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EDITAL PROAE Nº 9/2019

03 de setembro de 2019

Processo nº 23117.079120/2019-46

A Universidade Federal de Uberlândia (UFU) torna pública a chamada que visa
selecionar entidades públicas ou privadas que  manifestem  interesse em
patrocinar a UFU na execução do evento OLIMPÍADA UNIVERSITÁRIA UFU 2019
que será realizada em Uberlândia de 27 de setembro à 27 de outubro. 

A Olimpíada Universitária UFU é o maior e mais tradicional evento esportivo da
instituição e contou no último ano com mais de 2400 estudantes/atletas
inscritos, vindos de todos os campi da universidade: Uberlândia, Ituiutaba,
Monte Carmelo e Patos de Minas.

O objetivo do evento a ser patrocinado é:

•Promover a ampla mobilização e integração da comunidade universitária por
meio do esporte;

•Contribuir para a elevação da qualidade de vida e para o processo de formação
integral do universitário, socializando o conhecimento sobre a importância da
atividade física e do lazer na vida do ser humano;

•Despertar e revigorar o interesse dos universitários em competições
esportivas;

•Oportunizar a participação de universitários/atletas em competições com nível
técnico mais elevado de forma a estimular o desenvolvimento técnico-esportivo
de atletas e dirigentes;

•Elevar o compromisso da Universidade Federal de Uberlândia com o esporte
universitário.

 

1. DO OBJETO

1.1. Este edital tem por objeto estabelecer prazos e critérios para a
realização do Chamamento Público de Patrocínio, sem exclusividade, visando
custear serviços para realização da Olimpíada Universitária UFU 2019.

1.2. O público-alvo do evento são os estudantes de graduação e pós-
graduação da UFU.

1.3. A empresa ou entidade selecionada por este edital apoiará a 
execução do evento visando desonerar os custos da UFU, por meio  da 
contratação de materiais e serviços de acordo com o Termo de Referência
(Anexo I).

1.4. O      patrocínio  se dará em troca de exploração publicitária da
logomarca do patrocinador dentre outras contrapartidas previstas no item 15
deste Edital  e  atendimento  das demais exigências abaixo previstas.
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2. DO PROJETO A SER PATROCINADO

2.1. Sobre o evento a ser patrocinado

2.1.1. A Olimpíada Universitária UFU tem uma tradição de mais de 30 anos
de história. Após um período de interrupção de quase 8 anos, em 2009, o
evento voltou a ser realizado anualmente. Essa será sua 10ª edição após o
retorno.

2.1.2. O evento conta com a participação de 22 Associações Atléticas
Acadêmicas da UFU (Uberlândia, Monte Carmelo, Ituiutaba e Patos de Minas) e
mais de 2400 estudantes/atletas inscritos.

2.1.3. Serão realizadas disputas em 13 modalidades esportivas (coletivas e
individuais). A maioria delas realizadas no Centro Esportivo Universitário da UFU
(campus Educação Física), além da Arena Sabiazinho, pista de atletismo do
SESI, dentre outros espaços.

2.2. Das datas e locais

2.2.1. Os jogos serão realizados de 27 de setembro à 27 de outubro de
2019, sempre aos finais de semana, com exceção da abertura do evento, que
será realizada sexta-feira (27/09) na Arena Sabiazinho. Os jogos ocorrerão de
08h às 20h e a programação completa segue anexa a este edital. 

2.2.2. O evento, realizado pela Divisão de Esporte e Lazer Universitário da
UFU,  é totalmente gratuito e não possui fins lucrativos.
 

3. DO PATROCÍNIO

3.1. Dos serviços a serem patrocinados

3.1.1. Os serviços a serem patrocinados serão divididos por itens de acordo
com o período de realização das atividades e o local em que serão prestados.

