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ATA DE REGISTRO DE PIWÇOS 1%" 095/2019 —REITORIA

Pelo presente instrumento, a Universidade Estadunl cio Oeste cio I'nrnii;í

UNIOESTE, situada a Rua Universitária, 1619 —Jardim Universitário n;i Cicl,irle clc

Cascavel, Estado do Paraná, neste ato representndn pela serviclora Sra. Nilccin Apnrccidn
Moresco Marquevislci, nomeada pela Portaria n," 6267/2016 —GRE, clnqui por clinnte

designada simplesmente de UNIOE<STE, consiclcrando o julgnmcnto cin licitncõo nn

modalidade de Pregão Elctrônico para Rcgistro dc Preços, n. 014/2019, bclT1 colllo n

classificação das propostas e a respectiva hon~ologação, VITEC TECNOLOGIA Elisa%

PRODUTOS AUDIOVISUAIS LTDA, pessoa jurídica dc clireito privaclo, inscrita no
CNPJ sob n.'8.144.355/0001-66, situada na Run XV dc Novciubro, N'52 Ccnti o—CEP
14.140-000, e-mail licitacao@vitec.ind.br, telefones (16) 3951-4234 c (16) 98155-5356, nn
Cidade de Cravinhos, Estado dc São Paulo, rcprcscntada ncstc nto pela Senhora Mnrceín
Ribeiro Vieira Borba nas quantidaclcs estimadas nnuais, clc ncorclo com n clnssilicnção por
elas alcançadas por ITEM, atendendo as condiçõcs previstas no instrumento Convocntório
e as constantes desta Ata de Regislro de Preços, sujeitando-se ns partes ãs nornias constantes
da Lei Estadual n." 15.608/07 e a Lci Federal n." 8.666/93, clc 21 clc junho cle 1993, c suas
alterações posteriores, do Decreto n." 7.892, de 23 de janeiro dc 2013, e cia IN/MARE n." 05,
de 21 de julho de 1995, da Lei n.'0.520 de 2002 e do Dccieto n." 5.450/2005, e en~

conformidade com as disposiçõcs a seguir:

CLÁUSULA 1"' OBJETO, GESTAO E íISCALI7AÇAO DA ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS
A presente Ata tem por objcto o Rcgistro de Prccos cons vistas i luturn c cvcntunl nquisiç'io
de aquisição de mobiliários e equipamentos, pnra as várias Unidadcs Adininisl.rntivas cin

Universidade Estadual do Oeste do Paraná —UNIOESTE, cujas cainciciísticns niínin~ns e
essenciais dos bens quanto seus quantitativos estão descritos no Anexo 01 cio Edital (Termo
de Referência) e na Ordem de Compra, que passn n fazer parte desta atn, juntnnientc coiu n

documentação e as propostas de preços apresentadas pelos licitnntes classilicndos em

primeiro lugar, por item, conforme consta nos autos da CR n." 57.355/2019.
Pará rafo Primeiro —Este instnuncnto não obrign a UNIOESTE a firmar co»trntnçõcs nas
quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações especí I i ens para aquisiç io cio(s)
objetos(s), obedecida a legislação pertinente, senclo asseguracla ao detentor do rcgis1ro a
preferência de fornecimento, em igualdade de concliçõcs.
Pará rafo Se undo —Quanto a fiscalização da Ata de Registro dc Preços do pi.csente
certame, esta caberá ao responsável do Setor de Almoxarifado/Patrimônio de c'idn Uniclade
Administrativa da Universidade Estadual do Ocstc do Parnn;í —UNIOESTE, conforme
segue: 01—Seção de Almoxarifaclo da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Cnnipus
de Cascavel), Sra. Giovana Dorini; 02 —Seção dc Almoxarifnclo da Universidncle Estndunl
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do Oeste do Paraná (Campus dc 1<oz cio Iguaçii), Sr. Celso Roclri< ues Michalisl<i; 03—
Seção dc Almoxarifado da Univcrsidadc Estadual do Ocstc cio Paraná (Cainpus clc

Francisco Bcltrão), Sra. Terezinha Siliprandi dos Santos; 04 —Seç'io de Alnioxai.ifado da

Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Campus cle illarcch:il C;"inclido Rondon), Sra.
Margarete Maria Carcgnato; 05—Sccão dc Almoxarifado da Univcrsidadc Estaclual cio Ocstc
do Paraná (Campus de Toledo), Sr. Joseniar Raimundo da Silva; 06 —Scç;io de
Almoxarifado do Hospital Universitário do Oestc do Paran'í —(HUOP), Sra. Adriana
Trevisol Nascimento; 07 —Divisão dc Patrimônio da Univcrsidadc Estadual cio Oeste do
Paraná (Reitoria), Sr. Marlo dos Santos Hiron ou Nítcleo dc Tecnologia cia lnloiniação—
NTI (Reitoria), Sr. Carlos Alexandre Pedrollo.
Pará rafo Terceiro —Quanto a gestão cia Ata clc Registro dc Preços do presente ccrtamc,
esta caberá ao Sr. Ncstor Cittolin, conforme Portaria n'862/2016 —GRE, dc 17 clc junho
de 2016 e nos termos do artigo 118 da Lei Estadual n.'5.60<8/2007.

CLÁUSULA 2"—DA VIGÊNCIA DA ATA DE< REGISTRO DE PREÇOS
Pará rafo Único —A presente Ata de Registro clc Preços ter;í vai iclacle dc 12 (doze) i11cscs,
a contar da data da sua assinatura, tendo efic ícia legal após a publicação do scu extraio no
Diário Oficial do Estado do Paraná.

CLÁUSULA 3" —DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS
Pará rafo Único —0 gcrenciamcnto deste instrtimcnto caber;í a Univcrsicladc Esiaclual do
Oeste do Paraná -UNIOESTE —(Reitoria).

CLAUSULA 4'"—DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇOE<S E QUAt <<TITATIVOS
Os preços registrados, a especificação dos equipamentos, os quantitativos, as cnipiesas
fornecedoras e seus respectivos representantes legais enconti.am-se elenc'idos l1'i plcsclite
Ata, conforme Anexo 01, em ordem de classificação das propostas.
Pará rafo Unlco —No Registro dc Preços, a administração solicita os cquipanicntos
conforme as suas reais necessidades, logo não existe quantidacle niínima a sereni forneciclos.

CLÁUSULA 5'"—DO LOCAL E PRAZO DE ATENDIMENTO
Os equipamentos deverão ser entregues confornie solicitados nos endereços elas v;íiias
Unidades Administrativas da Universidade Estadual do Oeste do Paraná —UNIOESTE, nos
endereços relacionados:

niversidade Estadual do Oeste do Paraná — UNIOESTE (Reitoria), Ru.
niversitária, 1619—Jardim Universitário —Cascavel/PR

Universidade Estadual do Oeste do Paraná —UN1OESTE (Campus dc Cascavel),
Ru'niversitária,2069—Jardim Universitário —Cascavel/PR.
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Universidade Estadual do Oeste do Paraná —UNIOESTE (I-lospital Univci.sit;íi io do
Oeste do Paraná —HUOP), Avenida Tancrcdo Neves, 3224. Bairro: Santo Onofre
Cascavel —Paraná.

Universidade Estadual do Oeste do Paraná —UNIOESTE (Campus dc Tolcclo), Rua cl,

Faculdade, 645 —Jardim Santa Maria —Toleclo/PR.

Universidade Estadual do Oeste do Paraná —UNIOESTE (Canipus dc I» oz cio iguaçu),
Avenida Tar uínio Joslin dos Santos, 1300—Pólo Universitário —Foz cio Iguaçu/PR.

Universidade Estadual do Oeste do Paraná —UNIOESTE (Canipus dc Francisc
Beltrao, Rua Marin á, 1200—Vila Nova —Francisco Bcltrão/PR.

Universidade Estadual do Oeste do Paraná —UNIOESTE (Centro cle Ciências cia Saííci
—CCS—Campus de Francisco Beltrão), Margem da BR 180, Roclovia Vitório Traiano

I—'A ua Branca, Contorno Leste —Francisco Bcltrão/PR.

Universidade Estadual do Oeste do Paran;í —UNIOESTE (Campus dc Mai cchal
Cândido Rondon, Rua Pernambuco, 1777—Marechal Cânclido Ronclon/PR.

Pará rafo Unico —Os equipamentos adquiridos deverão ser entregues no local estabclcciclo,
no prazo de até 30 (trinta) dias corridos a contar da data dc recebimcnto d;i Orclci» de

Compra.

