AVISO DE DISPENSA
Dispensa N°3590/2022
1. Objeto e Motivação:
1.1. A dispensa em epígrafe tem como objetivo a contratação de
empresa especializada para fornecimento de cartuchos e papel
para plotter atendendo assim as necessidades do Departamento
de Engenharia e Obras da UniRV - Universidade de Rio Verde.
2. O material aqui adquiridos se faz necessário para ser utilizado no
equipamentos Plotter adquirido para o Departamento de Engenharia
de Obras para que possam realizar impressões de projetos no geral de
futuras obras a serem realizadas na Universidade.
3. Vale ressaltar que anterior a aquisição deste equipamento as
impressões em tamanhos A1, A0 e A2 eram realizadas externamente
trazendo assim custo maior para estas operações, com esta aquisição
portanto esta sendo financeiramente rentável a instituição.
2. Entrega da Proposta:
2.1 A proposta deve ser encaminhada para o seguinte E-mail:
paulo.cardoso@unirv.edu.br.
2.2 A proposta deve ser encaminhada no prazo entre 21/09/2022
até 23/09/2022
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 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.

TERMO DE REFERÊNCIA
1. Objeto e Motivação:

1.1. A dispensa em epígrafe tem como objetivo a contratação de
empresa especializada para fornecimento de cartuchos e papel
para plotter atendendo assim as necessidades do Departamento
de Engenharia e Obras da UniRV - Universidade de Rio Verde.
2. O material aqui adquiridos se faz necessário para ser utilizado no
equipamentos Plotter adquirido para o Departamento de Engenharia
de Obras para que possam realizar impressões de projetos no geral de
futuras obras a serem realizadas na Universidade.
3. Vale ressaltar que anterior a aquisição deste equipamento as
impressões em tamanhos A1, A0 e A2 eram realizadas externamente
trazendo assim custo maior para estas operações, com esta aquisição
portanto esta sendo financeiramente rentável a instituição.
2. Descrição do Objeto, Quantitativos e Especificações Técnicas
Mínimas e valores médios por produto:
2.1 Valores abaixo refleto a média de preços encontrada em pesquisa
de preço com fornecedores:

ITEM UND

001

002

003
004

UND

UND

UND
UND

QTDE DESCRIÇÃO

VLR UNIT

VLR
TOTAL

R$ 623,33

R$ 1.246,66

02

CARTUCHO
DE
TINTA
PARA
IMPRESSORA
CANON
PFI120MBKMATE
PRETO

R$ 623,33

R$ 1.246,66

02

CARTUCHO
DE
TINTA
PARA
IMPRESSORA
CANON PFI-120 BK

R$ 623,33

R$ 1.246,66

02

CARTUCHO
DE
TINTA
PARA
IMPRESSORA
CANON PFI-120CCIANO
CARTUCHO
DE
TINTA
PARA
IMPRESSORA

R$ 623,33

R$ 1.246,66

02

CANON PFI - 120Y AMARELO

005

006

UND

UND

R$ 623,33

R$ 1.246,66

02

CARTUCHO
DE
TINTA
PARA
IMPRESSORA
CANON PFI-120M MAGENTA

R$ 165,67

R$ 828,35

05

PAPEL
PARA
PLOTTER SULFITE
914X100M
GRS:
075GRS/M²

TOTAL: R$7.061,65
3.Da Entrega
3.1. Os itens deveram ser entregues no Almoxarifado Central, no
seguinte endereço:
Almoxarifado Central
Servidor Leonardo Macedo
(64) 3621-2044
Rua Senador Martins Borges, n°269 ( Ponto de referência: na
Rua da antiga CPP), Setor Central, RIO VERDE - GOIÁS
3.2 A identificação de qualquer item em discordância 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.
3.3 O prazo para entrega é de 10 (dez) dias corridos.
4. Da Capacidade Técnica e Habilitação
4.1. A empresa interessada comprovará a sua capacitação técnica
através da verificação de compatibilidade entre sua Atividade
Econômica, apresentada no Cartão CNPJ e/ou Contrato Social, e o
objeto desta contratação.
4.2 A comprovação de atendimento aos requisitos de habilitação será
verificada com a apresentação do Certificado de Registro Cadastral
(CRC) emitido pelo Setor de Cadastro de Fornecedor da UniRV Universidade de Rio Verde.

4.2.1 Caso a vencedora não possua cadastro, será concedido o prazo
de 02 (dois) dias úteis para fazê-lo, sob pena de desclassificação da
proposta.
5. Da Gestão do Contrato:
5.1. A fiscalização, acompanhamento e gestão dessa contratação
ficará a cargo do servidor Marcelo Augusto Rozan dos Santos,
conforme Portaria n. 102/2022.
6. Do Pagamento
6.1. 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.
6.1.1. A forma de pagamento será única e exclusivamente por
transferência bancária, utilizando TED e/ou DOC.
6.1.2. O pagamento está condicionado ao recebimento definitivo dos
itens, o qual será realizado pelo gestor contratual, sendo este
indispensável para a liquidação da nota fiscal e posterior pagamento.
6.2. Caso algum item não corresponda ao solicitado ou apresente
defeitos ou vícios, o pagamento somente será liberado após a
substituição.
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 item 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. 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
aos órgãos federais, estaduais e municipais.
7. Da Garantia
7.1 Os itens deverão ter no mínimo 6 (seis) meses de garantia do
fabricante.
8. Da Análise das Especificações
8.1. As especificações técnicas exigidas no termo de referência
refletem o MÍNIMO de qualidade e características dos materiais a
serem adquiridos, permitindo claramente a oferta de produtos
superiores aos solicitados.
9. Da contratação
9.1 De acordo com a Lei Nº 14.133, de 1º de abril de 2021;
Art. 75. É dispensável a licitação:
II - para contratação que envolva valores inferiores
a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de
outros serviços e compras;
Art. 95. O instrumento de contrato é obrigatório,
salvo nas seguintes hipóteses, em que a
Administração poderá substituí-lo por outro
instrumento hábil, como carta-contrato, nota de
empenho de despesa, autorização de compra ou
ordem de execução de serviço:
I - dispensa de licitação em razão de valor;
II - compras com entrega imediata e integral dos
bens adquiridos e dos quais não resultem obrigações
futuras, inclusive quanto a assistência técnica,
independentemente de seu valor.
Sendo assim, a contratação será formalizada através da nota de
empenho, pois a aquisição ocorrerá de forma imediata, não resultando
em obrigações futuras e por se tratar de contratação via dispensa de
licitação em razão do valor, deste modo o termo de contrato será
dispensado conforme o permissivo legal supracitado
10. Envio de proposta

10.1 A proposta deve ser encaminhada para o seguinte E-mail:
paulo.cardoso@unirv.edu.br.
10.2 A proposta deve ser encaminhada dentro do prazo de 03 (três)
dias a partir da data da publicação no site da UniRV - Universidade
de Rio Verde.
10.3 Serão aceitas proposta até dia 23/09/2022.
10.4 A propostas enviada deverá conter os descritos de acordo com os
solicitados, demonstrar marca, valor unitário, valor total, timbre da
empresa interessada direcionando a proposta exclusivamente para a
UniRV.
10.5 Em caso de dúvidas quanto a apresentação da proposta entrar em
contato com o departamento de cotações (64) 3620-3003.

Rio verde - Go , 20 de setembro de 2022