3.1.2. O serviço a ser contemplado por este edital de patrocínio envolve a
locação de espaços físicos, aquisição de materiais de consumo, contratação de
recursos humanos etc. conforme tabela abaixo:
 

ITEM CATEGORIA DESCRIÇÃO QUANTIDADE

1 Arbitragem

Futsal - Arbitragem
 composta  por 2

árbitros , 1
anotador e 01

pessoa responsável
pelo placar

(quarteto) . Equipe
com árbitros

credenciados pela 
Federação de um

dos estados
brasileiros/e ou
Confederação
Brasileira da
modalidade .

43 jogos

Basquetebol
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2 Arbitragem

 Arbitragem
composta por 2

árbitros principais, 1
cronometrista, 1

anotador e 1
cronometrista de

24 segundos
(quinteto).  Equipe

com árbitros
credenciados pela
Federação de um

dos estados
brasileiros/e ou
Confederação
Brasileira da
modalidade.

37 jogos

3 Arbitragem

Handebol  -
Arbitragem  

composta   por  2 
árbitros ,  1

anotador     e  
1            pessoa  

responsável   pelo  
placar (quarteto).  

Equipe   com  
árbitros  

credenciados   pela
Federação       

de        um   dos
estados           

brasileiros/e      ou
Confederação
Brasileira da
modalidade

35 jogos

4 Arbitragem

Voleibol  -
Arbitragem  

composta por   2  
árbitros ,   1

anotador  e um
fiscal  de libero 

(quarteto). Equipe
com árbitros  
credenciados  

pela   Federação  
de   um   dos

estados  
brasileiros/e  ou 
Confederação  
Brasileira  da
modalidade .

43 jogos

Futebol de Campo -
Arbitragem

composta por 1
árbitro, 2

bandeirinhas e 1
anotador 
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5 Arbitragem

(quarteto).  Equipe
com árbitros  
credenciados  

pela   Federação  
de   um   dos

estados  
brasileiros/e  ou 
Confederação  
Brasileira  da
modalidade.

16 jogos

6 Arbitragem

Peteca - Arbitragem
composta por 2
árbitros (dupla),

credenciados  pela 
Federação  de

Peteca  de um dos
estados brasileiros 
e ou Confederação 

Brasileira da
modalidade .

43 jogos

7 Arbitragem

Natação -
Arbitragem

completa composta
por 18 árbitros

sendo : 1 árbitro
geral, 1 juiz de
partida,  1 juiz

de     chegada,    
1    chefe de

cronometristas , 6
cronometristas ,1 

balizador ,  2 
juízes   de   virada
,  1 estafeta ,  1
responsável  pela
premiação ,  1

locutor  e 2
mesários . (Equipe

com árbitros
credenciados pela
Federação de um

dos estados
brasileiros/e ou
Confederação
Brasileira da

modalidade) .

1 jornada de 4 horas

8 Arbitragem

Atletismo -
Arbitragem
completa e

credenciada pela
Federação de

Atletismo de   um 
 dos   estados
brasileiros e ou
Confederação
Brasileira da

2 jornadas de 4 horas
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modalidade,
composta por 20

integrantes de
acordo com as

provas realizadas.

9 Arbitragem

Judô - Arbitragem
completa e

credenciada pela
Federação de Judô
de um dos estados

brasileiros e ou
Confederação
Brasileira da
modalidade,

composta por 1
árbitro geral, 1

cronometrista e 2
anotadores de

pontuação
(quarteto).

2 jornadas de 4 horas

10 Arbitragem

Tênis de Mesa -
Arbitragem

composta por 1
árbitro geral.

Credenciada pela
Federação de Tênis
de Mesa de um dos
estados brasileiros
e ou Confederação

Brasileira da
modalidade .

2 jornadas de 4 horas

11 Arbitragem

Tênis de Quadra -
Arbitragem

composta por 1
árbitro geral.

Credenciada pela 
Federação  de 

Tênis  de  Quadra 
de  um  dos

estados brasileiros
e ou Confederação 

Brasileira da
modalidade.