CLÁUSULA 6' DAS CONDIQOES DO FORNECIMENTO
Pará rafo Primeiro —As empresas detentoras dos preços regislraclos pocleião scr
convidadas a fitmar contrataçõcs de fornecimento clc cquipamcntos, observadas as condicõcs
fixadas neste instrumento e em seus anexos, e na legislação pertinente.
Pará rafo Se undo —As contratações serão efetuadas, por intermédio da Ordcl11 clc

Compra, emitida pela UNIOESTE, contendo os seguintes dados: o n" da Ata, o nome cia

empresa, o objeto, a especificação, o endcrcço, o prazo, local c clata dc cntrcga.
Pará rafo Terceiro —Os equipamentos deveião ser enticgues cm dia e hor;írio de

expediente. l ;::lt"II 'N
empresa(s) que tenha(m) seu(s) preço(s) registrado(s), a concecler livre acesso aos seus
documentos e registros contábeis, para os servidores dos órgãos e entidades píiblicas
concedentes e dos órgãos de controle interno e externo.

nome da SETI-UGF, SEED ou outras Secretarias de Estado, e ainda das Fundacõcs e demais
órgãos conveniados com a Unioeste, consideranclo que os recursos para pagalucllto das
despesas poderão ser das diversas fontes existcntcs na época cia contratação.
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CLÁUSULA 7'"—DAS CONDIÇOES DE RECEBIMENTO
Pará rafo Primeiro —Os equipamentos dever'io ser entregues cn1 ci»bnl;i cns oi.i iiinis c
estarem dentro das especificações exigidas no Tci n1o de Refel êllcin —Ailcxo Ql do Lcliinl e

da Ordem de Compra. Quando da entrega, caberá n contrntncln, cfctuni seguro visando o

transporte dos bens. Todos os equipamentos entregues serão recebidos c conferidos por un1n

Comissão composta de setvidores da Universídncíe Estaclual cio Oeste ilo P il"111'i

UNIOESTE, a qual ao final dos trabalhos dc confcrcncia emitirá lnuclo clc rcccbinicnto cm

relação ao objeto entregue (Anexo 05) do Eclital. Os equipamentos que npresentarcni de leitos
serão rejeitados, obrigando-se o fornecedor a substituí-los, sena prejuízo p'ira n UNIOESTE.
Apurada, em qualquer tempo, divergência entre as especiíicnçõcs pré-ílxncliis c 0

fornecimento efetuado, serão aplicados a emprcsnrcgistracla sancõcs previstas nesta Ata c
na legislação vigente.
Para< rafo Sc undo —Constatado que o objeto recebido n;io atende ns especiíicnções
estipuladas no Edital e nesta Ata, ou aincla não atenda a finaliclnclc quc dclc nnturaln1cntc se

espera, o órgão responsável pelo recebimento expedirá oficio ã empresa vcnccclorn,
comunicando e justificando as razões da recusa e ainda a notificnncío eíctuni. ;i ti.oc;i no prazo
máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da dnin cm quc for noiificnda, pnrn substituí-lo

de maneira que satisfaça as exigências de aceitação, indcpcndcntcmentc dns snnçõcs
previstas nesta Ata.
Parágrafo Terceiro —Decorrido o prazo estipulntlo na notificnção, scn1 quc tcnhn hnviclo n

troca do objeto recusado, o órgão solicitantc dará cicncia ao gestor cin Atn clc Rc istro dc

Preços, ou a Diretoria Administrativa da Universidade Estnclunl cio Oestc cio Pnrnná-
UNIOESTE (Reitoria), por meio de Comunicação Interna, a íim cle que se proceda á nbcrtui.n

de processo dc penalidade contra a empresa, clc ncordo com ns normns conticlas nn Lei
Estadual n.'5.608/07 e Lei Federal n.'.666/93 e alterações, p'll' 'iplicação elas pcl1nlidacles

previstas nesta Ata.

de Desempenho c/ou Demonstraçõcs dc Funcionamento, quc verificarão funçõcs c
parâmetros especificados no Edital.

recebimento sujeitará a contratada as sanções previstas nesta Ata c nn le rislnção vi ente,
sendo que em caso de devolução ou substituição do equipni»cnto por outro di n1esma

espécie, todas as despesas relativas, tais como impostos, taxas, tiibutos, íi.eics, seguros c
demais custos ou encargos fiscais previstos na legislação pcrtincntc, bcm como os consi antes
na legislação trabalhista, prcvidenciária, fiscal c civil decorrcni.cs, correrão por conta da

empresa registrada.

CLÁUSULA 8'"—DAS OBRIGAÇOES DO FO14XECEDOR
São obrigações do fornecedor, além das demais previstas nesta Atn e en1 seu Anexo 01:

4
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Pará rafo Primeiro —Entregar o equipamenlo dentro dos pacli.õcs cslabclecidos pela
UNIOESTE, de acordo com o cspccificado nesta Ata, no Anexo 01 c na Ordcn1 dc Coiupra,
que faz parte deste instrumento, responsabilizando-se por eventuais prejuízos clccorrcntes do
descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui estabclccicla.
Pará rafo Seoundo —Prestar os csclarccimcntos quc forcn1 solicitados pela UiUIOESTE,
cujas reclamações se obriga a atender prontan1eiile, bem coi«o cicnlilicar a UNIOESTE,
imediatamente e por escrito, acerca dc qualquer anormalidade quc vci iíicai'uaiido 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 cumprimciito das obrigações previstas
nesta Ata.

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

bem como o motivo de força maior para a má execução ou inexccucão do objclo desta Alél.

verificar as condições para atendimento do objcto desta Ata.
Paráorafo Sétimo —Comunicar imediatan1entc él UNIOESTE qualquer altcracão ocoirida
no endereço, conta banc;íria, e outras infoi.i11étções jul <'tidas neccss'íi ias para o

desenvolvimento pleno do objeto desta ATA.
Pará rafo Oitavo —Respeitar e fazer cun1prir a legislação dc se<rurança c saíídc no trabalho,
previstas nas normas regulamentadoras pertinenlcs.

cabendo-lhc, integralmcntc, os ânus decorrentes. I al fiscalização d ii-sc-ái

independentemente da que será exercida pela UNIOESTE.
Pará rafo Décimo —Indenizar terceiros e/ou ;i UNIOESTE, iucsn1o cm caso rlc ;iusência
ou omissão da fiscalização, por quaisquer danos ou prejuízos cétusados, devendo adolai todas
as medidas preventivas, com fiel observância as cxigcncias das autoridades coiupctcntcs c
as disposições legais vigentes.
Pará rafo Décimo Primeiro —Manter, sob as penas da lei, o mais coi11plclo e 'ibsolulo

sigilo sobre quaisquer dados, informações, docun1cntos, especificações tccnicas c comerciais
dos equipamentos da UNIOESTE, de que venha a tomar conhecin1ento ou ter acesso, ou quc
venham a ser confiados, sejam relacionados ou não com o fornecin1ento do material objcto
desta Ata.
Pará rafo Décimo Seoundo —Manter durante a vigência desla Ata totlas as condicões de

habilitação e qualificação exigidas no Edital relalivo â licitaç io da qu'il decorreu o presente
ajuste, nos termos do art. n.'5, gS 2.'a Lei Estadual n.'5.608/07 e do arl. 55, Inciso X 1 11,

da Lei Federal n.'.666/93, inclusive as condiçõcs de cadastran1cn to/habil i tação no S ICAF,
GMS/CFPR e não estar inscrita no CADIN Esladual, que scião obseivadas, quando dos
pagamentos a contratada;

pi
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Paráorafo Décimo Terceiro —Atencler qualquer pediclo dc item (scm vinculação dc
cxigcncia mínima), efetuados durantc a vigcncia desta At i, indcpcndcntc clc valoi ou

quantidade.
Pará rafo Décimo uarto —Diante das condiçõics de Logística Rcvcisa:

a) A empresa dcverárcalizar a logística rcvcrsa clc todos os piodutos quc forneceu, bcn1

como encaminhar o material descartado de acordo coin as piál.ic;is c polític;is dc
sustentabilidade ambiental prevista en1 lci, scm qualquer ônus e scmpi.e 0 ci itério da

UNIOESTE;
b) A contratada deverá informar em sua proposta a forma dc implemcntaç;io da lo ística

reversa (pessoal, via correios, ou via transportadora), clesclc já inclic;inclo um

responsável e seu contato (telefone e e-mail);
c) No decoracr da vigência da Ata dc Rcgistro, poderá scr cxigiclo do forncccdor

apresentação de documentos con1probatói ios dos proccdil11cl1tos de i ecicl'tgcl11 c/oti

destruição nos termos da legislação vigel1lc;
d) A veracidade das informaçõcs prcstacla c dc rcsponsabiliclaclc do forncccdor, por elas

respondendo civil e criminalmente, conforiue legislaç'10 el11 vi'l;
e) Todo custo/desconto relerente ã realizaçiio cia logística i.cvcrsa dever i cst;ii. iiicluído

110 valor dos produtos fornecidos;
f) A quantidade de equipamcntos a scr recolhida não será superior a fornccicla pela

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

estando ciente a contratacla que o custo da logística rcvcrsa dcvcrá estar incluso no

fornecimento dos equipamcntos objeto cio presente prc ão.

