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SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE AQUISIÇÃO DE COTAS DE PATROCÍNIO
PARA EMPRESAS PARA ATUAREM NO RAMO DE EXPOSIÇÃO DE

PRODUTOS E SERVIÇOS

A Comissão Organizadora da Semana do Produtor Rural informa que está aberto o

período para apresentação de propostas de patrocínio de empresas interessadas em

apoiar a 52ª Semana do Produtor Rural da Universidade Federal de Viçosa – Campus
Florestal, que ocorrerá entre 25 a 29 de julho de 2022, no Campus Florestal-MG.

1) Das cotas de Patrocínio

Será comercializada 1 cota de patrocínio, tendo como contrapartida a cessão de

espaço determinado:

- 1 espaço delimitado de 6 x 6m totalizando com 36 m2, próximo ao espaço do evento,

contendo 01 tomada 220V e 01 tomada de 110V de 20A;

As cotas de patrocínio obedecerão à seguinte tabela de referência:

Descrição Valor de referência (preço mínimo)

- 1 espaço delimitado de 6 x 6m

totalizando com 36 m2,

próximo ao espaço do evento,

contendo 01 tomada 220V e

01 tomada de 110V de 20A.

R$ 3.000,00 (três mil reais)

2) Requisitos e condições de participação

a) Ornamentar o espaço dentro dos padrões estéticos da UFV;
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b) Organização e zelo com o espaço citado;

c) Proporcionar encantamento e atração interessante ao público presente;

d) Preencher o formulário do anexo I deste edital.

3) Critérios de Avaliação

As empresas deverão estar em conformidade com a resolução RDC N 43, de 01 de

setembro de 2015 (ANVISA), a lei no. 14.130, de 19 de dezembro de 2001, o decreto

44.746, de 29 de fevereiro de 2008, e a instrução técnica 33/2013 do Corpo de Bombeiros.

Dessa forma, o processo não será regido pela ordem de chegada, mas sim por critérios

específicos, a segurança dos participantes e a credibilidade do evento.

As instituições que forem aprovadas segundo os critérios específicos constantes no

Formulário da Proposta - Anexo, serão classificadas pela Organização do Evento, de

acordo com a maior proposta de preço oferecido tendo como base o valor de referência

abaixo mencionado.

Assim, ficam estabelecidos os seguintes prazos e locais:

1. Período de apresentação das propostas: 15 de julho a 17 de julho de 2022;

2. Local de entrega das propostas: Pessoalmente na Diretoria de Extensão e Cultura

no Campus UFV-Florestal (antigo prédio do CTA) ou através do e-mail dxt@ufv.br

em arquivo único no formato PDF.

3. Em caso de propostas enviadas por e-mail, se o proponente não receber a

confirmação de recebimento do e-mail enviado no prazo máximo de 48 horas, favor

entrar em contato com a Diretoria de Extensão e Cultura através do telefone (31)

3602-1180;

4. Horário: de segunda a sexta-feira de 7h30min às 11h00min e 13h00min às

17h30min.

5. Documentos necessários: ver especificação no formulário em anexo;

6. Resultado: Até 19 de julho de 2022 (pelo site da Semana do Produtor Rural:

www.spr.caf.ufv.br);

7. Assinatura do contrato: Até 20 de julho de 2022.

8. Pagamento da cota: Até 22 de julho de 2022.

http://www.spr.caf.ufv.br
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A Comissão informa, ainda, que:

- O espaço onde será montada a estrutura da 52ª Semana do Produtor Rural será no

mesmo espaço da edição do ano de 2019;

- Não serão aceitas propostas fora dos prazos e horários estabelecidos;

- As informações específicas sobre os deveres, obrigações e impedimentos tanto da

Comissão Organizadora da Semana do Produtor Rural, quanto das empresas proponentes,

serão especificadas em contrato;

- O descumprimento do prazo para assinatura dos contratos e quitação das cotas

adquiridas implicará perda da reserva da cota;

- O pagamento será feito através de boleto bancário;

- As datas poderão ser alteradas mediante aviso prévio e em comum acordo.

Eventuais dúvidas sobre o preenchimento do formulário e sobre a estrutura a ser

disponibilizada podem ser esclarecidas pelo telefone (31) 3602-1180  ou e-mail dxt@ufv.br.

Florestal, 15 de julho de 2022

Comissão Organizadora da Semana do Produtor Rural
Diretoria de Extensão e Cultura
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Edital 005/2022
Anexo I

Formulário de Proposta

Proposta de Preço Entidades: R$ ____________________________

Nome:

Razão social:

CNPJ ou CPF:

Proprietário(a) ou responsável:

Endereço do estabelecimento: (rua / nº / bairro / CEP)

Telefone para contato e e-mail:

Anexar informações que julgar relevantes:
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