70 jogos

12 Arbitragem

Xadrez -
Arbitragem

composta por 1
árbitro geral

credenciado pela
Federação de

Xadrez de um dos
estados brasileiros
e ou Confederação

Brasileira da
modalidade.

2 jornadas de 4 horas cada

Futebol Virtual -
Arbitragem 
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13 Arbitragem

completa e
credenciada  pela

Federação de
Futebol Virtual  de 
um dos estados 
brasileiros e ou
Confederação
Brasileira da
modalidade.

2 jornadas de 4 horas cada

14 Premiação

Medalha para 1º
lugar - Medalha

com fita em
poliester

personalizada
fundida em material
ZAMAC, 70 mm de

circunferência, 3
mm de largura.

267 unidades

15 Premiação

Medalha para 2º
lugar - Medalha

com fita em
poliester

personalizada
fundida em material
ZAMAC, 70 mm de

circunferência, 3
mm de largura.

267 unidades

16 Premiação

Medalha para 3º
lugar - Medalha

com fita em
poliester

personalizada
fundida em material
ZAMAC, 70 mm de

circunferência, 3
mm de largura.

285 unidades

17 Premiação

Troféu 1º lugar,
personalizado,

tamanho 50 cm
(com a base),

material madeira e
metal.

26 unidades

18 Premiação

Troféu 2º lugar,
personalizado,

tamanho 40 cm
(com a base),

material madeira e
metal.

26 unidades

19 Premiação

Troféu 3º lugar,
personalizado,

tamanho 35 cm
(com a base),

material madeira e
metal.

26 unidades

Troféu 1º lugar,
personalizado em
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20 Premiação

MDF, com pintura
laqueada e

envernizado,
detalhes em chapa
aço inox, plástico

injetado e
metalizado, com

100 cm.

1 unidade

21 Premiação

Troféu 2º lugar,
personalizado em
MDF, com pintura

laqueada e
envernizado,

detalhes em chapa
aço inox, plástico

injetado e
metalizado, com

80 cm.

1 unidade

22 Premiação

Troféu 3º lugar,
personalizado em
MDF, com pintura

laqueada e
envernizado,

detalhes em chapa
aço inox, plástico

injetado e
metalizado, com

70 cm.

1 unidade

23 Premiação

Troféu 4º lugar,
personalizado em
MDF, com pintura

laqueada e
envernizado,

detalhes em chapa
aço inox, plástico

injetado e
metalizado, com

60 cm.

1 unidade

24 Premiação

Troféu 5º lugar,
personalizado em
MDF, com pintura

laqueada e
envernizado,

detalhes em chapa
aço inox, plástico

injetado e
metalizado, com

50 cm.

1 unidade

25 Placas de premiação para
atletas destaque

Placas de aço inox
escovado, em
baixa corrosão,
com serigrafia,
moldura com

acrílico cristal e
estojo de veludo.
Medida: 0,20 x

25 placas
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0,15 cm.

26 Placas de identificação
para desfile de abertura

Placas de PVC de
2mm com adesivo
leitoso impresso.
Medida: 0,60 x

0,40 cm.
Acabamento: corte

reto e madeira
fixada na parte de

trás.

22 placas

27 Equipe de segurança

 
Segurança

desarmada para
controle de 

entrada e saída do
pessoal, 

observação, 
organização  e
contenção de
tumulto entre 

outros,  durante  a
realização dos

jogos.

113 diárias

28 Confecção de camisetas

Camisetas em
tecido

microfilamentado
100% poliamida

com toque suave e
secagem rápida.

Tecido próprio para
atividades
esportivas.

100 unidades

29 Delegados de partida

Profissional com
registro atualizado

no Conselho
Regional de

Educação Física,
com experiência
mínima de 02

(dois) anos em
execução de

eventos esportivos
para atuar como

delegado de partida
durante todos os

jogos.

430 horas

30 Mestre de cerimônia

Contratação de um
Mestre de

Cerimônia para
atuar na solenidade

de abertura do
evento no dia 27
de setembro das

19h às 22h.