CLÁUSULA 9"—DAS RESPONSABILIDADES DO rO«NECEDOR
São responsabilidades do fornecedor signatário desta Ata:
Parágrafo Primeiro —Todo e qualquer dano quc causai a UNIOESTE ou ;i tei coiros, ainda

que culposo, praticado por seus prcpostos, cmprcgaclos ou manclatário, não cxcluinclo ou

reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhainci1to pela UNIOESTE.
Pará rafp Se<rundp —TOdO e qualquer tipO de autuaç'10 Ou 'içtlo CltiC VCI1h'I 'i SOIICI C111

decorrência do fornecimento em questão, bem como pelos contratos cle trabalho dc seus

empregados, mesmo nos casos quc envolvam eventuais clccisõcs judiciais, cxin1indo a

UNIOESTE de qualquer solidariedade ou responsabilidade.
Pará rafo Terceiro —Todas e quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas a

UNIOESTE por autoridade competcntc, em dccorrência cio dcscumprimcnto dc lci ou clc

regulamento pela contratada, que forem pagas, pela UNIOFSTE, clcvcrão ser rccnibolsadas
a mesma, que ficará, de pleno direito, autorizada a descontar clc qualquer p'tgamcnto dcviclo

a contratada, em seu valor correspondente.

correspondente aos referidos danos ou prejuízos diretal11ci1tc elas fatui.as pertinelllcs aos
pagamentos que lhe forem devidos, assegurada a prévia defesa.

6
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signatária desta Ata das rcsponsabilidadcs previstas ncstc insti.uiiicnto,

CLÁUSULA 10' DAS OBRIGA ÇÔL<S DA UN IOESTL<
A UNIOESTE obriga-se a:
Parágrafo Primeiro —Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa cuniprir

suas obrigações especificadas.
Pará rafo Se undo —Relacionar-sc com a cmprcsa cxclusivaiiicnl.c por iucio dc pessoa poi

ela credenciada.
Parágrafo Terceiro —Efetual 0 p'lgiililcilto da ciiipics'1 vencedora, '11é o I0" (tlécinio) dia<

após o recebimento definitivo do objeto empenhado e emissão da nota hscal/íatura c dciiiais
condições conforme cláusula 11"dessa Ata.'.i"'"ll"'" -""» »*
Compra.

observância a este instnimento.
Pará rafo Sexto —Orientar, supervisionar c conti olar a FISCALI7ACAO.

CLÁUSULA 11"—DO PAGAMENTO
Pará rafo Primeiro —Quando da entrega do objeto por parte dn(s) enipresa(s) contratitda(s),

esta(s) deverá(ão) emitir notas fiscais separadas para cada Ordeni dc Compra, ciu favor cla

Universidade Estadual do Oeste do Paraná —UNIOESTE, unidadc adniinistrativa sol icitantc,
sendo que, caberá a esta a liquidação do(s) respectivo(s) empenho(s), após o coinlictentc
atesto do servidor solicitante, nas notas fiscais do objeto entregue. 0 p;i<„,iniciito sci'í
cfetuado em até 10 (dcz) dias ítteis, contados a partir da cntrc ui do bc»i objcto do

fornecimento, desde que o mesmo esteja de acordo com o solicitaclo pela Adniiiiisii;iç;io, c
do recebimento pela Divisão Financeira da Reitoria da Unioestc, tias respectivas not;is 1 iscais

e do Termo de Recebimento Definitivo (Anexo 05), dcvidamcntc atestado.
Pará rafo Sc undo —Para o cumpriment do Parágrafo Priniciro, caberá á ciiiprcsa
contratada manter o Cadastro Unificado de Fornecedores do Est'ido do Paran;í —Gii<IS/CFPR

(conforme Decreto Estadual n.'762/13, de 19 dc dezembro de 2013), devidamentc ativo e

em plena regularidade junto ao Governo do Estado, sob pena de não o fazcntlo, estar

impossibilitada de receber o pagamento devido até a efetiva icgularização, bcni coiuo não

poderá estar inscrita no CADIN Estadual (Cadastro Informativo Estadual —Deci oto Estatlual

n.'933/15, dc 17 de julho dc 2015).
Paráorafp TerCeirp —Para O CumprimentO dO ParágrafO PriniclrO, Caber;í â CliipiCSii

contratada informar na nota fiscal emitida, o baiico, o níimeio da tg<éncia b iiic'íri'1 c o
número da conta corrente para depósito (devendo ser do niesnio CNPJ aprcscniado na

proposta). Não será efetuada qualquer outra fornia de paganicnto que não seja depósito
bancário, isso porque o Sistema de Gestão de Convcnios e Contratos de Repassc —SICONV,
não operacionaliza pagamentos por meio de bolei.o bancário.
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manter conta corrente ativa no Banco cio Brasil, clc acordo coai o Dccrcto Estttclu:tl n."
4.505/16, de 06 dejulho de 2016, onde os eiupenlios efetuados coiu recursos do 1 csnuin, só
poderão ter seus pagamentos efetivados eiu favor da contratacla, pnr iuein «1» clepósito
bancário e no banco citado.

*"*'Ml«'iscal(is), observar que a partir de 01/12/2010, con fornece Protncnln IC>iiS n." 42/2009 c Uip I=

n.'95/2009, é obrigatório a emissão dc Nota Fiscal Elctrônica (NF-c). cni substittiiçãn ans
modelos I e IA.
Pará rafo Sexto —Quando solicitadas quc as notas fiscais sej;tm cmiticlas cin nome cia

SETI-UGF, SE<ED ou outras Secretarias do Estaclo, caber;í ;i esta a liquiclaçio do(s)
respectivo(s) empenho(s), após compctcnte atesto do servidor solicitantc, nas notas liscais
do objeto entregue. 0 pagamento será efctuado ci» atc 30 (trinta) elias cori idos, con('iclos a
partir da entrega do bem objeto do fornecimento pela Divisão Fin tnccita d;i i<cii<uia tl.i
Uniocstc, das respectivas notas fiscais c cio termo clc Reccbinicnto Definitivo (Ancso 05),
devidamente atestado.
Parágrafo Sétimo —De acordo com a Instrução Normativa 0" 5, cle 21 de julho clc 1995, do
MARE, caberá a UNIOESTE proceder a consulta da habilitaç;in cia si< naiária dcsla Ata no
Sistema de Cadastramcnto Unificado dc Forncccclorcs —SICAI. por ocasião cia libcuc;.ão dc
cada pagamento.
Pará rafo Oitavo —Se constatada(s) irregularidade(s) na(s) fatura(s), quer por erro dc scu(s)
valor(es), quer por omissão dc dados ou elcincntos idcntil'icaclorcs do(s) respectivo(s)
pagamento(s), a(s) fatura(s) será(ão) devolvida(s) ã contratada.
Pará rafo Nono —0 período de retenção da(s) íitura(s) ou aquele cturantc o qiial, poi. sua
devolução a contratada, não cstivcr(cm) cm poclcr cia UNIOESTE, não será coiisiclcraclo para
efeito de pagamento de quaisquer ônus, devenclo a contagem cin prazo para pagai»cnto ser
iniciada na data de reaprcsentação da(s) fatura(s).
Pará rafo Décimo — Os pagamentos sci"iio cfctuaclos sc cstivcrcm cui»pi iclas,
intcgralmentc, as obrigaçõcs antcriorcs da contratada, atc a cinta do cvcnto qiic ot.iginou o
faturamento.

