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ATA DE RKGISTRO DE PREÇOS N" 076/2019 —REITORIA

Pelo presente instnunento, a Universidade Estadual do Oeste do Paraná
UNIOESTE, situada a Rua Universitária, 1619 —Jardim Universitário na Cidade de
Cascavel, Estado do Paraná, neste ato representada pela servidora Sra. Nilcéia Aparecida
Moresco Marqueviski, nomeada pela Portaria n.'267/2016 —GRE, daqui por diante
designada simplesmente de UNIOESTK, considerando o julgamento da licitação na
modalidade de Pregão Eletrônico para Registro de Preços, n.'14/2019, bem como a
classificação das propostas e a respectiva homologação, G. C. ARAÚJO MÓVKIS DE
AÇ,'0 - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.'0.252.467/0001-
36, situada na Rua Ernesto Zanoni, N'33 — CEP 85.877-000, e-mail
gustavobigmental@gmail.com, telefone (45) 3565-2247, na Cidade de São Miguel do

Iguaçu, Estado do Paraná, representada neste ato pela Senhora Lorena Laskoski, nas
quantidades estimadas anuais, de acordo com a classificação por elas alcançadas por ITEM,
atendendo âs condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de
Registro de Preços, sujeitando-se as partes as normas constantes da Lei Estadual

n.'5.608/07e a Lei Federal n.'.666/93, de 21 de junho de 1993,e suas alterações posteriores,
do Decreto n.'.892, de 23 de janeiro de 2013, e da IN/MARE n.'5, de 21 de julho de
1995, da Lei n.'0.520 de 2002 e do Decreto n.'.450/2005, e em conformidade com as
disposições a seguir:

CLÁUSULA 1' OBJETO, GESTAO K FISCALIZAÇAO DA ATA DK RKGISTRO
DE PREÇOS
A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços com vistas a futura e eventual aquisição
de aquisição de mobiliários e equipamentos, para as várias Unidades Administrativas da
Universidade Estadual do Oeste do Paraná —UNIOESTE, cujas características mínimas e
essenciais dos bens quanto seus quantitativos estão descritos no Anexo 01 do Edital (Teimo
de Referência) e na Ordem de Compra, que passa a fazer parte desta ata, juntamente com a
documentação e as propostas de preços apresentadas pelos licitantes classificados em
primeiro lugar, por item, conforme consta nos autos da CR n.'7.355/2019.
Pará rafo Primeiro —Este instrumento não obriga a UNIOESTE a firmar contratações nas
quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s)
objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a
preferência de fornecimento, em igualdade de condições.
Pará rafo Se undo —Quanto a fiscalização da Ata de Registro de Preços do presente
certame, esta caberá ao responsável do Setor de Almoxarifado/Patrimônio de cada Unidade
Administrativa da Universidade Estadual do Oeste do Paraná —UNIOESTE, conforme
segue: 01—Seção de Almoxarifado da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Campus
de Cascavel), Sra. Giovana Dorini; 02—Seção de Almoxarifado da Universidade Estadual
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do Oeste do Paraná (Campus de Foz do Iguaçu), Sr. Celso Rodrigues Michaliski; 03—
Seção de Almoxarifado da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Campus de
Francisco Beltrão), Sra. Terezinha Siliprandi dos Santos; 04 —Seção de Almoxarifado da
Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Campus de Marechal Cândido Rondon), Sra.
Margarete Maria Caregnato; 05—Seção de Almoxari fado da Universidade Estadual do Oeste
do Paraná (Campus de Toledo), Sr. Josemar Raimundo da Silva; 06 —Seção de
Almoxarifado do Hospital Universitário do Oeste do Paraná —(HUOP), Sra. Adriana
Trevisol Nascimento; 07 —Divisão de Patrimônio da Universidade Estadual do Oeste do
Paraná (Reitoria), Sr. Marlo dos Santos Biron ou Núcleo de Tecnologia da Informação-
NTI (Reitoria), Sr. Carlos Alexandre Pedrollo.
Pará rafo Terceiro —Quanto a gestão da Ata de Registro de Preços do presente certame,
esta caberá ao Sr. Nestor Cittolin, conforme Portaria n'862/2016 —GRE, de 17 de junho
de 2016 e nos termos do artigo 118 da Lei Estadual n.'5.608/2007.

CLÁUSULA 2"—DA VIGÊNCIA DA ATA DE RKGISTRO DE PREGOS
Pará rafo Único —A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses,
a contar da data da sua assinatura, tendo eficácia legal após a publicação do seu extrato no
Diário Oficial do Estado do Paraná.

CLÁUSULA 3" —DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE RK!GISTRO DK

PREITOS
Pará rafo Único —0 gerenciamento deste instrumento caberá a Universidade Estadual do
Oeste do Paraná -UNIOESTE —(Reitoria).

CLÁUSULA 4"—DOS PREGOS, ESPECIFICACOES K QUANTITATIVOS
Os preços registrados, a especificação dos equipamentos, os quantitativos, as empresas
fornecedoras e seus respectivos representantes legais encontram-se elencados na presente
Ata, confotme Anexo 01, em ordem de classificação das propostas.
Pará rafo Único —No Registro de Preços, a administração solicita os equipamentos
conforme as suas reais necessidades, logo não existe quantidade mínima a serem fornecidos.

CLÁUSULA 5"—DO LOCAL K PRAZO DE ATENDIMENTO
Os equipamentos deverão ser entregues conforme solicitados nos endereços das várias
Unidades Administrativas da Universidade Estadual do Oeste do Paraná —UNIOESTE, nos
endere os relacionados:

Universidade Estadual do Oeste do Paraná — UNIOESTE (Reitoria), Ru
Universitária, 1619—Jardim Universitário —Cascavel/PR

Universidade Estadual do Oeste do Paraná —UNIOESTE (Campus de Cascavel), Ru
Universitária, 2069—Jardim Universitário —Cascavel/PR.

'
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nivcrsidade Estadual do Oeste do Paraná —UNIOESTE (Hospital Universitário d

Oeste do Paraná —HUOP), Avenida Tancredo Neves, 3224. Bairro: Santo Onofre
ascavel —Paraná.

Universidade Estadual do Oeste do Paraná —UNIOESTE (Campus de Toledo), Rua d

Faculdade 645 —Jardim Santa Maria —Toledo/PR.

Universidade Estadual do Oeste do Paraná —UNIOESTE (Campus de Foz do Iguaçu)
Avenida Tar uínio Joslin dos Santos, 1300—Pólo Universitário —Foz do lei(ua u/PR.

Universidade Estadual do Oeste do Paraná —UNIOESTE (Campus de Francisc
Beltrão, Rua Marin á 1200—Vila Nova —Francisco Beltrão/PR.

Universidade Estadual do Oeste do Paraná —UNIOESTE (Centro de Ciências da Saííd
—CCS—Campus de Francisco Beltrâo), Margem da BR I 80, Rodovia Vitório Traiano
—Á ua Branca, Contorno Leste —Francisco Beltrão/PR.

Universidade Estadual do Oeste do Paraná —UNIOESTE (Campus de Marecha
Cândido Rondon, Rua Pernambuco, 1777—Marechal Cândido Rondon/PR.

Pará rafo Único —Os equipamentos adquiridos deverão ser entregues no local estabelecido,
no prazo de até 30 (trinta) dias corridos a contar da data de recebimento da Ordem de
Compra.

CLÁUSULA 6' DAS CONDIQOES DO FORNECIMENTO
Pará rafo Primeiro —As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser
convidadas a firmar contratações de fornecimento de equipamentos, observadas as condições
fixadas neste instrumento e em seus anexos, e na legislação pertinente.
Pará rafo Se undo —As contratações serão efetuadas, por intermédio da Ordem de

Compra, emitida pela UNIOESTE, contendo os seguintes dados: o n'a Ata, o nome da
empresa, o obj eto, a especificação, o endereço, o prazo, local e data de entrega.
Pará rafo Terceiro —Os equipamentos deverão ser entregues em dia e horário de
expediente.

empresa(s) que tenha(m) seu(s) preço(s) registrado(s), a conceder livre acesso aos seus
documentos e registros contábeis, para os servidores dos órgãos e entidades públicas
concedentes e dos órgãos de controle interno e externo.

nome da SETI-UGF, SEED ou outras Secretarias de Estado, e ainda das Fundações e demais
órgãos conveniados com a Unioeste, considerando que os recursos para pagamento das
despesas poderão ser das diversas fontes existentes na época da contratação.