01

Contratação de um
Mestre de
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31 Mestre de cerimônia

Cerimônia para
atuar na solenidade
de encerramento
do evento no dia

27 de outubro das
17h às 20h.

01

32 Equipe médica

Equipe médica,
composta por 01

médico e 02
enfermeiros

socorristas, que
transportem itens

essenciais ao
salvamento de

vidas

16 diárias

33 Lanche

Lanche para a
comissão

organizadora (10
pessoas) durante
todos os finais de
semana do evento

no período da
manhã e no

período da tarde.

17 lanches

34 Lavanderia

Lavagem de 5
conjuntos (15
peças cada) de

coletes esportivos,
aproximadamente

20 kg.

4 lavadas

35
Confecção de números de

peito para atletas da
modalidade Atletismo

Número de peito
para corrida.

Material: Tyvek
Branco, com 4
picotes. Medida

:21x15cm.
Impressão colorida.
Acompanha kit com

04 alfinetes.

450

36 Aluguel espaço físico

Aluguel pista de
atletismo do SESI

Gravatás para
realização da

modalidade no dia
19/10 das 08h às

18h

01 diária

37 Aluguel espaço físico

Aluguel de Quadra
de Tênis para

disputa de jogos na
modalidade Tênis

de Campo.  
 

8 diárias

Locação de espaço
físico para o dia
05/10 para a
realização da
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38 Aluguel espaço físico

Modalidade FIFA
2019 com a

disponibilização de
4 TVs tela plana

com no mínimo 40
polegadas e 4
videogames

(Playstation 4).

01 diária

 
3.2. Poderão participar do presente chamamento qualquer pessoa jurídica
sediada no Brasil, que atenda as exigências contidas neste Edital, doravante
denominada PROPONENTE.

3.3. Cada proponente poderá apresentar 1 (uma) proposta para cada item
do Termo de Referência (Anexo  I),  abrangendo o item na sua totalidade.

3.4. Cada proponente poderá apresentar propostas para tantos  itens
quanto desejar conforme Termo de Referência (Anexo I).
 

4. DA AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PATROCÍNIO

4.1. A Diretoria de Qualidade de Vida do Estudante, com o
apoio da Divisão de Esporte e Lazer Universitário (Diesu), responsável pelo
projeto, procederá ao julgamento das propostas de patrocínio e dos documentos
de habilitação, obedecida a ordem sequencial dos itens constantes do Termo
de Referência (Anexo I) do presente edital.

4.2. As propostas de patrocínio serão pontuadas de acordo com a
quantidade de itens patrocinados. Cada item com proposta a ser patrocinado
contará 1 ponto.

4.3. Havendo mais de uma  proposta de patrocínio para determinado
item,   a Comissão avaliará a possibilidade de compatibilidade das propostas.
Na impossibilidade de conciliação, será escolhida a que contemplar  maior 
número de itens propostos.

4.4. Em caso de empate, será realizado sorteio para definir o direito ao
patrocínio, o qual será realizado na mesma sessão de abertura dos envelopes
para o Chamamento Público.

4.5. A Comissão de Avaliação das propostas poderá realizar, a qualquer
tempo, diligências para verificar a autenticidade das informações e documentos
apresentados pelos proponentes, para sanear a  apresentação  dos  documentos
ou para esclarecer dúvidas e omissões, observados em qualquer situação os
princípios da isonomia, da impessoalidade e da transparência.

4.6. Avaliadas as propostas de patrocínio, de acordo com as condições
estabelecidas no Termo de Referência (Anexo  I),  e  os  documentos  de
habilitação de acordo com o item 10, será lavrada ata que conterá as principais
ocorrências da reunião, inclusive eventuais manifestações  dos  representantes 
das proponentes presentes, os quais, juntamente com os  integrantes  da 
comissão executiva do evento, assinarão a mencionada ata.