CLÁUSULA 12"—DA REVISAO DE PREÇOS
Pará rafo Primeiro —Os preços relacionados na Ata de Registro dc Preços poclcrão sofrer
alterações obedecidas as disposições contidas no ;ii t. n.'13 cl;i Lei Estadual n." 15.608/07 e
no art. 65 da Lci Federal n.'.666/93. 0 preço rcgistrado poclcrí scr revisto cns clecorrência
de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou dc fatn que eleve o custo <los bens
registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata negociar junto aos forneccdorcs.
Pará rafo Seoundo —Quando a UNIOESTE, por meio dc pesquisa ou impugnaç;io cle
terceiros, verificar que o valor rcgistrado está acima dos preços praticados no iucrcado, 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 partir da

notificação do promitente.
Parágrafo Terceiro —A cada pedido de revisão de preço dei er'í a contratacltt conipi.ovar a

variação ocorrente.

representante comercial, eventual pedido de revis;io dos precos dcvctá, i1cccssai ittl»cote, sci
acompanhado de planilhas que demonstrem, de i»ai1eira clai.a, o valoi. ati ibuído ;i cad;1 iten1

quc co111pÔs 0 preço filial constante de sil'1 propost 1 c quc col»poc 0 v'llor solicitado no

pedido de revisão (custo de aquisição, cot» as rcspcctivas notas fiscais dc
fábrica/indústria/distribuidor; encargos em geral; lucr.o, etc.), de modo a cíct»onstrttr o

alegado desequilíbrio econômico financeira clccorrente de acréscimos posteriores e

imprevistos, em comparação ã revisão solicitada. '"-:."'Q"'".""'
comprovação necessária, conforme o caso, é pressuposto funclamcntal para a an;ílise cio

pedido dc revisão, não bastando mera alegação clc clcscquilíbi.io.
Pará rafo Sexto —A critério do órgão gerenciador, poderá scr cxigiclo da coi1ti atada lista

de preços expedida pelos fabricantes, que conterí, obrigatoriai»ente, a <l;ita de ii1ício cle su'i

vigência e numeração sequencial, para instrução tlc pedidos dc revisão dc preços.
Pará rafo Sétimo —Na análise do pedido dc revisão, dcntrc outros critérios, o órgão
gerenciador adotará, para verificação dos preços constantes cios clet»onstrtttivos que
acompanhem o pedido, pesquisa de mercado dentre empresas cle reconhecido porte
mercantil, produtoras e/ou comcrcializadoras, a scr rcalizacla pela própria unidaclc ou por
instituto de pesquisa, utilizando-se também, de índices setoriais ou outros adotados pelo
Governo Estadual, devendo a deliberação de clefci imento ou não da alteração solicitada ser
insttwída com justificativa da escolha do critcrio c memória cios rcspcct.ivos c;ílculos., para
decisão da Administração no prazo de 15 (quinzcl dias.
Pará rafo Oitavo —0 percentual diferencial enti c os preços de l»el cticlo vigentc,'1 époc i do

julgamento do pregão, dcvidamcntc apurado, c os propostos pela Contratada/Dctcntora do
Rcgistro de Preços será mantido durantc toda a vigcncia do rc< istro. 0 pcrccntual n;io poclcr í
ser alterado de forma a configurar reajuste econôi»ico dutante a vigência clestc icgistlo.
Pará rafo Nono —É vedado ã contratada interromper o fornecimento enquanto a uarda o
trâmite do processo de revisão cle preços, estando, neste caso, sujeita as sançõcs previstas
nesta Ata.
Pará rafo Décimo —A revisão levará em coi1sicleração preponderantemente ''is not t»as
legais, que são soberanas a previsão desta cláusula.
Pará rafo Décimo Primeiro —Frustrada a nc ociação, o íorncceclor será liberado do
compromisso assumido e a administração convoctir'í os demais fornecedores visai1<lo igutil

oportunidade de negociação.
Pará rafo Décimo Se undo —Quando o preço cle niercado sc tornar superior aos preços
registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamentc coi»provado, n;io puder
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
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a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, scm aplicação da penalidade,
confirmando a veracidade dos motivos c comprovantcs aprcscntados, c sc a coniunicação
ocorrer antes do pedido de fornecimento; e

b) convocar os demais fornecedores visando igual opotlunidadc de nc< ociaç;to.
Pará rafo Décimo Terceiro —¹o havendo cxito nas ncgociaçõcs, o ór rão <ctcnciaclot

deverá proceder a revogação da Ata de Registro clc Preços (itc1u rcgislrado), aclotando as

medidas cabíveis para obtenção da contratação nutis vantajosa.

CLÁUSULA 13' DO CANCELAIIIENTO DO REGISTRO DO FORNI CEDOR
Pará rafo Primeiro —0 cancelamento do regisiro cio forneccclor, íincía todos os vínctilos
obrigacionais existentes entre a UNIOESTE e o fornecedor quc descumprir o avençado. 0
fornecedor terá o scu registro dc preços cancclaclo quando:

a) Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) ¹o retirar a respectiva Orden1 de Compra ou instrumento cquivalctitc, 11o prazo

estabelecido, sem justificativa accitávcl;
c) ¹o aceitar reduzir o seu preço regislrado, na hipótcsc dc este se tornat. superior

aqueles praticados no mercado e;
d) Tiver presentes razões de intercssc pííblico.

Pará rafo Se undo —0 Fornecedor poderá solicitar o cancclanlcnto cio scil I'cgtstl'0 clc

preço na ocorrência de fato superveniente que venha a compromctcr a pcricit'1 cxccução
contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.
Pará rafo Terceiro —0 cancelamento de rcgist1o, asseguraclos o contraclitório c a tttupla

defesa, será formalizado por despacho do Ordenaclor de Despesas da UNIOESTE.

CLÁUSULA 14'"—DAS INCIDI NCIAS FISCAIS, ENCAI<GOS) SEGUROS, E'I C.
Correrão por conta exclusiva da eu>presa signatária desta Ata;
Pará rafo Primeiro —Todos os encargos previclcnciários e obrig'tções sociais prci istos na

legislação social e trabalhista em vigor, obriganclo-sc a saldá-ía iia época própt ia.
Pará rafo Seoundo —Todas as providencias c obrigaçõcs cstabclcciclas na Ic islação
específica de acidentes de trabalho quando, em ocorrência da espécie, forem víti nuas os seus
empregados, quando do fornecimento do equipamcnto ou ens conexão cotn ele, aincla que
acontecido em dependência da UNIOESTE.
Pará rafo Terceiro —Todos os encargos de possível demancla lrabalhisla, civil ou penal,
relacionadas ao fornecimento do equipamento, originai.íamentc ou vinculacla por pt cvcnção,
conexão ou continência.

adjudicação do objeto licitado.

estabelecidos nesta Cláusula, não transfere a rcsponsabilidaclc pol'eu p'1'101cnto '1

administração da UNIOESTE, nem poderá onerar o objeto cio Pt.cgão, razão pela qual o
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CONTRATADO renuncia expressamente a qualquer vínculo cle solidariciladc, ativa ott

passiva, com a UNIOESTE.

CLÁUSULA 15' DAS PENALIDADES
Pará rafo Primeiro —Em caso dc não envio da cíocutncntação clc liabilitação, não assinatura
e encaminhamento da Ata de Registro de Preços, iiicvccução total ou pai cial cl:i Ata, crio dc
execução, execução imperfeita, mora cle execução injusliíic;icla, quanlicladc iníct.ior ao
solicitado, inadimplemcnto contratual ou não vcracidadc das iníormaçõcs prcstaclas, a

Contratada estará sujeita âs seguintes sançõcs adiuinistrativas, garantida prévia dci'csa, IHOS

termos do art. 86 e seguintes, da Lei Federal tl. 8.666/93 e do Manual cle Pt.ocecíin1entos da
Unioeste para aplicações das sanções Administrativas previstas nas leis clc licitação,
aprovado pela Resolução n.'80/2013 —COU:

a) Advertência;
b) Multa;
c) Suspensão temporária dc participação cm licitação c ii»pcclimcnto clc conti atar com

a UNIOESTE, por prazo não superior a 02 (dois) anos.
Pará rafo Se undo —Para aplicação das sanções administrativ,is, ;i UNIOESTE levar i etn

consideração a natureza e a gravidadc da falta, os prejuízos clcla advindos c a reincidência
na prática do ato, apurados mccliantc processo administrativo, asse uraclo o clircito ao
contraditório e ampla defesa.