LIA IOBSt8
Universidade Kstadeal de Oeste de Paraná

@j
PARANÁ
rr>vtwn oo rrr oo

Reitoria —CNP J 78680337/0001-84
Rua Universitária, 1619—Jardim Universitário —Cx. P. 000701—CEP 85819-110
Cascavel —Paraná —Fone: (45) 3220-3042—Fax: (45) 3220-3047
www.unioeste.br

PREGÃO ELETRÔNICO N.'14/2019 —UNIOESTE/REITORIA
PROCESSO N.'7.087/2019

CLÁUSULA 7' DAS CONDICOES DK RECEBIMKNTO
Parágrafo Primeiro —Os equipamentos deverão ser entregues em embalagens originais e
estarem dentro das especificações exigidas no Termo de Referência —Anexo 01 do Edital e
da Ordem de Compra. Quando da entrega, caberá a contratada, efetuar seguro visando o
transporte dos bens. Todos os equipamentos entregues serão recebidos e conferidos por uma

Comissão composta de servidores da Universidade Estadual do Oeste do Paraná
UNIOESTE, a qual ao final dos trabalhos de conferência emitirá laudo de recebimento em
relação ao obj eto entregue (Anexo 05) do Edital. Os equipamentos que apresentarem defeitos
serão rejeitados, obrigando-se o fornecedor a substituí-los, sem prejuízo para a UNIOESTE.
Apurada, em qualquer tempo, divergência entre as especificações pré-fixadas e o
fornecimento efetuado, serão aplicados a empresa registrada sanções previstas nesta Ata e
na legislação vigente.
Pará rafo Se undo —Constatado que o objeto recebido não atende as especificações
estipuladas no Edital e nesta Ata, ou ainda não atenda a finalidade que dele naturalmente se
espera, o órgão responsável pelo recebimento expedirá oficio a empresa vencedora,
comunicando e justificando as razões da recusa e ainda a notificando efetuar a troca no prazo
máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data em que for notificada, para substituí-lo
de maneira que satisfaça âs exigências de aceitação, independentemente das sanções
previstas nesta Ata.
Pará rafo Terceiro —Decorrido o prazo estipulado na notificação, sem que tenha havido a
troca do objeto recusado, o órgão solicitante dará ciência ao gestor da Ata de Registro de

Preços, ou a Diretoria Administrativa da Universidade Estadual do Oeste do Paraná-
UNIOESTE (Reitoria), por meio de Comunicação Interna, a fim de que se proceda â abertura
de processo de penalidade contra a empresa, de acordo com as normas contidas na Lei
Estadual n.'5.608/07 e Lei Federal n.'.666/93 e alterações, para aplicação das penalidades
previstas nesta Ata.

de Desempenho e/ou Demonstrações de Funcionamento, que verificarão funções e
parâmetros especificados no Edital.

recebimento sujeitará a contratada as sanções previstas nesta Ata e na legislação vigente,
sendo que em caso de devolução ou substituição do equipamento por outro da mesma
espécie, todas as despesas relativas, tais como impostos, taxas, tributos, fretes, seguros e
demais custos ou encargos fiscais previstos na legislação pertinente, bem como os constantes
na legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e civil decorrentes, correrão por conta da
empresa registrada,

CLÁUSULA 8"—DAS OBRIGAQOES DO FORNECEDOR
São obrigações do fornecedor, além das demais previstas nesta Ata e em seu Anexo 01:
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Pará rafo Primeiro —Entregar o equipamento dentro dos padrões estabelecidos pela
UNIOESTE, de acordo com o especificado nesta Ata, no Anexo 01 e na Ordem de Compra,
que faz parte deste instrumento, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do
descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida.
Pará rafo Se undo —Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela UNIOESTE,
cujas reclamações se obriga a atender prontamente, bem como cientificar a UNIOESTE,
imediatamente e por escrito, acerca de qualquer anormalidade que verificar quando da
execução do objeto desta Ata.
Pará rafo Terceiro —Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da UNIOESTE, no tocante
ao fornecimento do equipamento, assim como ao cumprimento das obrigações previstas
nesta Ata.

do equipamento, inclusive considerado os casos de greve ou paralisação de qualquer
natureza.

bem como o motivo de força maior para a má execução ou inexecução do objeto desta Ata.
Pará rafo Sexto —Possibilitar a UNIOESTE efetuar vistoria em suas instalações, a fim de
verificar as condições para atendimento do objeto desta Ata.
Pará rafo Sétimo —Comunicar imediatamente a UNIOESTE qualquer alteração ocorrida
no endereço, conta bancária, e outras informações julgadas necessárias para o
desenvolvimento pleno do objeto desta ATA.
Pará rafo Oitavo —Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saíide no trabalho,
previstas nas normas regulamentadoras pertinentes.
Pará rafo Nono —Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou,
cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á
independentemente da que será exercida pela UNIOESTE.
Pará rafo Décimo —Indenizar terceiros e/ou a UNIOESTE, mesmo em caso de ausência
ou omissão da fiscalização, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo adotar todas
as medidas preventivas, com fiel observância âs exigências das autoridades competentes e
as disposições legais vigentes.
Pará rafo Décimo Primeiro —Manter, sob as penas da lei, o mais completo e absoluto
sigilo sobre quaisquer dados, informações, documentos, especificações técnicas e comerciais
dos equipamentos da UNIOESTE, de que venha a tomar conhecimento ou ter acesso, ou que
venham a ser confiados, sejam relacionados ou não com o fornecimento do material objeto
desta Ata.
Pará rafo Décimo Se undo —Manter durante a vigência desta Ata todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas no Edital relativo â licitação da qual decorreu o presente
ajuste, nos termos do art. n.'5, ( 2.'a Lei Estadual n.'5.608/07 e do art. 55, Inciso XIII,
da Lei Federal n.'.666/93, inclusive as condições de cadastramento/habilitação no SICAF,
GMS/CFPR e não estar inscrita no CADIN Estadual, que serão observadas, quando dos
pagamentos a contratada;
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Pará rafo Décimo Terceiro —Atender qualquer pedido de item (sem vinculação de
exigência mínima), efetuados durante a vigência desta Ata, independente de valor ou
quantidade.
Pará rafo Décimo uarto —Diante das condições de Logística Reversa:

a) A empresa deverá realizar a logística reversa de todos os produtos que forneceu, bem
como encaminhar o material descartado de acordo com as práticas e políticas de
sustentabilidade ambiental prevista em lei, sem qualquer ônus e sempre a critério da
UNIOESTE;

b) A contratada deverá informar em sua proposta a forma de implementação da logística
reversa (pessoal, via correios, ou via transportadora), desde já indicando um

responsável e seu contato (telefone e e-mail) ;
c) No decorrer da vigência da Ata de Registro, poderá ser exigido do fornecedor

apresentação de documentos comprobatórios dos procedimentos de reciclagem e/ou

destruição nos termos da legislação vigente;
d) A veracidade das informações prestada é de responsabilidade do fornecedor, por elas

respondendo civil e criminalmente, conforme legislação em vigor;
e) Todo custo/desconto referente a realização da logística reversa deverá estar incluído

no valor dos produtos fornecidos;
f) A quantidade de equipamentos a ser recolhida não será superior a fornecida pela

empresa;
g) A presente contratação não representará qualquer ônus adicional ao contratante,

estando ciente a contratada que o custo da logística reversa deverá estar incluso no
fornecimento dos equipamentos objeto do presente pregão.

CLÁUSULA 9' DAS RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR
São responsabilidades do fornecedor signatário desta Ata:
Pará rafo Primeiro —Todo e qualquer dano que causar a UNIOESTE ou a terceiros, ainda

que culposo, praticado por seus prepostos, empregados ou mandatário, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade â fiscalização ou acompanhamento pela UNIOESTE.
Pará rafo Se undo —Todo e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em
decorrência do fornecimento em questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus
empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo a
UNIOESTE de qualquer solidariedade ou responsabilidade.
Pará rafo Terceiro —Todas e quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas a
UNIOESTE por autoridade competente, em decorrência do descumprimento de lei ou de
regulamento pela contratada, que forem pagas, pela UNIOESTE, deverão ser reembolsadas
a mesma, que ficará, de pleno direito, autorizada a descontar de qualquer pagamento devido
â contratada, em seu valor correspondente.

correspondente aos referidos danos ou prejuízos diretamente das faturas pertinentes aos
pagamentos que lhe forem devidos, assegurada â prévia defesa.

n'p )("()+l" ) (ga ( ;t, Ol rp ()II aj+(:. e ) 'a i
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signatária desta Ata das responsabilidades previstas neste instrumento.

