AVISO DE DISPENSA
Dispensa 3158/2022
1. Objeto e Motiaaçoo
1.1. A dispensa em epígrafe tem como objeto a contratação de empresa
especializada em software de gerenciamento de ativos e inventários de hardware
e software para atender às demandas do Departamento de Tecnologia da
Universidade de Rio Verde - UniRV.
2. Entrega da Propostao
2.1. A proposta deve ser
sebastao.dias@uniri.edu.br

encaminhada

para

o

seguinte

E-mail:

2.2. A proposta deie ser encaminhada em horário de expediente no prazo
entre 28/09/2022 até 30/09/2022.
2.3. A proposta deverá conter valor total, tmbre da empresa interessada e
ser entregue acompanhada da documentação abaixo.
2.4. Em caso de empate entre propostas recebidas, as empresas serão
comunicadas a fm de realizar negociação e apresentar nova proposta
realinhada.
2.5. Os casos omissos e as dúvidas suscitadas serão dirimidas pelo
Departamento
de
Contratação
no
endereço
eletrônico
sebastao.dias@uniri.edu.br, pelo número (64) 3611-2239.
3. Condiaões para contrataaçoo
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;
3.3. Não será feito contratação acima do Valor Global, estmado, que é de R$
8.890,44 (oito mil, oitocentos e noienta reais e quarenta e quatro centaios).
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TERMO DE REFERÊNCIA
1. Objeto e Motivação:
1.1. O presente termo tem por objeto a contratação de empresa especializada em
software de gerenciamento de ativos e inventários de hardware e software para
atender às demandas do Departamento de Tecnologia da Universidade de Rio
Verde - UniRV.
1.2. A aquisição do presente objeto justifica-se, pois permitirá a implantação
de uma Central de Atendimento, com registro de chamados técnicos, controle de
inventário de hardware e controle de atendimento..
2. Descrição do Objeto, Quantitativos e Especificações Técnicas Mínimas
ITEM
1

USUÁRIOS UNID
05

MÊS

QTDE/
MÊS
12

DESCRIÇÃO DOS
PRODUTOS
LICENÇA DE USO DE
SOFTWARE DE
GERENCIAMENTO DE
ATIVOS E INVENTÁRIO DE
HARDWARE.

VALOR
VALOR
UNITÁRIO
TOTAL
740,87
8.890,44

2.1. Características Gerais do Software:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

Integração de e-mail;
Catálogo de serviço;
Chat de Integração;
Gerenciamento de SLA;
Dashboard por atendente;
Lembrete para registro de atividades;
Invetário HW, SW e Licenças;
Gatilhos de Monitoramento;
Gerenciamento de Ativos;
Acesso Remoto;
Cofre de Senhas;
Monitoramento;
Agente Windows;
Suporte para no mínimo 1000 máquinas.

3. Da implantação, Treinamento e Suporte
3.1. A implantação do sistema dar-se-á, de forma remota, em até 10 dias úteis
após solicitação do Gestor Contratual;

3.2. O treinamento deverá ser disponibilizado pela Contratada, de forma remota,
para os 05 (cinco) usuários, em até 48 (quarenta e oito) horas a partir da
solicitação do Gestor Contratual e conter no mínimo 10 (dez) horas de duração;
3.3. O suporte deverá ser fornecido pela Contratada, de forma integral, enquanto
perdurar a vigência do instrumento Contratual.
4 . Da Gestão do Contrato:
4.1 A fiscalização, acompanhamento e gestão dessa contratação ficarão a cargo
do servidor Sandro Silva Moreira, conforme Portaria n. 061/2021.
5. Da Análise das Especificações
5.1. As especificações técnicas exigidas no edital refletem o MÍNIMO de
qualidade e características dos materiais a serem adquiridos, permitindo
claramente a oferta de produtos superiores aos solicitados.
5.2. A comprovação de atendimento das especificações técnicas mínimas será
feita com a apresentação e análise de catálogos/prospectos apresentados pelas
empresas interessadas, juntamente, com a proposta na sessão de julgamento da
licitação para todos os itens.
6. Do Pagamento
6.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a conferência
definitiva do serviço entregue, mediante apresentação da fatura, da competente
liquidação da despesa e do atestado emitido pelo setor competente da UniRV Universidade de Rio Verde.
6.1.1. A forma de pagamento será única e exclusivamente por transferência
bancária, ou TED e/ou DOC.
6.2. Caso algum item não corresponda ao solicitado ou apresente defeitos ou
vícios, o pagamento somente será liberado após a correção do mesmo.
6.3. 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 produto entregue para
a UniRV – Universidade de Rio Verde.
6.4. 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.
6.4.1. Serão recusadas as Notas Fiscais que relacionem especificações
diferentes daquelas solicitadas e/ou constantes da proposta ou do termo de
homologação.

6.4.2. Na hipótese do subitem anterior, a contagem do prazo para
pagamento somente começará a fluir após a correção do documento fiscal.
6.5. 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.
6.6. O pagamento ficará sempre vinculado à apresentação das certidões
que comprovam a regularidade fiscal da Contratada perante os órgãos federais,
estaduais e municipais.
6.6.1. A Contratada deverá manter a regularidade fiscal enquanto vigorar
a relação contratual decorrente deste processo licitatório, sob pena de rescisão.
7. Do Prazo de Contratação
7.1. O prazo de Contratação será de 12(doze) meses, contatos a partir da
assinatura do instrumento contratual, podendo ser prorrogado, a critério exclusivo
da Contratante, nos termos da Lei nº 14.133/2021.
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