A

(i) A sanção administrativa de ADVisIXTEIICIA seiá aplicada por csciito e

destinada as condutas que prejudiqucm o andan>cnto do proccdimcnto dc licitação c de

contratação.
(ii) A sanção administrativa de WIULTA sci á aplicada por inexccução total ou parcial

da obrigação, inclusive, por atraso injustificaclo na cnlrcg'i cio sciviço, sujeitaniío o

inadimplente â multa de mora, que será graduacla cle acordo cotn a graviclacle da iníração:
a) De 1% (um por cento) sobre o valor total da ordem clc serviço, por cliti clc atraso

no evento não cumprido, limitados a 10% (dcz poi'ento) do t)1cstno viilor.
b) De 10% (dcz por cento) sobre o valor total da ordem dc compra, por iníração a

qualquer cláusula ou condição do Edital/Ata, não especificada na alínea "a" dcstc inciso,
aplicada em dobro na reincidência.

c) De 10% (dez por cento) sobre o valor total da ordcni clc compra, pela não cnti c a

do produto confirmado pela empresa ou pela entrega em desacoi.do;
d) De 10% (dez por cento) sobre o valor total da Proposta, no caso dc i.cscis;io cio

Contrato ou insttwmento equivalente, por ato unilateral da adtn i n istração, inotivaclo por culpa
da Contratada, garantida prévia defesa, independente das detn;tis sançõcs cabívcis;
Pará rafo Terceiro —A aplicação cla multa ntio impede que a UNIOESTE rescinda
unilateralmente o Contrato ou instrumento equivalente, e aplique as demais sançõcs
previstas na legislação estadual pcrtincntc.

11
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"i"
Ml'ão

eximirá a cmprcsa inadimplcntc da rcsponsabi lidadc por pci'das c clanos clccoi t ci~t»s elas

infrações cometidas.

contraditório c a ampla dcfcsa, facultada defesa prévia do intcrcssado no pr;izo clc 05 (cinco)
dias ítteis contados da respectiva intimação.
Pará rafo Sexto —0 valor c!as iuultas aplicadas cicvet.á ser recolhiclo no prazo cl» 05 (cinco)
dias ííteis, a contar da data cia notificação. Sc o v;ilor da multa iiuio for p;igo, ou clcposit;ido,
será automaticamente descontado do pagamento a que a Contratada!azcr jus. Ei«c;iso clc

inexistência ou insuficiência de crédito da Conti ata<la o va!or c!cx iclo sei",í abaticlo cl'i g'ii antia,
quando houver. Sendo a garantia insuficiente, deverá ser cobraclo o valor cotnplctucntar. A

multa não paga será cobrada administrativamcntc c/ou judicia!111cnte.
Parágrafo Sétimo —Comprovado que o produto entregue não corrcsponcle ãs especificações
constantes na proposta, será o mesmo devolvido ao contratado, obrigando-sc este a subst ituí-

lo no prazo máximo de 15 (quinze) dias ítteis, sctn qualquer ônus para a Aclmitsistração c
sem prejuízo das sanções previstas na presente At:i.
Pará rafo Oitavo —As sanções aclministrativas previstas no P;tríígraío Priniciro serão
aplicadas sem prejuízo das cominações impostas na Lci Estadual n." 15.608/07 c suas

alterações, ou das cominações impostas na Lei Fcclcral n.'.666/93 c suas altcr;içõcs, alctu
da instigação de Serviço n.'03/2004 —GRE, de 14 de maio de 2004.
Pará rafo Nono —Todas as penalidades serão re istradas no SICAF e no GMS/CFPR.
Pará rafo Decimo —As penalidaclcs soillcnte poclcl'10 sci tclcv'icl'is cl11 1 azilo c!c ciiso Ioi tu!io
e força maior e as justificativas soniente serão aceitas por esci ito, fundatucntacias cni fatos
reais e comprováveis, a critério da VNIOESTE.

CLÁUSULA 16' DOS RECURSOS ORÇAR'íENTÁRIOS
Parágrafo Único —Os pagan1entos dccorrentcs cio fornecinlctito cio objeto cl;i iorcsentc
licitação ocorrerão por conta dos recursos da dotação orçaincnt'íria 4534.12364084-127,
Rubrica 4490.52, nas mais diversas fontes dc recursos.

CLÁUSULA 17' DAS DISPOSIÇ',OES FINAIS
As partes ficam, ainda, adstritas as scguintcs disposiçõcs:
Pará rafo Primeiro —Todas as alterações que sc fizerein necessárias serão registradas por
intermédio de lavratura de Termo Aditivo a presente Ata de Registro dc Pt.eços.
Pará rafo Se undo —Integram esta Ata, como sc nela cstivcssctu transcritos. o Edital dc
Pregão n.'14/2019 e seus Anexos e as propostas das empresas classificadas, por iteni.

I
Pará rafo Terceiro —E vedado caucionar ou utilizar a Ata clecoricntc cio presente ic is!ro
para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização cia VNIOESTE.

CLÁUSULA 18'"—DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Cascavel, Estaclo do Paraná, com exclusão dc qualc!uei

12
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outro, por mais privilegiado que seja, para decidit eventuais questões decorrentes desta Ala.

Por estarem, assim, justas e contratadas, as partes assinam a prcscntc Ata dc Rc rislro dc

Preços, lavrando-se uma via para a UNIOESTE, mais tantas vias quantas íoi.eiu -Is empresas
signatárias, de igual teor e fotma, na presença dc duas testemunhas.

Cascavel, 02 de dezembro de 2019.
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ANEXO 01—DA ATA DE RLGISTRO DE I'RE/OS

ATA DE REGISTRO DE PREÇ,'OS N." 095/2019

Este documento é parte integrante da Ata dc Rc ~istro clc Preços n." 095/2019,
celebrada entre a Universidade Estadual do Oeste cio Paraná —Unioeste e as Empresas cujos
preços estão a seguir registrados por item, e as cspecificacõcs constantes no 'I cimo de

Referência —Anexo 01 (a), em face a realização cio Pregão n." 014/2019.

ITEM

101

QUANT.

ESPECIFICAÇAO
RESUMIDA

(Especificação completa no Termo dc
Referência

Tela de Projeção retrátil de acionamento
nlanual com supol te iiitegrado ao estojo
metálico para fixação cm parede ou teto.
Acabamento cio estojo eni pintura
eletrostática resistente a riscos c corrosão,
barra de acabamento inferior. Superficie de
projeção do tipo Mattc Whiic Branco
Opaco coni gancho. Brillio clc até 1,3
vezes. Bordas pretas. Possuir sistema de
multiparadas. Dimensões (A X L): 2000,00
X 2000,001uiu.
Marca: TES
Fabricante: TES
Modelo / Versão: TRM-200

VALOR
UNITÁRIO

325,00

VAI OR
TOTAL

11.700,00

VALOR TOTAL DO ITEM (RS) RS 11.700,00
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Ata 056/2019-Re>toria - CONTRATANTE. Univers>dada I.',stadual do Oeste do
Paraná — L>NIOESTE — CONTRATADA: ANAPEL-MÓVKIS PARA
ESCRITÓRIO LTDA. OBJETO Aquisi9ãode Mobil>áriose Eqnipmnentos para
atender as várias Unidades Ad>nuustrativas da Unioestc ASIPARO LEGAL:
Pregão Eletrônico n.'14/2019 - UNIOESTF.. (Reitona) Cascavel, 02 de
dezembro de 2019.

Ata t>57/2019-Re>toria - CONTRATANTE I Jniversidade Estadual do Oeste do
Paraná — I >NIOESTE — CO>c>TRATADA: ANDRKI SA>NTOS SILVA
050<i2495256. OBJETO hqu>s>Cão de Mobiliários c Equ>pamentos para atender
as vánas Unidades Adm>nistrativas Ja Unioeste AMPARO LEGAL. Pregf>o
Flctronico n.'14/2019 - IJNIOISTE (Rei>oria) Cascavel, 02 de dezembro de
2019.

Ata 058/2019-Reitoria - CotúTRATANTI> Universidade Esócdual do Oeste do
Parm>á —UNIOESTE —CONTRATADA: BRASFKRI>IA - LTDA

OBJETO'quis>cão

clc Mobiliários e Fquipamentos para atender as várms Unidades
Administrattvas da Unioeste. A>ãIPARO I EGAL: Pregão Eletrómco n," í>14 2019
- UNIOESTE (Reituria). Cascavel, 02 de dczcmbro 2019.