4.7. As propostas que desatenderem às condições deste Edital e de seus
Anexos serão desclassificadas.

4.8. Não será aplicada a exclusividade de patrocinador, podendo a UFU
realizar outros chamamentos públicos para captar patrocínios e custear outras
despesas relacionadas ao projeto, mesmo que o objeto social das empresas
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interessadas possua similaridade de serviço e/ou produto, desde  que  não 
interfira nas contrapartidas previstas para a Patrocinadora selecionada por meio
deste Edital.
 

5. DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS/DOCUMENTAÇÃO

5.1. As propostas deverão ser entregues até às 12h do dia  25  de 
setembro de 2019 no Setor de Protocolos da Reitoria, Bloco 3P, Campus Santa
Mônica.
 

6. DA ABERTURA DAS PROPOSTAS/DOCUMENTAÇÃO E
CLASSIFICAÇÃO

6.1. As  propostas serão avaliadas no dia 26 de setembro às 14h na
sala   de Reuniões da Pró-reitoria de Assistência Estudantíl da UFU (Campus
Santa Mônica, Bloco 3P, sala 106).
 

7. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

7.1. O presente processo de seleção de propostas será regido pelos
princípios da legalidade, finalidade,  moralidade  administrativa, 
proporcionalidade, impessoalidade, economicidade, eficiência, transparência e
publicidade.

7.2. Os atos em nome da proponente somente poderão ser praticados por
seu representante legal, nos termos do seu Contrato ou Estatuto Social,
apresentado conforme item 10 deste Chamamento Público, ou através de
procurador constituído através de procuração por instrumento  público  ou
particular, da qual constem poderes específicos para apresentar  proposta,
negociar, interpor recursos, desistir de sua interposição e  praticar  todos  os
demais atos pertinentes ao presente Chamamento Público, acompanhada do
correspondente documento de investidura.

7.3. A participação no processo de chamamento implica na aceitação de
todas as condições estabelecidas neste Edital e no Anexo III – Minuta 
Contrato  de Patrocínio.

7.4. Os PROPONENTES  deverão  guardar  confidencialidade  das
informações e dados obtidos durante o PATROCÍNIO, exceto se explicitamente
liberado pela CONTRATANTE.

7.5. Não haverá qualquer forma de remuneração por parte da UFU aos
PROPONENTES e CONTRATADOS.

7.6. É vedado à PROPONENTE o repasse em dinheiro do valor do item
patrocinado à UFU ou a qualquer funcionário da Entidade, uma vez que os
pagamentos correspondentes ao patrocínio serão efetuados diretamente ao(s)
fornecedor(es) comprovados por meio de Nota Fiscal e comprovante de quitação.
 

8. DA CONDUÇÃO DO PROCESSO

8.1. O chamamento será conduzido e julgado pela Diretoria de
Qualidade  de Vida do Estudante (DIRVE) da Pró-reitoria de Assistência
Estudantil (PROAE)    e pelos servidores da Divisão de Esporte e Lazer
Universitário (DIESU).
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9. DA ENTREGA DOS ENVELOPES

9.1. Os interessados em participar do presente chamamento deverão
apresentar 02 (dois) envelopes distintos, fechados e endereçados à Diretoria de
Qualidade de Vida do Estudante (DIRVE)  da  Pró-reitoria  de  Assistência
Estudantil (PROAE) com os seguintes dizeres:

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA PATROCÍNIO nº. ____________

A/C: Pró-reitoria de Assistência Estudantil (PROAE)
Diretoria de Qualidade de Vida do Estudante (DIRVE)
Universidade Federal de Uberlândia (UFU)
Sala 106, Reitoria (Bloco 3P) – Campus Santa Mônica

Nome do proponente: __________________________
CNPJ do proponente: ___________________________
 

9.1.1. O ENVELOPE Nº 1 deverá conter a documentação referente à
HABILITAÇÃO do PROPONENTE e o ENVELOPE Nº 2 deverá conter a PROPOSTA
(Anexo II - Modelo de proposta).
 