CLÁUSULA 10' DAS OBRIGACOES DA UNIOESTE
A UNIOESTE obriga-se a:
Parágrafo Primeiro —Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa cumprir
suas obrigações especificadas.
Pará rafo Se undo —Relacionar-se com a empresa exclusivamente por meio de pessoa por
ela credenciada.
Pará rafo Terceiro —Efetuar o pagamento da empresa vencedora, até o 10'décimo) dia,
após o recebimento definitivo do objeto empenhado e emissão da nota fiscal/fatura e demais
condições conforme cláusula 11'"dessa Ata.

Compra.

observância a este instrumento. * Ç"
CLÁUSULA 11' DO PAGAMENTO
Parágrafo Primeiro —quando da entrega do objeto por parte da(s) empresa(s) contratada(s),
esta(s) deverá(ão) emitir notas fiscais separadas para cada Ordem de Compra, em favor da
Universidade Estadual do Oeste do Paraná —UNIOESTE, unidade administrativa solicitante,
sendo que, caberá a esta a liquidação do(s) respectivo(s) empenho(s), após o competente
atesto do servidor solicitante, nas notas fiscais do objeto entregue. 0 pagamento será
efetuado em até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da entrega do bem objeto do
fornecimento, desde que o mesmo esteja de acordo com o solicitado pela Administração, e
do recebimento pela Divisão Financeira da Reitoria da Unioeste, das respectivas notas fiscais
e do Teimo de Recebimento Definitivo (Anexo 05), devidamente atestado.
Pará rafo Se undo —Para o cumprimento do Parágrafo Primeiro, caberá â empresa
contratada manter o Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná —GMS/CFPR
(conforme Decreto Estadual n.'762/13, de 19 de dezembro de 2013), devidamente ativo e
em plena regularidade junto ao Governo do Estado, sob pena de não o fazendo, estar
impossibilitada de receber o pagamento devido até a efetiva regularização, bem como não

poderá estar inscrita no CADIN Estadual (Cadastro Infotmativo Estadual —Decreto Estadual
n.'933/15, de 17 de julho de 2015).
Pará rafo Terceiro —Para o cumprimento do Parágrafo Primeiro, caberá â empresa
contratada informar na nota fiscal emitida, o banco, o número da agência bancária e o
número da conta corrente para depósito (devendo ser do mesmo CNPJ apresentado na

proposta). Não será efetuada qualquer outra forma de pagamento que não seja depósito
bancário, isso porque o Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse —SICONV,
não operacionaliza pagamentos por meio de boleto bancário.
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manter conta corrente ativa no Banco do Brasil, de acordo com o Decreto Estadual
n.'.505/16,de 06 de julho de 2016, onde os empenhos efetuados com recursos do Tesouro, só

poderão ter seus pagamentos efetivados em favor da contratada, por meio de depósito
bancário e no banco citado.

fiscal(is), observar que a pai%ir de 01/12/2010, confoime Protocolo ICMS n.'42/2009 e NPF
n.'95/2009, é obrigatório a emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), em substituição aos
modelos 1 e 1A.
Pará rafo Sexto —Quando solicitadas que as notas fiscais sejam emitidas em nome da
SETI-UGF, SEED ou outras Secretarias do Estado, caberá a esta a liquidação do(s)
respectivo(s) empenho(s), após competente atesto do servidor solicitante, nas notas fiscais
do objeto entregue. 0 pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, contados a
partir da entrega do bem objeto do fornecimento pela Divisão Financeira da Reitoria da

Unioeste, das respectivas notas fiscais e do teimo de Recebimento Definitivo (Anexo 05),
devidamente atestado.
Pará rafo Sétimo —De acordo com a Instrução Normativa n'5, de 21 de julho de 1995, do
MARE, caberá a UNIOESTE proceder a consulta da habilitação da signatária desta Ata no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores —SICAF por ocasião da liberação de
cada pagamento.
Pará rafo Oitavo —Se constatada(s) irregularidade(s) na(s) fatura(s), quer por erro de seu(s)
valor(es), quer por omissão de dados ou elementos identificadores do(s) respectivo(s)
pagamento(s), a(s) fatura(s) será(ão) devolvida(s) â contratada.
Pará rafo Nono —0 período de retenção da(s) fatura(s) ou aquele durante o qual, por sua
devolução â contratada, não estiver(em) em poder da UNIOESTE, não será considerado para
efeito de pagamento de quaisquer ônus, devendo a contagem do prazo para pagamento ser
iniciada na data de reapresentação da(s) fatura(s).
Pará rafo Décimo — Os pagamentos serão efetuados se estiverem cumpridas,
integralmente, as obrigações anteriores da contratada, até a data do evento que originou o
faturamento.

CLÁUSULA 12"—DA REVISAO DE PREITOS
Pará rafo Primeiro —Os preços relacionados na Ata de Registro de Preços poderão sofrer
alterações obedecidas âs disposições contidas no art. n.'13 da Lei Estadual n.'5.608/07 e
no art. 65 da Lei Federal n.'.666/93. 0 preço registrado poderá ser revisto em decorrência
de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens
registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata negociar junto aos fornecedores.
Pará rafo Se undo —Quando a UNIOESTE, por meio de pesquisa ou impugnação de
terceiros, verificar que o valor registrado está acima dos preços praticados no mercado, o
órgão gerenciador convocará o FORNECEDOR, por meio de correspondência oficial, para
negociação visando adequar os preços registrados aqueles oficialmente reconhecidos
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inicialmente. 0 comparecimento deverá ser no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a pai%ir da
notificação do promitente.
Pará rafo Terceiro —A cada pedido de revisão de preço deverá a contratada comprovar a
variação ocorrente.

representante comercial, eventual pedido de revisão dos preços deverá, necessariamente, ser
acompanhado de planilhas que demonstrem, de maneira clara, o valor atribuído a cada item

que compôs o preço final constante de sua proposta e que compõe o valor solicitado no

pedido de revisão (custo de aquisição, com as respectivas notas fiscais de
fábrica/indústria/distribuidor; encargos em geral; lucro, etc.), de modo a demonstrar o
alegado desequilíbrio econômico financeira decorrente de acréscimos posteriores e
imprevistos, em comparação a revisão solicitada.

Q-
comprovação necessária, conforme o caso, é pressuposto fundamental para a análise do
pedido de revisão, não bastando mera alegação de desequilíbrio.
Pará rafo Sexto —A critério do órgão gerenciador, poderá ser exigido da contratada lista
de preços expedida pelos fabricantes, que conterá, obrigatoriamente, a data de início de sua
vigência e numeração sequencial, para instrução de pedidos de revisão de preços.
Pará rafo Sétimo —Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, o órgão
gerenciador adotará, para verificação dos preços constantes dos demonstrativos que
acompanhem o pedido, pesquisa de mercado dentre empresas de reconhecido poise
mercantil, produtoras e/ou comercializadoras, a ser realizada pela própria unidade ou por
instituto de pesquisa, utilizando-se também, de índices setoriais ou outros adotados pelo
Governo Estadual, devendo a deliberação de deferimento ou não da alteração solicitada ser
instruída com justificativa da escolha do critério e memória dos respectivos cálculos, para
decisão da Administração no prazo de 15 (quinze) dias.
Parágrafo Oitavo —0 percentual diferencial entre os preços de mercado vigente a época do
julgamento do pregão, devidamente apurado, e os propostos pela Contratada/Detentora do
Registro de Preços será mantido durante toda a vigência do registro. 0 percentual não poderá
ser alterado de forma a configurar reajuste econômico durante a vigência deste registro.
Pará rafo Nono —É vedado a contratada interromper o fornecimento enquanto aguarda o
trâmite do processo de revisão de preços, estando, neste caso, sujeita âs sanções previstas
nesta Ata.
Pará rafo Décimo —A revisão levará em consideração preponderantemente âs normas
legais, que são soberanas a previsão desta cláusula.
Pará rafo Décimo Primeiro —Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do
compromisso assumido e a administração convocará os demais fornecedores visando igual
oportunidade de negociação.
Parágrafo Décimo Se undo —Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços
registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

.11!L)1::)cs!Dso 15 3. IJN! c!,".'.)'Il!; - E.d 1.a!V:..al..'3 1.
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a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade,
confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação
ocorrer antes do pedido de fornecimento; e

b) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
Parágrafo Décimo Terceiro —¹ohavendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador
deverá proceder â revogação da Ata de Registro de Preços (item registrado), adotando as
medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA 13'"—DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR
Pará rafo Primeiro —0 cancelamento do registro do fornecedor, finda todos os vínculos
obrigacionais existentes entre a UNIOESTE e o fornecedor que descumprir o avençado. 0
fornecedor terá o seu registro de preços cancelado quando:

a) Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) ¹oretirar a respectiva Ordem de Compra ou instrumento equivalente, no prazo

estabelecido, sem justificativa aceitável;
c) ¹oaceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior

aqueles praticados no mercado e;
d) Tiver presentes razões de interesse público.