Ata 059/2019-Re>turia - CONTRATANTE: I/nivcrsidadc Estadual do Deste do
Paraná —UN )OESTE—CONTRATADA CF I.I PRODUTOS DEA(:0 LTDA.
OBJETO Aqum>íão dc lrlob>lnimos e Equip:m>entos para atcncler as vámns
Unidadcs Administrat>vas da Unioeste. AM I ARO LEGAL: Pregão Eletrômco n"
014/2019 - UNIOESTE (Re>toria). Cascavel, 02 de dezembro de 2019

hta 0<iO/2<)19- Reitona - CONTRATANTE. Universidade Estadual Jo Oeste do
Paraná —UNIOESTE —CONTRATADA CLAIJDINA COMIRAN - MK
013JETO hqu>sifão <le Nlob>liámos e Equipamentos para atender as vánas
L>n<dados Admimstrativas da Umoesie. ANIPARO LEGAL Pregão Elctrõmco n."
014/2019 - UNIOF STF. (Re>toria). Cascavel, 0'e dezembro de 2019

Ata 061/2019-Reitoria - CONTRATANTE'niversidade Estad>ml do Oeste do
Paraná —UNIOI!STE —CONTRATADA CLKBER NASCIMENTO DA
ROSA: Aquisipão dc Mob>liários e Equipamentos para atender ac v<irias
Unidades Administrativas da Unioeste. AMPARO I.EGAI. Pregão Eletrônico

n.'14/2019-UNIOESTE (Rc>toriu') Cascavel, 02 dc dez<n>bro dc 2019.

Ata t)62/2019-Reitoria - CONTRA'<ANTE: Universidade Estadual do Oeste do
Paraná —'IJNIOESTE —CONTRATADA. COL(!MBIA COWIE1\C)AL DK
E<Z()IP><MENTOS EIRKLI: hquisipão de iblobiliámos e Equq!amentos para
atcndcr as várias Unidades Administrativas úa Uniocste. AMPARO LEGAL:
Prcgio Eletronico n.'14/2019 - (JNIOFSTF. (Reitor>a) Cascavel, 02 de
dezembro dc 2019

htn 063/ 019-Reitoria - CONTRATANTE Univcrs>dade Es>aduai do Oeste do
Paraná —UNIOESTE —CONTRATADA: COMERCIAL VANGUARDEIRA
KIRKLI: Aquis>Cão de Mobiliários e Equipamcntos para atender as vámas
Unidadcs Admu>istrativas da Unioestc AMPARO LEGAL. Pregão Eletr<imco n

'14/2019-IJNIOFSTF. (Rcáona) Cascavel, 02 de dezembro 2í)19.

Ata 064/2019-Reitoria - CONTRATANTF. Universtdade Fctadual do Oeste do
Paraná —UNIOLSTE —CONTR>iíADA. CONSTRUTKX C'OMERCIAL
TKCNICA E CONS1'RIJCOES LTDA: Aqu>s>9ão de Mob>bámos c
Equipamentos para atender as várias Umúades Administrat<vas da U>uoeste.
AMP>(RO LEúAL: Preuio Eletron>co n.n 014í2019 - UNIOESTE (Rc>tona)
Cascavel, 02 de Jczcmbro 2019

Ata 065/2019-Reitoria - CONTRATANTE'niversidade Estad>ml <lo Oeste do
Paraná —UNIOI S1E—CO>NTRATADA; De%F COMÍRCIO DK >ãIATKI(IAIS
E EQLIPAMENTOS KIRELI. OBJETO Aquis>Cão de 4lobilihnos c
Equipamentos para atender ac várias 1,.>nidadec Administrat>vac da Unioecte.
AlvlPARO LEúAL: Pregão Elctrõmco n.n 014/2019 - UNJOESTE (Rcitona).
Cascavel, 02 dc clezembro de 2019

Ata Oóó/2019-Reitoria - CONTRATANTFz IJmversidade Fstad>ml do Oeste do
Paranh — UNIOESTE — CONTIU(TADA: DANFESSI MÓVíIS
CORPORATIVOS K FSCOI,ARES LTDA, OBJETO Aquisieão de
lvlohiliários e Equipamentos para atender as várias Unidades Administrativas da
Unioeste. AMPARO LEGAL: Pregão Eletrômco n.'14 2019 - UNIOI!STE
(Reitoria) Cascavel, 02 de dczcmbro dc 2019.

Ata <167/ 019-Reitoria - C'ONTRATANTE: Ilniversidadc Est<ulual do Oeste do
Paraná —UNIOI.STE —CO>4TRATADA: DIGISERi>1 TRADING I'.H(ELI.
OBJLTO Aqws>rão de blob>l>ámos c Equipamentos para atender ns vhmas
Unidades Administrativas da t/nioecte. AMPARO LFGAL. Pregão Eletrõmco n

'14/2<)19- UNIOI'STí< (Re>toria). Cascavel, 02 de dezembro de 2019

Atn í>68/Zt>19-Reitoria - CONTRATANTE. Umvers>dada Estadual úo Dec>e úu
Paraná —UNIOESTE —CONTRATADA: DIRCFIJ LONC;0 <I CIA L'fDA
OBJETO Aquis>cão <le Equipamentos de lnfo>mhtica atender as v >rias L>meia des
Adnumstrat>vas da Unioesie AMPARO LEGAL Pregão Elctrônmo n.n 014/2019
- UNIOESTE (Re>teria). Cmcavel, ú'e dezembro de 2019

Ata 069/2019-Reitoria - CONTRATANTF L>nivers>dade Estadnal do Oeste do
Paraná — UN)oíS11«CONTICATADA E. TIIIPODí, INDI>STRIA K
Cot)IFRCIO DE MÓVEIS - EIRELL OBJETO: Aquis>Ião de Equipamcntos
dc Informática atender as vámac Unidadcs Admm<strativas da \Jniocste
Aã)PARO LEGAL. Prep<>o Elctrc!nico n.'14/2019 - UNIC>ESTE (Roitoria).
Cascavel, 02 dc dezembro dc 2019.

Ata 070/2019-Reitoria - CONTRATANTE: Universidade Estadual do Oeste do
Paraná —UNIOESTE CONTR. ATADA F, F. N. FORNAZARI OBJETO:
Aqu>sicão dc Equipamcnios dc lnfonnatica atender as vámas Unidades
Admimstrat>vas da I/nioeste ASIPARO I.FGAL: Pregão E)et< nnico n '142019
- UNIOESTE (Re>toma). Cascavel, 0 dc dczmnbro de 2019

Ata 071/2019-Reitoria - CONTRATANTE. Universidade Estadual do Oeste do
Paraná —UNIOESTE CONTRATADA: F.N.S. INDÚSTRIA E CoãIÉRCIO
DK >MÓVEIS Dl. AÇO LTDA 013JETO: Ago<sifão cle Equipmnentos <le

Informática atcndcr as várias Clnid<ules Admimstrat<vas da Unioeste. A>VIPARO
LFGAL: Pregão Eletronico n.'14/2019 - UNIOESTE (Reitoria) Cascavel, ú
dc dezembro de 2019.

Ata 072/2019-Reitoria - C'ONTRATANTE: L>mversidade ístaducl clo Occtc do
Para<rh —UNIOLSTE CONTRATADA: FAIJRICIO I(ACHADEL ('OS'I'A
MK. OBIETO »<quis>Cão dc Equq!amcntos dc Inionnhtica atender as vánac
IJnidadec Administrativas da Ilnioeste. ANI PARO LEC!AL: Pregio Fletr<m>co n "

014/2019- UiúlOESTE (l(e><ária) Cascavel, í>2 de deze>nbro dc 2019

Ata 073/2019-Reitoria - CONTICATANTE: UniversiJade Lstadual cio Ocstc do
Paraná —UNIOESTE. CONTRATADA! Fhi)IAHA — ('O)IÉRC 10 DE
MATFRLAIS Dl'NFORI>l (T)CA LTDA. 013)E1'0 Aqu> im>o Élc

Equ>psn>cntos dc Inforn>ática atender as vánas Unidades Adnumstrativas ú:>

Unioeste. AMPARO LEGAL Pregão Eletronico n'14/2019 - UNIOíSTE
(Reitora>) Cascavel, 0 dc dczcn>bro de 019

hta 074/2<09-Reitoria - ("ON'íRATANTE: Un>vera><lede Estadual <lo Oeste do
Paraná —UNIOESTE: CONTRATADA: 0 P COI>)Kl(CIO K SKRi>ICOS-
LTDA. OBJI/I'0 Aquisipão de Equ>pamcntos de Infomnhtica atender as v>irias