10. DA HABILITAÇÃO (ENVELOPE 01)

10.1. O envelope de nº 1 (HABILITAÇÃO) deverá conter toda a 
documentação referente à habilitação da interessada e estar lacrado  e
identificado. Serão exigidos os seguintes documentos:

10.1.1. Decreto de autorização e ato de registro de autorização para
funcionamento do País, expedido pelo Órgão competente, no caso de empresa
ou sociedade estrangeira;

10.1.2. Registro comercial, no caso de empresa individual;

10.1.3. Cartão de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoal Jurídica;

10.1.4. Certidão de Regularidade do FGTS;

10.1.5. Certidão de Débitos Trabalhista;

10.1.6. Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à
Dívida Ativa da União;

10.1.7. Declaração de regularidade junto ao SICAF, para os nele
cadastrados;

10.1.8. Certidão Negativa de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade;

10.1.9. Certidão Negativa do CEIS;

10.1.10. Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos;

10.1.11. Consulta ao CADIN.
 

11. DA PROPOSTA (ENVELOPE 02)

11.1. O envelope de nº 2 (PROPOSTA) deverá conter a proposta de
patrocínio da interessada e estar lacrado.

11.2. A Proposta de patrocínio deverá ser emitida em papel timbrado,
redigida na língua portuguesa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, constando
o CNPJ, endereço, razão social, telefone e e-mail, datada e assinada pelo
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representante legal da empresa, podendo ser utilizado o modelo constante do
Anexo II – Modelo de Proposta de patrocínio.
 

12. DA ABERTURA DOS ENVELOPES

12.1. No dia, hora e local designados neste Edital, em ato público, na
presença das interessadas que comparecerem, a DIRVE iniciará os trabalhos de
abertura dos envelopes, que serão rubricados pela comissão executiva do
projeto e pelos representantes das Proponentes presentes.

12.2. Feito isso, a sessão será conduzida e encerrada, devendo ser lavrado
ata, a ser assinada pelos membros da Comissão executiva do projeto pelos
representantes das interessadas presentes.
 

13. DA SELEÇÃO

13.1. A comissão de seleção será formada pelos servidores da DIRVE e
DIESU que fazem parte da comissão executiva do projeto.

13.2. O critério de julgamento levará em conta a Melhor Proposta Global
para cada item.
 

14. FORMA DE PAGAMENTO DO PATROCÍNIO

14.1. A  patrocinadora  efetuará  os  pagamentos   diretamente   aos 
fornecedores / prestadores dos serviços do  projeto,  devendo  encaminhar  à
PROAE a cópia da Nota fiscal e comprovante de pagamento dos serviços para
comprovar a efetivação do Patrocínio.
 

15. CONTRAPARTIDAS AO PATROCINADOR

15.1. Ao patrocinador, durante o período de duração do patrocínio, serão
reservados os seguintes benefícios:

15.1.1. Espaço para estande no Centro Esportivo Universitário, campus
Educação Física, de até 2,5m².

15.1.2. Oferecimento e/ou venda de produtos próprios do patrocinador
(com exceção de cigarros e bebidas alcoólicas).

15.1.3. Aplicação da logo do patrocinador nas mídias de  divulgação  do 
evento nas redes sociais oficiais do setor (Facebook e Instagram). A logo será
divulgada três vezes por semana nos posts de divulgação do projeto na barra
inferior da imagem reservada aos patrocinadores.

15.1.4. Logo do patrocinador na camiseta dos participantes do projeto
(condicionado à liberação de orçamento para aquisição dos materiais).

15.1.5. Logo do patrocinador e link no site do projeto pelo período que
durar o patrocínio.

15.1.6. Exposição de 02 banners do patrocinador, com porta banner,
providenciado pelo mesmo, de até 0,8m x 1,2m. O banner não pode expor
opiniões próprias, propagandas políticos partidárias ou que façam alusão ao
consumo de cigarro e bebidas alcoólicas.