Pará rafo Se undo —0 Fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de

preço na ocorrência de fato superveniente que venha a comprometer a perfeita execução
contratual, decorrente de caso fottuito ou de força maior devidamente comprovado.
Parágrafo Terceiro —0 cancelamento de registro, assegurados o contraditório e a ampla
defesa, será formalizado por despacho do Ordenador de Despesas da UNIOESTE.

CLÁUSULA 14'"—DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC.
Correrão por conta exclusiva da empresa signatária desta Ata:
Pará rafo Primeiro —Todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na

legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-la na época própria.
Pará rafo Se undo —Todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação
específica de acidentes de trabalho quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus
empregados, quando do fornecimento do equipamento ou em conexão com ele, ainda que
acontecido em dependência da UNIOESTE.
Pará rafo Terceiro —Todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal,
relacionadas ao fornecimento do equipamento, originariamente ou vinculada por prevenção,
conexão ou continência.

adjudicação do objeto licitado.

estabelecidos nesta Cláusula, não transfere a responsabilidade por seu pagamento a
administração da UNIOESTE, nem poderá onerar o objeto do Pregão, razão pela qual o

10
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CONTRATADO renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou

passiva, com a UNIOESTE.

CLÁUSULA 15"—DAS PENALIDADES
Pará rafo Primeiro —Em caso de não envio da documentação de habilitação, não assinatura
e encaminhamento da Ata de Registro de Preços, inexecução total ou parcial da Ata, erro de
execução, execução imperfeita, mora de execução injustificada, quantidade inferior ao
solicitado, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a
Contratada estará sujeita âs seguintes sanções administrativas, garantida prévia defesa, nos
termos do art. 86 e seguintes, da Lei Federal n.'.666/93 e do Manual de Procedimentos da
Unioeste para aplicações das sanções Administrativas previstas nas leis de licitação,
aprovado pela Resolução n.'80/2013 —COU:

a) Advertência;
b) Multa;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com

a UNIOESTE, por prazo não superior a 02 (dois) anos.
Pará rafo Se undo —Para aplicação das sanções administrativas, a UNIOESTE levará em
consideração a natureza e a gravidade da falta, os prejuízos dela advindos e a reincidência
na prática do ato, apurados mediante processo administrativo, assegurado o direito ao
contraditório e ampla defesa.

(i) A sanção administrativa de ADVERTÊNCIA será aplicada por escrito e
destinada âs condutas que prejudiquem o andamento do procedimento de licitação e de
contratação.

(ii) A sanção administrativa de MULTA será aplicada por inexecução total ou parcial
da obrigação, inclusive, por atraso injustificado na entrega do serviço, sujeitando o
inadimplente a multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração:

a) De 1% (um por cento) sobre o valor total da ordem de seti iço, por dia de atraso
no evento não cumprido, limitados a 10% (dez por cento) do mesmo valor.

b) De 10% (dez por cento) sobre o valor total da ordem de compra, por infração a
qualquer cláusula ou condição do Edital/Ata, não especificada na alínea "a" deste inciso,
aplicada em dobro na reincidência.

c) De 10% (dez por cento) sobre o valor total da ordem de compra, pela não entrega
do produto confirmado pela empresa ou pela entrega em desacordo;

d) De 10% (dez por cento) sobre o valor total da Proposta, no caso de rescisão do
Contrato ou instrumento equivalente, por ato unilateral da administração, motivado por culpa
da Contratada, garantida prévia defesa, independente das demais sanções cabíveis;
Pará rafo Terceiro —A aplicação da multa não impede que a UNIOESTE rescinda
unilateralrnente o Contrato ou insttlimento equivalente, e aplique as demais sanções
previstas na legislação estadual pertinente.

:ar„-,resa's na 04io!!'.6'i:-.'—e..!.!=;! -'..a.!.'.v.".t
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não eximirá a empresa inadimplente da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das
infrações cometidas.

contraditório e a ampla defesa, facultada defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco)
dias úteis contados da respectiva intimação.
Pará rafo Sexto —0 valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 05 (cinco)
dias úteis, a contar da data da notificação. Se o valor da multa não for pago, ou depositado,
será automaticamente descontado do pagamento a que a Contratada fazer jus. Em caso de
inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada o valor devido será abatido da garantia,
quando houver. Sendo a garantia insuficiente, deverá ser cobrado o valor complementar. A
multa não paga será cobrada administrativamente e/ou judicialmente.
Pará rafo Sétimo —Comprovado que o produto entregue não corresponde âs especificações
constantes na proposta, será o mesmo devolvido ao contratado, obrigando-se este a substituí-
lo no prazo máximo de 15 (quinze) dias ííteis, sem qualquer ônus para a Administração e
sem prejuízo das sanções previstas na presente Ata.
Pará rafo Oitavo —As sanções administrativas previstas no Parágrafo Primeiro serão
aplicadas sem prejuízo das cominações impostas na Lei Estadual n.'5.608/07 e suas
alterações, ou das cominações impostas na Lei Federal n.'.666/93 e suas alterações, além
da instrução de Serviço n.'03/2004 —GRE, de 14 de maio de 2004.
Pará rafo Nono —Todas as penalidades serão registradas no SICAF e no GMS/CFPR.
Pará rafo Décimo —As penalidades somente poderão ser relevadas em razão de caso fottuito
e força maior e as justificativas somente serão aceitas por escrito, fundamentadas em fatos
reais e comprováveis, a critério da UNIOESTE.

CLÁUSULA 16"—DOS RECURSOS ORQAMENTÁRIOS
Parágrafo Unico —Os pagamentos decorientes do fornecimento do objeto da presente
licitação ocorrerão por conta dos recursos da dotação orçamentária 4534.12364084-127,
Rubrica 4490.52, nas mais diversas fontes de recursos.

CLÁUSULA 17' DAS DISPOSICOES FINAIS
As partes ficam, ainda, adstritas as seguintes disposições:
Pará rafo Primeiro —Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por
intermédio de lavratura de Termo Aditivo a presente Ata de Registro de Preços.
Pará rafo Se undo —Integram esta Ata, como se nela estivessem transcritos, o Edital de
Pregão n.'14/2019 e seus Anexos e as propostas das empresas classificadas, por item.
Pará rafo Terceiro —É vedado caucionar ou utilizar a Ata decorrente do presente registro
para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da UNIOESTE.

CLÁUSULA 18' DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Cascavel, Estado do Paraná, com exclusão de qualquei

12
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outro, por mais privilegiado que seja, para decidir eventuais questões decorrentes desta Ata.
Por estarem, assim, justas e contratadas, as partes assinam a presente Ata de Registro de
Preços, lavrando-se uma via para a UNIOESTE, mais tantas vias quantas forem as empresas
signatárias, de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Cascavel, 02 de dezembro de 2019.

ilceia Apa ecida More~ o lMarq Ks i
UNIOES TE /

Lorena Laskoski
G. C.ARAÚJO MÓVEIS DE AQO-

EPP

TESTEMUNHAS :

13
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ANEXO 01—DA ATA DE REGISTRO DE PREITOS
ATA DE REGISTRO DE PREITOS N.'76/2019-REITORIA

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços n.'76/2019,
celebrada entre a Universidade Estadual do Oeste do Paraná —Unioeste e as Empresas cujos
preços estão a seguir registrados por item, e as especificações constantes no Termo de
Referência —Anexo 01 (a), em face â realização do Pregão n.'14/2019.