Unidacfcs Aclministrativas da Unioeste. A>41PARO LEGAL: Pregão Eletromc o
n.'14/2019- UNIOFSTE (Re>toria) Cascavel, 02 de dezembro de 2019

Ata 075/Ztti')-Reitoria - CONTRATANTE: Cln>versidade I"s<a<lual do Deste do
Parani —UNIOESTE. í'ONTRATADA: UNIVERSAL OFFICE - LTDA.
OBJFTO Aquis>9ão de Equipamentos de Informática atender as várias Uniclacles
Ad<ninistrat>vas da Unioeste AMPARO I.LGAL Pregão Fletromco n." 014/201'>
- UNIOESTE (Reito< m). Cascavel, 02 dc doze>nbro de 2019

Ata 076/2019-Rc<toria - CONTRATANTE. Univers>dada Estadual do Oeste do
Parana —UNIOESTE: CONTRATADA: G, C. ARAÉ> lo ãIÓVKIS DF, A(.'0-
El'P. OBJETO. Aquisipão de Equipamcntos dc Infom>:iuca atencler as vánac
UmJadcs Adnunistrativas da Unioeste. AbtPARO LEGAL Prcgio Eletr<u>ico n n

014/2019- UNIOEST)3 (l(eitoria). Cascavel, í)2 Je <lezembro de 2019.

Ata 077/2<H9-Reitoria - CONTRA'fANTE. Universidade Es>aduai do <)este do
Paraná —UNIOESTE: CONTRATADA. GERALDO C GUTTI-ME

OBJETO'quis>Ião

de I'.qu>pamentoc de Informática atender as vhmas I Jmcladec
Adminis>rat<vas úa Un>oeste. AMPAICO LEGAL. Prcgio El«t>ôn>co n.'14!201 )
- UNIOF STE (Reitoria) Cascavel, 02 de dcrcmbro dc 2019.

Ata 078/2<09-Reitoria - CONTRATANTE: Umvers>cia Jc Es>aduai Jo Oca>e Jo
I'.uanh —UNIOI'.STE CONTRATADA'l<. C 'rAVKH(A Co>ãllãRCIO Dl'.
ãIÓVKIS —EIRELI - KPP. OBJETO. Aqu>s>9ão dc Equ>pan>untos de
Informht>ca atender ac várias Unidadcs Admm>strativas dn lln>oeste AMPARO
LEC<AIZ Pregão Elctronico n.'14/2019 - UNIOESTE (Rc>to>u>) C'asc:nml. 02
de dczcmbro dc 2019

Ata 079/2019-Reitoria - CONTRATANTE: Umvers>dadc Es<aduai do Oeste do
Paraná —IJNIOFSTE: CONTRATADA. ITACA E)REL) OBJETO Aquis>Cão
dc Equ>pamentos de Informática atender as várias Umdades Admm>strativas Ja
(Jn<oeste >il<IPARO LECihL. Pregão Fletronico n'14'' 019 - 1„>N)OESTE
(Reitoria). Cascavel, 02 Je Jezembro Je 201'J.

Ata 080/2019-Rcitorin - CONTRATANTF. Universidade Iictadual cio t)este úo
Pm cná —UNIO ESTE. CONTRATADA: JP KQ(IIPASI EN1 OS F IREL).
OB;>I> fo. Aquis>cão de Equipamentos de Informática aten<ler as várias Un>dadcs
Admimstrot>vas da Umoestc A<VIPARO LEúAL Pregão Eletromco n" AI 4 2019
- LJNIOESTE (Reitoria) Cascavel, 02 de úezembro de 2ú)9,

hta OSI/2019-Reitoria - CONTRATANTE. Umvers>dada Estadual do Oeste do
Paraná —L>NIOLSTE CoiúTRATADA. LAR E COZINHA CO)IKRCIAL
LTDA. OB<ETO. Aqu>s>cão clc Equqramcntos dc lnionnática atcndcr as vhnas
Unidadcs Administrativas da Umocste A<MPARO LEC!AL: Pregão Elctromco

n'14íã011?- UNJOESTE (Reitoria) Cascavel, 02 de dezembro de 2019

Ata t>82/2<>19-Reitoria - CONTRA1'ANTE Umvers>dade I',ctadual Jo Oeste do
Paraná —L>NIOESTE: CONTRATADA LI>IS CKSAR REIS ME.

OBJETO'quisiçãode Equipmnentos de Informática atender as vhrms I >maneies
Admmtstrativas da Unioeste AMPARO LEGAL Pregio Elctrc!mco n "014/201')
- UNIOESTF (Reitoria). Cascavel, 02 de dezembro de 2019

>4><> U83/2019-Reitoria - CONTRATAlú TE Universidade ístadual do Oeste do
Para>rh C>NiOFSrLL CONTRA rhDA: ãIARCFI.O ãIOIIAI.I,FM rpp.
OBIETO; Aquis>9ão de Equipamcntos dc Informática atender as vánas Unidades
Administrativas da Umoeste AMPARO LECJAL Pregão Fletromco n '14!2019
- UNIOESTE (Rmtoria). Cascavel, 02 de dezembro <lc 201'>.

Ata t)84/2019-Reitoria - CONTRATANTE: Universiclade Lstadunl do í)es>c do
Paraná- UNIOESTE: CONTRATADA: R. IL FERRAGKNS I.TDA OBJrTO
Aqu>si<io <le I';quipamentos de lnformht>ca atender <>s varms Umdcclcs
Administrat>vas cLc Un>oeste AXIPARO LEGAL. Preg >o Elclromco n '/14!2019
- (1NIOESTí, (Reitoria) Cmcavcl. 02 Je dezembro de 2019.

Ata t)85/ZUI9-Reitoria - CONTRATANTE Um<m>si<lado Esta<lunl Jo Oca<c do
Paraná —UNIOESTE; CONTRATADA; RENATO FONTANA ti>)5765820<10
OBJ)11'0 >iqu>sicão de Equqramentoc de Intorm it>ca atender <">c vh»ns I/m<Lutes
Admmistrativas da Unioestc AMPARO LE(JAL. Pregão Elctromco n "014/ZA19
- UNIOESTE (Reitoria), Cascavel, ú2 <le dezen>bro de 2019

Ata 086/2019-Reitoria - CONTRATANTE: I.>niversidacle Fstndual do Oeste do
Paraná —UNIOFSTE CONTRAT»<DA SIS COMÍ:RCIO DF. ãIATFRIAIS I!,
EQUIPAME>NTOS LTDA. OBJETO: Aqu>s>Cão dc Equipamcntos úc
lnformát>ca atender as várias IJnidadec hdmmictrat>vac cia L>niocste A/vlPARO
LEGAL Pregão Eletronicu n '14/2019 - L>NIOESTE (Reitoria). Cascavel, 02
de dcrembro de 2019.

Ata 087/2019-Reitoria - CONTRATANTE: I.lmversi<lade Estadual do Occm do
Paraná —U>NIOLSTiá Co>)TR>iTAD>i TC Cot>IÍ;RCIO I',IRI',l. ()I)JETO
Aqu>sifão <le Equipamm>tos de Inform;itica atender as carias Umdadcs
Admmis<rativas da Un>ocstc AMPARO LECiAL: Pregão Eletr<>nico n '14/ 019
- LINIOESTE (Reitona). Cascavel, ú2 de derembro de 2019.

hta OSS/2109-Reitoria - C'ONTRATANTI.: llnivers« ta<le Estadual do Oeste cio
Paraná — UNIOESTE. CONTRATADA 1'FCVE<NIKCS Co>CILRCIO E
RíPRESENTA(.'OES COMFRC IAIS - LTDA. OBJETO Aquis>Cão dc
Equ>pamcntos de Informa>>ca atender as vámas Unidades Adm>n>stra»vas Jn
Umoeste AMPAICO LEGAL. Pregão Llctrômco n'11/2019 -

L>NIOIZSTI-'l(e>torm)

Cascavel, 02 Je Jezembro de 2019.
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Am 089/2019-Reitoria - CONTRATANTF.. Umversidade Estad<ml do Oeste do
Paraná —UNIOESTE CONTRATADA, TEMPERCLIMA REFRIGERACÁO
EIRELI. OBJETO: >4quisirão dc Eqoipamcntos dc Informática atender as vánas
I/nidades Adnnnistrativas da Umoeste >4MPARO LFC<AL. Pregio Eletrõmco

n'14/019- LINIOESTE (Reitorml. Cascavel, 02 de dezembro de 2019.