15.1.7. Exposição de 02 faixas do patrocinador,
providenciado pelo mesmo, de até 0,9m x 4,0m. A faixa não pode expor
opiniões próprias, propagandas políticos partidárias ou que façam alusão ao
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consumo de cigarro e bebidas alcoólicas.
 

16. DOS RECURSOS E DOS PRAZOS

16.1. Das decisões relativas a esse Chamamento Público caberá recurso no
prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da intimação do ato:

16.1.1. Das decisões da Comissão de Seleção, relativas à habilitação e
julgamento da proposta de patrocínio;

16.1.2. Da anulação ou revogação do Processo.

16.2. Os recursos referentes à habilitação e ao julgamento da proposta
terão efeito suspensivo, não se prosseguindo com os trabalhos até a decisão.

16.3. Do recurso interposto serão imediatamente comunicadas as demais
PROPONENTES, que poderão impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
 

17. DA CONTRATAÇÃO

17.1. A contratação decorrente deste Chamamento Público será
formalizada mediante a assinatura de termo de contrato, cuja minuta integra
este Edital como Anexo III.

17.2. Se, por ocasião da celebração do contrato, algum dos documentos
apresentados pelo PROPONENTE para fins de comprovação da regularidade
fiscal  ou trabalhista estiver com o prazo de validade expirado,  a  Comissão  de
Avaliação das Propostas verificará a situação por meio eletrônico hábil de
informações e certificará a regularidade nos autos do processo, anexando ao
expediente os documentos comprobatórios, salvo impossibilidade devidamente
justificada.

17.3. Se não for possível atualizar os documentos referidos no item acima
por meio eletrônico hábil de  informações,  o  PROPONENTE será  notificado
para, no prazo de 02 (dois) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade
mediante a apresentação das certidões respectivas com prazos de validade em
plena vigência, sob pena de a contratação não se realizar.

17.4. A UFU em nenhuma hipótese proporcionará ao patrocinador
contraprestação financeira, nem lhe transferirá quaisquer bens,  valores  ou
insumos em contrapartida ao patrocínio  objeto  do  presente  Chamamento
Público, correndo por inteira e exclusiva  responsabilidade  do  proponente 
todos os custos, despesas, riscos e responsabilidades inerentes e decorrentes
da apresentação das propostas.
 

18. DA VIGÊNCIA

18.1. O Contrato de Patrocínio vigerá de 27 de setembro à 27 de outubro,
sendo as ações e ativações da marca realizadas apenas aos finais de semana a
contar da data de  sua  assinatura.
 

19. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

19.1. Os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão
pública, observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília – DF.

19.2. A PROPONENTE é responsável pela fidelidade e legitimidade das
informações prestadas e dos documentos apresentados. A falsidade de qualquer
documento apresentado ou a inverdade  das  informações  nele contidas 
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implicará a imediata inabilitação da Proponente que o tiver apresentado, ou,
caso tenha  sido a vencedora, a rescisão do contrato de patrocínio, sem prejuízo
das demais sanções cabíveis.

19.3. Os pedidos de esclarecimentos referentes  a  este  Chamamento
Público deverão ser enviados à Comissão de  Seleção,  exclusivamente  por
meio  do endereço eletrônico proae@proae.ufu.br até 2 (dois) dias úteis antes
da data fixada para abertura dos envelopes.

19.4. Nos pedidos de esclarecimentos os interessados  deverão  se
identificar (CNPJ, Razão Social e nome do representante) e disponibilizar as
informações para contato (endereço completo, telefone e e-mail).

19.5. Fazem parte integrante deste Edital:

19.5.1. Anexo I - Termo de Referência.

19.5.2. Anexo II - Modelo de Proposta.

19.5.3. Anexo III - Programação do evento
 

ANEXOS AO EDITAL

Todos os anexos estarão disponíveis para Download no site da PROAE:
www.proae.ufu.br

 

Anexo I - Termo de Referência

Anexo II - Modelo de Proposta
 
Anexo III - Programação do Evento

 

Referência: Processo nº 23117.079120/2019-46 SEI nº 1521395
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