ITEM QUANT.

ESPECIF ICAÇAO
RESUMIDA

(Especificação completa no Termo de
Referência

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

23

91

50

Caixa bibliográfica para periódicos, em aço
chapa 20 com fundo aberto, fechamento
superior frontal com porta etiqueta
estampado na chapa com largura mínima
de 120 mm e altura de 100mm.
Acabamento com sistema de tratamento
químico da chapa (anti-ferruginoso e
fosfatizante) e pintura através de sistema
eletrostático a pó, com camada mínima de
tinta de 60 rnicras, cor cinza, dimensões
(altura x largura x profundidade): 200 mm
x 120 mm x 200 mm.
Marca: BIGMETAL
Fabricante: G. C. ARAUJO MÓVEIS DE
AJO
Modelo / Versão: 1068
Roupeiro de aço para vestiário com 06
portas sobrepostas com pitão para cadeado,
confeccionado em chapa de aço 22 SAE-
1008 a 1012.Dimensões externas de no
mínimo (altura x largura x profundidade)
1945 x 930 x 400 mm. Cor "cinza claro".
Marca: BIGMETAL
Fabricante: G. C. ARAUJO MÓVEIS DE
AÇO
Modelo / Versão: 1485

19,99

592,80

999,50

6,520,80

VALOR TOTAL DO ITEM (R$) R$ 7.520,30

14
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Ata 05(i/2019-Ke>toru> - CONTI(ATANTE. Univers>dade I..ctadual do Oeste do
Paraná — UNIOESTE — CONTRATADA: ANAPEL-AIÓVKIS PARA
KS('RITÓRIO LTDA. OBJFTO'iquisifão de Mobiliários e Fquipmnentos para
atender as vhrms Unidades Administrativas da Unioestc. AMPAI(O LEGAL.
Pregão Ele>romeu n.'14/2019 - UN)OESTE (Reitoria). Cascavel. 02 de
dcren>bro dc 2019.

Ata 057/2019-Re>toria - CONTRATANTE Universidade Estadual do Oeste do
Paraná — UlúIOESTE — CO>ú TRATADA: ANDRKI SAI"ITOS SILVA
050(>2495256. OBJETO hqu>sieão de Mob>l>érios e Equipamentos para atender
as vár>as Unidadcs Administrativas da Unioesle AMPARO LEGAL: Pregão
Elctronico n '142019 - IJNIOESTF. (Reitoria) Cascavel, 02 de dezembro de
2019.

Ata 058/2019-Reitoria - CONTI(ATANTE. Universidade Irstsdnal do (3este do
Parm>h —UNIOLSTL' CONTRATADA: BRASFKRMA - LTDA OBJETO:
Aqui<>cão de Mobilihr>os c Fquipamcntos para atender as vánas Unidades
A<lmmistrat>vas da Unioeste. AI%(PARO LEGAL: Pregão Elctrômco n." 014/2019
- UNIOESTE (Reitoria). Cascavel, 02 de dczen>bro 2019.

Ata 059/2019-Rc>tu> ia - CONTRATANTE: IJnivcrsidadc Estadual do Oeste do
Paraná-UNIOESTF.-CONTRATA))A' KLI PROD(>TOS DK A(O LTDA.
OBJETO Aqu>si<ho de itlob>l>érios e Equipamm>tos para atender as vénas
Unidades Administrativas da Umoeste AMPARO LEGAL. Pregão Eletrõnico

n'14/2019- UNR3ESTE (Ke>tona) Cascavel, 02 de dezembro de 2019

Ata 060/2019- l(cito<>a - C<3NTRATANTE Universidade! stadual Jo Oeste do
Paraná —UNIOESTE —CONTRATADA, CLAIJD)NA COAI)RAN - AIK
013!ETO hquisi(ão <le hlohiliários e Equ>pamentos para aten<lcr as vár>as
Llmdades Adnumstrat>vas du Lmocste. ANIPARO LEGAL'regão Elelrômco

n.'14/2019- UNIOESTE (Reáoria). Cascavel, 0'e dezembro de 2019

Ata O/tl/2019-Reitoria - CONTRATANTE Universidade Fstad>ml do Oeste do
I'araná —LINIOESTE —CONTRATADA; CLFBKR NASCIAIENTO DA
ROSA: Aquisi9ão dc lvlob>liámos e Equipamcntos para atender as várias
Unidades Administrativas da Unioeste. AMPARO LFGAL Pregão Eletronico

n.'14/2019-UINIOESTE (Re>tm ia) Cascavel, 02 dc dezembro dc 2019.

Ata Oít2/2019-Reitoria - CONTltATANTE: 1 lniversidade Estadual du Ocstc do
Paraná —UNIOESTE —CONTRATADA: COLUAIBIA COAI KII')AI. DF.
EQ(llPAMKNTOS ElltKLI: AquisiB>o de ihlobil>ários e Equ>pamentos para
atender as várms Unidadcs Administrativas da Unioestc. AMPARO LEG>(L:
Pregão Eletrõnico n.* 014/ 019 - UNIOESTF. /Reitoria). Cascavel, 02 de
dczen>bro dc 2019

Ata 063/2019-Reitoria - CONTRATANTE Univcrs>dada Esiadual do Oeste do
Paraná —UNIOESTE —CONTRATADA COAIFRCIAL VAN('L>ARDEIRA
KIRELI: Aquis>Cão de Alobiliános e Equipamentos para atender as vhnas
Umdadcs Admmistrat>vas da Umoeste AAIPAKO LEGAL Pregão Elctrô>mco

n.'14/2019-UNIOFSTE (Kcitona). Cascavel, 02 de dezembro 2019.

Ata 064/2019-Reitoria - CONTRATANTF. Univers>dade ístadual do Oeste do
Paraná —li>NIOESTE —CONTRATADA COt<STKUTEX C.'OMERCIAL
TÉCNICA K CONSTRU(.'OES LTDA: A~qu>sieão dc Mob>lã>nos e
Equipamentos para atender as vhnas Umdades Administrat>vas da Llnioeste.
Al>IPARO LEGAL: Pregão Eletron>co n" 014/2019 - UNIOESTE (Rcitona)
Cascavel, 02 Je dezmnhro 2019.

Ata 065/2019-Reitoria - CONTRATANTF: Universidade Fstadual do Oeste do
Pamná —UNIOESTE —CONTRATAf)A: D <ãF COAILRCIO DK IAIATEIIIAIS
K EQUIPAAIENTOS KIRKLI. OBJETO. Aqu>s>cão de Aíob>liános c
Equ>pamentos para a>endcr as vánas Unidades Admimstrat>vas da Unioeste.
AMPARO LEGAL: Pregão Eletr<)nico n.'14/2019 - UNIOESTE (Rc>teria).
Cascavel, 02 dc dezembro de 2019

r%ta 06<r/2019-Reitoria - CONTRATANTE: (Jniversidade Ectadual do Oeste do
Par<mn — LJNK3ESTE — CONTRATADA: Dr(NI>ESSI MÉ!VKIS
CORPORATIVOS K FSCOLARES LTDA, OBJETO hqun>Cão de
Mohiliános e Equ>pamentos para atender as vérias Unidades Adnunistrativas da
Unioeste. AMPARO LEGAL: Pregão Ele>romeu n.'14<2019 - UNIOI!STE
(Reilona) Cascavel, 02 <le dezembro dc 2ú19

hta 067/2019-Reitoria - C'ONTRATANTE. IJniversidade Estadual do Oeste do
Paraná —UNIOESTí. —CONTRATADA: DIGISERVI TI(ADING I'.IltKLI.
OBJL>íO Aqu>mpão de Alob>bár>os e Equipamentos pato atender as vónas
Umdadcs hdmmistrativas da Unioeste AMPARO LFGAL: Pregão Fletrômco n

'1-1/201'>- UNK)ESTE (Re>toria). Cascavel, 02 de deren>bro de 2019

Atn Oí>8/201'>-lteitoria - CONTRATANTE Universidade Estadual do Oca>e clu
Paraná —UNIOESTE —CONTRATADA: DIRCEU LONGO tá CIA LTDA
OBJETO'qu>sifão <le Equqtamentos de Informát>ca atender as vhrias I.lmcla des
Adnnmstrativas da Umoeslc AAIPARO LEGAL Pregio Elctrctmco n." 014/2019
- UNIOESTF. (Re>to>ia). Cascavel„0 de dezembro de 2019

Ata Oít9/2019-Reitoria - ( ONTRATANTE L>niversidade Fstadual do Oeste do
Farm>é — UNIOíS'll'.: CONTI(ATAI3A. LL TRIPODI) INDI>S1 RIA K
COMÍ:RCIO DK AIÓVEIS - EIRELI. OBJETO: Aquis>tão dc Equipamcntos
Je Infonnét>ca atender as vhrias Unidades Administrativas ds Umoeste
ANIPARO LEGAL. Pregio Elctrônico n.'14/2019 - UNIOESTE íkeiloria).
('escavei, 02 dc dezembro dc 2019.

