021.

9. DA ANÁLISE DAS ESPECIFICAÇÕES

9.1. As especificações técnicas exigidas no edital refletem o MÍNIMO
de qualidade e características dos materiais a serem adquiridos,
permitindo claramente a oferta de itens superiores aos solicitados.

10. DO PAGAMENTO

10.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a
conferência definitiva do objeto do certame, mediante apresentação da
fatura, da competente liquidação da despesa e do atestado emitido pelo
setor competente da UniRV - Universidade de Rio Verde.

10.1.1. A forma de pagamento será única e exclusivamente por
transferência bancária, utilizando TED e/ou DOC.

10.2. Caso algum item não corresponda ao solicitado ou apresente
defeitos ou vícios, o pagamento somente será liberado após a
substituição.

10.3. A Contratada deverá emitir Nota Fiscal em atenção às normas
pertinentes, indicando a instituição bancária, número da conta corrente
e agência com a qual opera, e discriminando em seu bojo as
especificações do item entregue para a UniRV – Universidade de Rio
Verde.

10.4. O responsável pelo recebimento da Nota Fiscal, no prazo de 5
(cinco) dias úteis, conferirá se a descrição contida no documento
corresponde às especificações solicitadas, para aceitá-la ou rejeitá-la.

10.4.1. Serão recusadas as Notas Fiscais que relacionem especificações
diferentes daquelas solicitadas e/ou constantes da proposta ou do termo
de homologação.



10.4.2. Na hipótese do subitem anterior, a contagem do prazo para
pagamento somente começará a fluir após a correção do documento
fiscal.

10.5. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto
pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for
imposta em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser
compensada com o(s) pagamento(s) pendente(s), sem que isso gere
direito a acréscimos de qualquer natureza.

10.6. O pagamento ficará sempre vinculado à apresentação das certidões
que comprovam a regularidade fiscal da Contratada perante aos órgãos
federais, estaduais e municipais.

Rio Verde, 21 de junho de 2022.