Ata 070/2019-Reitoria - CONTRATANTE: Universidade Estadual do Ocstc do
Parmm —UNIOES'I'E: CONTRATADA'. F. N. FORNA/ARI. OB>FTO:
Aqu>sieão de Equ>pamcntos dc informática atender as vánas Llmdades
Admimstrattvas da Unioeste A>hfPARO I.EGA14 Pregão Eletriw>co n '14'2019
- UN IOESTE (Re>toria). Cascavel, 0 de deze>nbro de 2A19

Ata <171/2019-Reitoria - CONTRATA>úTE. Universidade Estadual do Oeste <lo
Paraná —L>NIOESTE. CONTRATADA: F.N.S. INDÚSTRIA E COAIÉRCIO
DE MÓVELS DK A('.0 LTDA OBJI:TO: hqu>si<ão de Equipmnentns Je
lnfonnél>ca atcndcr as vánas Umd<uies Admimstrat>vas da Uniocste. AIFIPARO
LFGAL'regão Ele>ronico n.'14/ 019 - UNIOESTE (Reitoria) Cascavel, 0
dc dezembro de 2019.

Ata 072/2019-Reitoria - C'ONTRATANTEI 1>n>vera>dade ístadual do Oeste cio
Paraná —UNIOLSTE'ONTKATADr<n FABltÍCIO I(ACIIADEL ('OS'I'A
MK. OBJETO. Aquis>pio de Equ>pamcntos dc Infom>htics atender as v:iri<>s

(Jni Jacles Admin>strativas da IJnioeste AlvlPARO LFGAL Pregão íilet><imco n"
014/2019- L>NIOESTE (Itc>tona), Cascavel, 02 de dezembro de 2AI9

Ata 073/2019-Reituria - CONTRATANTE: Universidade Esta Jual do Ge>tc do
Paraná — (JNIOESTE: CONTRATADri: FAMAIIA — COAI Í;RC 10 DF.
AIATFRIAIS DE I%FORM,(TICA LTDA. OB!ET<3 hqwsicãu dc
Equipan>entos de Informática atender as várias Unidadcs Adm>wstrat>vss da
Unioeste. AM>PARO LF(JAL: Vregio Fletronico n.'14/2019 - UNIOI>STE
(Rc>toria) Case>lvcl, 0 <lc <lczc<uhro de 019.

hta 074/2019-Reitoria - CONTRATAN'rí: Unlvcrslclaclc Est<>dual do Ocstc do
Parm>h —UNIOESTE'ONTRATADA: G V COAIF.RCIO F. SKRirl('OS-
LTDA. OBJETO Aqu>sieão de Eqwpamentos de informática atender as vhnas
Umdades Adnunistrattvas da Uniocste ANIPARO LEGAL'regão Elctron>co

n.'14/2019-I.JNIOFSTF. (Reitoria). Cascavel, 02 de dezembro de 2019

Ata 075/201'!-Reitoria - CONTRATANTE: Umvers idade I'.s>aduai do Oeste do
Varan<i —UNIOESTE: CONTRATADA: UNIVKKSAL OFFICI'. - LTDA.
OBJFTO: Aquis>9ão <le Equ>pamentos de Inforn>át>ca atender as vanas Unidades
Ad>mms>rat>vas da Unioeste rlhli AKO LECIAL'recão F letromco n "014/2019
- UNIOESTE (Reitoma). Case<A cl, ú2 de dezembro de 2019.

Ata 07(i/2019-Reitu>>a - CONTRATANTE; Un>versidadc Estadual do Oeste do
Paraná —LJNIOESTE: CONTRATADA G. C. ARAÉ>10 ATÓVKI( DF. A(:0-
EPV. OBJETO. Aquisit;ão de Equipamcntos de h>fom>ht>ca atender as vánas
UmJadcs Adm>mstrativas da Unioeste. AAIPARO LEGAL Vregi<> Elctrcwico n"
014/2019- UNIOES1E (l(e>toria) Cascavel, 02 de dezembro Je 201!.
Ata 077/2<)19-Reitoria - CONTRATANTE Umversidade Estadual do t)este do
Paraná —UNIOLSTE: CONTRATADA: GEILXLDO C GUTTI - iiIK. OBJETO
Aquis>(ão de 1>quipamentos de informát>ca atender as vhrms Un>andes
Adn)inistrahvas da Un>oeste. AAIPAKO LLGAL. Pregão Elc»ômco n "014 201<!
- L>INIOESTE (Reitoria). Cascavel, 02 de dezembro dc 201').

hta 078/2019-Reitoria - CONTRATANTE'Unlvcrsl<la Je Eâtadual Jn Ocs>c do
Paraná —UNIOI'.STE CONTRATADA: IIGC TAVKIIIA CO>ilÉRCIO DK
hlÓVEIS —EIRELI - KVV. OBJETO. Aquis>9ão dc Equlpalucntos <lc

Infmmót>ca atender as várias IJnidadcs Adm>mstrat>vas da tlmoes>e AAIPARO
LEGAI.'regão Elctronico n.'14/2019 - UNIOLSTL'lte>toru>) (.'escavei. 02
de dezembro dc 2019

Ata 079/2019-Reitoria - CONTRATANTE; Universidmlc Estadual do Ocstc do
Para>>á —I JN lOESTE: CONTRATADA. ITACA Kl)\I'.l,l OH >íiTO Aqui>i<ho
de Equipamm>tos de Infom>ética atender as vanss Unidades Admimstrativas Ja
Umoeste Al>IPAKO LFCIAL. Pregão Fletronico n'14'19 - t>NIOFSTE
(Iteitona). Cascavel, 02 Je clezembro Je 2019

Ata 080/21)1 9-ltcitoria - CONTRATANl'E. Um vera ida Je Estadual do i)este Jn
Par má —UNIOESTE: CONTRATADA: JP KQUIPAAIENl'OS Fl)tl'.LI.
OBJETO. Aquis>9ão de Equ>pamentos de Informát>ca at<n<ler as várms Un><Lsdes
Administrahvas da Umoestc AIAIPAKO LEGAL: Pregão Elctrômco n "A l 4 "2019
- L>NIOESTE (Re>toria) Cascavel, 02 de dezembro dc 2019.

hta 081/2019-Reitoria - CONTRATANTE: Umvers>dada Estadual do Ocstc do
Paraná —UNIOIJSTE. CON'fRATADA. LAR E COí.lh/IIA COAIKRCIAL
LTDA. OBIETO. Aqu>s>Cão dc Equ>pamentos dc informática atcndcr as vénas
Umdades Administrat>vas da Llnioestc AMPARO LECiAL: Pregão Elc>romco n

'14/2019-UNIUESTE (Re>toria J. Cascavel, 02 cle dezembro <le 2019

Ata 082/2<>19-Reitoria - C(3NTRATANTE. Llmversidade Izstadual Jo Oca<e do
Parana —UNIOESTE. CONTRATADA LU)S CESAR REIS ME.

OBJETO'qu>simio

cle Equipamentos de h>formát>ca atender as vánas l>mds<lcs
Admm>s>rat>vas da Llnioeste AMPARO LEGAL Pregão Elctr<tmco n " t)11/201')
- UNIOESTF. (Re>toria). Cascavel, 02 dc dezembro de 01')

Ata 083/2019-Reitoria - CONTRATANTE Umvers>dade Fstndual cio Oeste do
Paraná —UNIOESTE. CONTltATAI)A: AIARCFI,O AIOIIAI.LFAI 1<I'P
OBJETO; Aquis>cão dc Equipamcntos de informát>ca atender as várias Llnidacles
Administrativas da Umoeste AIAIPAKO LE(iAL Pregão Fletrcinico n'014/2019
- UNIOESTE (lteáoria). Cascavel, 02 de deze>nbro de 2AI'.>.

Ata 084/2019-lteituria - CONTRATANTE. Universiclade Lstadual cio Or<tc do
I'srana —IJNIOESTE'ONTRATADA: R. P. FKRRAGKNS I.TDA 013Jí>TO
Aqu>S>mio de lzquipamentos <le Infonnhtica atender as vm ins 1.>nidnclcs
Administrat>vas da Un>oeste. AA IPARO LEGAL: P>cgão Elclron>co n '/14.'2019
- IINIOFSTF., (Reitoria) Cascavel, 02 dc dezembro de 2019.

Ata 1185/2019-Reitoria - C'ONTRA1 ANTE. Umvcrsidade Esta<lual tio Ocs>e do
Paraná —UNIOESTE: CONTRATADA RENATO FONTANA ín)57(>582000
<3BJETO hqu>sicão de EquqtamentOS de informática atender as va>>a> t/m<L>des
Adnunistrativas da Unioestc. AMPARO LEGAL,; Pregio Elctrõnico n "014/201')
- UNIOI..STí'. (Reitoria) Cascavel, 02 de dezembro de 2019

Ata 086/ 019-Reitoria - CONTRATANTFz Umversi<lade Fstndual do Oeste do
Paranh —UNIOíSTE. CONTRATADA SIS COAIÍ:RCIO DF, AIATFRIAIS K
EQUIPA>AIENTOS LTDA OBJETO: Aquisieão dc Eqn>pamentos de
Infi>rmát>ca atender as várias Unidades hdmmis<rat>vas <la Uniocste AlvlPARO
LLGAL Pregão Eletrõnico n" 014/2019 - UNIOESTE (I(ei>cria). Cascavel, 02
de dczen>bro de 2019.

Ata 087/2019-Reitoria - C'ONTRATANTE. Llniversidade Es>aduai do Oeste <lo

Varana —L>NIOíSTE COI)TKA fAD<i TC COI>IÍ.RCIO EIRELI. OBJETO
Aqui>i(Ao de Equ>pamentos de Info>mht>ca atender as renas Umdades
Adm>nistrativas Ja Unioestc AMPARO LECiAL. Pregão Elctrônico n "014/ 019
- UNIOIISTE (Reitona) Cascavel, 02 de deze>obro de 20I9

Ata 088/2019-Reitoria - CONTR ATA NI E Universidade Estadual do Oeste do
Paraná — UNIOESTE. CONTRA1'AL!A TFCVKNDAS COAIÍ:RCIO K
RKPRFSENTA(.'OFS COh(KRCIAIS - I.TDA. OBJFTO hqu>st<ho de
Eqwpamentos <le Informal>ca atender as várias 1!nids des Adnunlstlat>>via da
Untoc" ><'MPAI(O LEGAL: Pregão Elelromco n.'1 1,'2OIO -

UNIOI:.STI'Ke>term)

Cascavel, 02 Je dezembro de 2019

metr'tq<1 ri) I!:1!'I>''>tr) <.,'. nril;,)l(v Bri.".l.V".)1.
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Ata 089/2019-Reitoria - CONTRATANTE. IJmversidade Estadual do Oeste do
Paraná —L)N I OESTE. CONTRATADA, TEM PERCLIMA REFRICE IL<<C>1<0
EIRELI. OB/ETO'quisição de Equipamentos de Informática atendia as vánas
Unidades Admimstrativas da I Jnioeste. AhtPA130 LFCJAL. Pregão Eletrônico

n.'14/2019- L)N IOESTE (Rcitona). Casca<cl, 02 de dezembro dc 2019.

Ato 090/2019-Reitoria - CONTRATANTL". Universidade Es<aduai do Oeste do
Paraná —UNIOESTE: CONTRATADA, TESOURO DOS AZIJLEJOS E
Stlpltlj)IENTOS íIRELI. OBJETO Aqu<sirão de Fquipamentos de
lafonaãtico atender as vánas Unidades Admaiistrativas da Uniaeste. AMPARO
LEC>AL: Pre jo Eletrôn ico n." 0 1 ãiã01 9 - UNIOESTE

(Reitoria)

Cascavel, 02
de dezeiatiro de 2019.
Ats 091/2019-14itoris - CONTRATANTE Universidade Estadual do Oeste do
Parará — UNIOES'I'E. CONTRATADA, TONI >ãIATIIIAS PEREIRA
QL)ATIGtj>t>. OB1FTO: Aquis)ção de Fquipamenios de Informática atender as
vánas Ljmdades Admimstrativas da Uwoeste. A <NI PARO LliGAL. Pregão
Elet<õoico n.'14/2019 - LJNIOESTE (J4itoria). Cascavel, 0" de. dezembro de
20 19

Ata 092/201 9-Itcitoria - CONTRATANTE I Jmversid)de Fstadiail do Oeste do
Paraná —UNIOESTF.. CONTRATAI3>L TOTUS PISOS E AIULE IOS
EIRELI OBJETO. Aquisição de Equipamentos de Informática atender as v<irias
CJnidades Administrativas da Uniocsie AMPARO LFCJAL Pregão Eletninico n

'142019 - UNIOESTE (Re)teria). Cascavel, 0 de dezeaibro de 2019,

Ats 093/2019-14itaris - CONTRATANTE Umversidade Estadual do Oeste do
Paraná —LiiNIOESTE CONTRATADA, TRM MÓVEIS E SISTEMAS PARA
ESCRITÓRIO LTDA Ol3JETO: Aquisição ile Equipaaientos de lnforliiatlcil
atender as váriss L)nidades Admimstrativas da Unioeste. AMPAICO LEGAL:
Pregão Elctrõmco n '14/2019 - LJNIOESTE (Reitoria). Cascavel, 02 dc
dezembro de 20 19

Ata 094/2019-Reitoria - CONTRATANTE: Universidade Es<aduai dn Oeste do
Paraná — UNIOESTE: CONTRATADA V C 0 COM ÊRCIO DE
liNFORãIATICA I.TDA OBJFTO; Aquisição de Equipamentos de Informática
atender a" vhnas Unidades Admmistiativas ds Unioeste. AMPARO LI..GAL
Pregão Elctrõnico n.'14/2019 - UilIOESTE (Rciiona). Cascavel, 02 dc
dezembro de 2019.

Ata 095/201 9-Reitoria - C'ONTRATANTE Lmversidade Estadoal do Gesto do
Paraná — UNIOESTE CONTRATADA VITEC TLCNOLOGIA EM
PRODUTOS AIJDIOVISUAIS LTDA OBJETO Aqaisieão de Equipamcntos
de informática atender as várias Unidades Adanaistrativas da Umoestc.
AMPARO LLGAL: Prc ão Eletromco n.'14/2019 - UNIO ESTE (Reitoria)
Cascavel, 0" de dezcmb <<s de 20 19.
Ata 096/zíl j9-Reitoria - CONTRATANTE: Umversidadc Estadual do Oeste da
Paraná — CJNK)ESTE: CONTRATADA: ãVEB LIMP ARTIGOS
DOM ÊSTICOS EIRELI OBJETO A<tu)s)ção dc Equipamentos de Infonaatica
aten<lcr roc várms Unidades Administrativas da I!Dioeste. AMPARO LEC>AL
Pregfio íletronico n.* 014/2019 - UNIOESTE (Re<torta) Cascavel, 02 dc
dezembro de ZO19.

123037/2 019

056 - 0 Diretor Geral da Universidade Estadual do Oeste do
Paraná —UNIOESTE —Cem pus de Foz do Iguaru, no uso de suas
atribuições, torna público:

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.'1 4/201 9
Processo n.'9050/2019
Objeto: Reforma da sala dos Professores no bloco Adminstrativo
UNI OESTE-Campus de Foz do Iguaçu, CONTRATADA: HF CIX
CONSTRUTORA LTDA ~ ME CNP J: 19.486.949/0001-71 Valor: R$
13.180,17(treze mil, cento e oitenta reais e dezessete centavos)
Vigencia: 03/1 2/201 9 á 02/1 2/2020, execução 60 dias a contar da
emissão da Ordem de Serviço.

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.'1 5/201 9
Processo n. 59053/2019
Objeto: substituiçáo de luminárias na sala de aula 06 bloco L
UNI OESTE-Cam pus de Foz do iguaçu, CONTRATADA: HF CIX
CONSTRUTORA LTDA - ll/I E C NP J: 19.486.949/0001-71 Valor: R$
1.449,41 (hum mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e quarenta e
um centavos)Vigencia: 03/1 2/201 9 á 02/1 2/2020, execução 60 dias a
contar da emissáo da Ordem de Serviço.

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.'1 6/201 9
Processo n.'9057/201 9
Objeto: reforma das grelhas de água pluvial no entorno do canteiro
central e nas caixa de água pluvial UNIOESTE-Campus de Foz do
Iguaçu, CONTRATADA: HF CIX CONSTRUTORA LTDA - ME CNP J:
19.486.949/0001 -71 Valor; R$ 26.431,95 (vinte e seis mil,
quatrocentos e trinta e um reais e noventa e cinco centavos)Vigencia:
05/12/2019 á 0411212020, execuçáo 90 dias a contar da emissáo da
Ordem de Serviço.

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.'1 7/201 9
Processo n.'9000/2019
Objeto: Fechamento da cantina (quiosque) com portas de vidro
UNI OESTE-Campus de Foz do Iguaçu, CONTRATADA: HF CIX
CONSTRUTORA LTDA - ME C NP J: 19.486.949/0001-71 Valor: R$
37.048,66 (trinta e sete mil, quarenta e oito reais e sessenta e seis
centavos)Vigência: 05/12/2019 á 04/12/2020, execução 60 dias a
contar da emissão da Ordem de Serviço.

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.'1 8/201 9
Processo n.'915012019
Objeto: Execuçáo de calçada de interligação, entre bloco
Administrativo e a Cantina UNIOESTE-Campus de Foz do Iguaçu,
CONTRATADA: HF CIX CONSTRUTORA LTDA - ME CNP J:
19.486.949/0001-71 Valor: R$ 9.216,12 (nove mil, duzentos e
dezesseis reais e doze centavos)Vigencia: 09/12/2019 á 08/12/2020,

execução 60 dias a contar da emissão da Ordem de Serviço.
CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 019/201 9

Processo n.'9054/2019
Objeto: Reforma de janelas da biblioteca UNI OESTE-Campus de Foz
do iguaçu, CONTRATADA: HF CIX CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 19.486.94910001-71 Valor: RS . 15.670,26 (quinze mil,
seiscentos e setenta reais e vinte e seis centavos)Vigência:
09/1 2/201 9 á 08/1 2/2020, execução 90 dias a contar da emissão da
Ordem de Serviço.

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.'20/201 9
Processo n. 59058/201 9
Objeto: Troca de quadros no bloco K UNIOESTE-Campus de Foz do
Iguaçu, CONTRATADA: HF CIX CONSTRUTORA LTDA - ME CNP J:
19.485.949/0001-71 Valor: R$ . 15.094,47 'quinze mil, noventa e
quatro reais e quarenta e sete centavos)Vigência: 09/12/2019 á
08/12/2020, execução 60 dias a contar da emissão da Ordem de
Serviço.

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.' 21/20 19
Processo n.'9051/2019
Objeto: readequação das instalações elétricas de ar condicionado no
bloco de pós graduaçáo - Campus de Foz do Iguaçu, CONTRATADA:
HF CIX CONSTRUTORA LTDA - ME CNPJ: 19.486.949/0001-71
Valor: R$ 15.132,84 (quinze mil, cento e trinta e dois reais e oitenta e
quatro centavos)Vigência: 10/1 2/201 9 á 09/1 2/2020, execução 30
dias a contar da emissão da Ordem de Serviço.

TERMO ADITIVO 01 AO CA 012/201 9
Processo n'9055/201 9
O BJETO: Aditivo de valores ao objeto reforma dos banheiros na
Unioeste Campus de Foz do Iguaçu. Valor: R$ 24.819,25 ( vinte e
quatro mil, oitocentos e dezenove reais e vinte e cinco centavos)
Contratada: HF CIX CONSTRUTORA LTDA - lúIE CNP J:
19cã8 6.949/000 1-71

Foz do Iguaçu, 11 de dezembro de 2019.
Samuel Klauck. Diretor eral em exercício .
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Univercid ade Estadual do Oeste do Pa ra n:ilcimi iis de 'I'otedo-Plt
FXTRATO Di< CONTRATOS

CONTR>CT 0 N" 010/20 I 9 - OBJETO: Aquisição de Bomba a vhcao <le

Pist)o ismito dc óleo —vazão 20L —PROCFSSO: Dispensa de Licitaç)o
N'06/2019.CONTRATADA: Prlabor Comercio dc Pro<lotos para Laboratorios

Ltda. - LPP. - CNP J: I 5. I gg. 525/0001-70 - VALOR: RS RS 2.990,00 <<lois
mil novecentos e noventa reais . VIGÊNCIA: 10l 12/2<) I 9 a I 0/ I 2/2<)20.
CONTIC>%TO N" Oi I/2019 - OltJETO< Aquisição de Balança Ditutal Semi
Analitica — PROCFSSO: Dispensa de I.ia<tacão N" 006/2019.
CONTRATADA: ãVcblabor São Paulo Materims Did;it<cos Ltda. - FPP
CNP J: I 3.533.<i10/000 1-00 —VALOR: RS 2.6 I 1,8) <dois mil seiscentos e
onze reais, oitenta e novo centavos . VIGlliNCIA: 10/12/2019 a 10 12/2020.
CONTRATO N" 012<2019 - OBJETO: Aquisição dc Caixas dc Som e
Acessórios — PROCESSO: Dispensa de Lic)tação N'06 2019.
COP/TRATAD><<: Playsound Comercial Eireli.- CNPJ 32.252.527/0001-08—
VALOR: R$ 4.586,72 (quatro mil, quinhentos e <iitenta e seis reais, sctcnta c
dais ceaiavosl. VIG FNCIA: 10/12/2019 h 10/12/2020.
CONTRATO N" 013/2019 - OBJETO: Contrataçãa dl: anil)fest<
especializadii, eui Regime de Lnq)reitada por Preço Unitário para reah<aição ile
serviços de pintura em edificações Ds UNIOFSTFIeuaipnc de Toledo
PROCESSO: Pregão Eletrõnico N'0712019. CONTRATADA: Iroaaldo
íu<tuna <los Santos 0577 I 597988 - CiNPJ: 34.039.550,'0001-3<i—

VAI.OR:

RS
102.499,8') <cento c dois mil. qaatrocentos e noventa e nove reais c oitenta e
nove cciititvos)Í

VIGÊNCIA:

I I /12/20 19 á I 1112/2020.
Elvio Antõnio De Cam )os - Diretor Cjcral em excrcicio Toledo, I I/12>2019

123139/201 9

Eãnpresas Públicas

I APPA

ADMINISTRAÇAO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA
EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÁO 051-2019

PARTES: ADMINISTRAÇAO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E
ANTONINA —APPA E 0 MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ

OBJETO: Açáo pedagógica visando capacitar os professores e alunos da
rede municipal de ensino que atuam com as turmas de 5'no para o
acompanhamento das visitas ao Porto de Paranaguá, com os objetivos
de:
Fornecer aos professores e alunos da rede municipal de ensino

informações sobre o histórico do Porto de Paranaguá, sobre seu
funcionamento, sobre sua importãncia eco nõmica e social e sua relaçáo
com o meio ambiente e a cidade de Paranaguá;
- Oportunizar que os professores e alunos conheçam as instalações do
Porto de Paranaguá, objetivando a difusao do conhecimento sobre as
ativida des portuárias;
- Conscientizar alunos e professores sobre a importância ecológica do
Complexo Estuarino de Paranaguá, apresentando os principais
representantes de sua fauna e flora.
PRAZO: 0 presente convênio terá inicio em 06/1 2/20 1 9, devendo
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