Ats 090/2019-Reitoria - CONTRATANTE. Universidade Estadual do Oeste do
Paraná —UNIOESTE: CONTRATADA. TKSOCIRO DOS AZI/LEJOS E
SI)PIIIãIENTOS I'.IRKLI. OBJETO Aquisição de Equipamentos de
Inlormiitica atender as vários Unidadcs Admaiistrativas da Umocsto. AMPARO
LEGAL Pre lo Eletrõnico n." 014/2019 - UNIOESTE {Reitoria). Cascavel, 02
de dezeml!ro de 2019.

Ata 091/2019-Reitoria - CONTRATANTE'niversidade í<tadual do Oeste do
Parmiá — UNIOESTE CONTRATADA, TONI ãIATIIIAS PíREIRA
QUATIGUA. OBIFTO: Aquisirão de Equipmnentos de Infoiimatica atender as
várias llmdades Administrativas da llmoeste. AMPARO LEGAL. Pregão
Eletronico n" 01 I/2019 - UNIOLSTE (Reitoria). Cascavel, 0 dc dezembro de
2019

Ata 09 /2019-Reitoria - C'ONTRATANTE Universidade Es<aduai do Oeste do
Paraná —UNIOESTE, CONTRATAD>L TOTUS PISOS F, Aí;UI.E,IOS
EIRELI. OBJE'fO. Aquis<tão de Equipamentos dc Informática atender as várias
Unidades Administrativas da Unioeste. AMPARO LFCiAL: Pregão Eletrimico n

'14/019 - UNIOESTE (Reitoria). Cascavel, 02 dc dczcmbro de 019.

Ata 093/2019-Reiioria - CONTRATANTE Universidade Estadual do Oeste do
Paraná —L<is IOESTE CONTRATADA, TRM MÓVEIS E SISTEI<IAS PARA
ESCRITÊJRIO LTDA OBIETO: Aquisição úe Equipanientos de Informatica
atender as vánas Unidadcs Admimstrativas da Unioeste. AMPARO LEGAL.
Pregão Elctrônico n'14/2019 - UNIOESTE (Re<tona). Cascavel. 02 dc
dezembro cle 2019

Ats ()94/2019-Reitoria - CONTRATANTE. Universidade Esiadoal do Oeste do
Paraná — UNIOESTE: CONTRATADA V C 0 COWIÉRC'IO BE
liNFORãIÁTICA I.TDA OBJETO'quisirão de Eqnipamentos de Inforlli'<t<ca
atender as virias Unidades Administrativas da Unioeste. AMP>KRO

LE<iAL'regão

Eletronico n.'14/2úl9 - UNIOESTE (Reitoria). Cascavel, 02 de
dezembro de 2019.

Am 095/2019-Reitoria - CONTRATANTE Umversidade Estsdual do Oeste do
Paraná — UNIOES'fE CONTRATADA VITEC TECNOLOGIA E<%1

PRODUTOS >4CIDIOVISUAIS LTDA OBIETO Aquisirio dc Equipamcntos
de Informática atender as várias Unidades Administrativas da Umneste.
AMPARO LEGAL Prc ão Eleironico n" 014/2019 - UNIOESTE (Reitoria)
Cascavel, 0" de dezembro de 2019.

Ata 09G/2019-Reitoria - CONTRATANTE Umvcrsidadc Estadual do Oeste do
Paraná — UNIOESTI:.; CONTRA1 ADA: aVEB LIãIP ARTIGOS
DOMÊSTICOS KIRKLI OBJETO Aquisição de Equipamentos de Inlomiáttca
atencler as várias Umdades Administrativas da Unioeste. AMPARO LEG>KL
Pregão Eletronico n.'14/201<1 - UNIOESTE (Reitoria) Cascavel, 02 de
dezembro de 2019.

123037/2019

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

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.'14/2019
Processo n.'9050/2019
Objeto: Reforma da sala dos Professores no bloco Adminstrativo
UNIOESTE-Campus de Foz do Iguaçu, CONTRATADA: HF CIX
CONSTRUTORA LTDA - ME CNPJ: 19.486.949/0001-71 Valor: R$
13.180,17(treze mil, cento e oitenta reais e dezessete centavos)
Vigencia: 03/12/2019 ã 02/12/2020„execuçáo 60 dias a contar da
emissão da Ordem de Serviço.

CONTRATO ADlúllNISTRATIVO N.'15/2019
Processo n.'9053/2019
Objeto: substituição de luminárias na sala de aula OG bloco L
UNIOESTE-Campus de Foz do Iguaçu, CONTRATADA: HF CIX
CONSTRUTORA LTDA - ME CNPJ: 19.486.949/0001-71 Valor: R$
1.449,41 (hum mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e quarenta e
um centavos)Vigência: 03/12/2019 á 02/1212020, execução 60 dias a
contar da emissáo da Ordem de Serviço.

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.'16/2019
Processo n.'9057/2019
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 - Il/IE CNPJ:
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)Vigência:
05/12/2019 á 04/12/2020, execução 90 dias a contar da emissáo da
Ordem de Serviço.

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.'1712019
Processo n. 59000/2019
Objeto: Fechamento da cantina (quiosque) com portas de vidro
UNIOESTE-Campus de Foz do Iguaçu, CONTRATADA: HF CIX
CONSTRUTORA LTDA - ME CNPJ: 19.486.949/0001-71 Valor: R$
37.048,66 (trinta e sete mil, quarenta e oito reais e sessenta e seis
centavos)Vigencia: 05/12/2019 á 04/12/2020, execuçáo 60 dias a
contar da emissão da Ordem de Serviço.

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.'18/2019
Processo n.'9150/2019
Objeto: Execuçáo de calçada de interligaçáo, 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 ADNIINISTRATIVO N.'19/2019

Processo n.'9054/2019
Objeto: Reforma de janelas da biblioteca UNIOESTE-Campus de Foz
do Iguaçu, CONTRATADA: HF CIX CONSTRUTORA LTDA - ME
CNP J: 19.485.949/0001-71 Valor: R$ . 15.670,26 (quinze mil,
seiscentos e setenta reais e vinte e seis centavos)Vigência:
09/12/2019 ã 08/12/2020, execução 90 dias a contar da emissão da
Ordem de Serviço.

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.'20/2019
Processo n.'9058/2019
Objeto: Troca de quadros no bloco K UNIOESTE-Campus de Foz do
Iguaçu, CONTRATADA: HF CIX CONSTRUTORA LTDA - ME CNPJ:
19.486.949/0001-71 Valor: R$ . 15.094,47'(quinze mil, noventa e
quatro reais e quarenta e sete centavos)Vigência: 09/12/2019 a
08/12/2020, execução 60 dias a contar da emissão da Ordem de
Serviço.

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.'21/2019
Processo n.'9051/2019
Objeto: readequaçao das instalações elétricas de ar condicionado no
bloco de pós graduação - Campus de Foz do Iguaru, 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: 10/12/2019 â 09/12/2020, execução 30
dias a contar da emissão da Ordem de Serviço.

TERMO ADITIVO 01 AO CA 012/2019
Processo n'9055/2019
OBJETO: 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 - ME CNPJ:
19.486.949/0001-71

Foz do Iguaçu 11 de dezembro de 2019.
Samuel Klauck. Diretor eral em exerclcio
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Universids<le Ksradusl do Oeste cio Paraná/cnni ns dc Toledo-I'R
FXTRATO l)í CONTRATOS

CONTR 4TO IN" 010/2019 - OBIETO: Aquisição de Bomba a vácuo de
Pistão isento dc óleo —vazão 20L —PROCESSO: Dispensa dc Licitação

N'OG/2019.CONTRAT>4D>4< Prlal)or Comércio de Prodiltos pal'a Laboiiitõrlos
Ltda. - EPP - CNPJ: 15.188.525/0001-70 - VALOR: RS RS 2 99<),00 /dois
mil novecenios e noventa reais . VIGÊNCIA: 10/12/2<119 a 10 12/2()20.
CONTRATO N" 011/2019 - OIIJKTO: Aquisição de Balança Digital Semi
Analitica — PROCESSO: Dispensa de Licitação N" OOG/201'I.
CONTRATADA: Weblabor São Pwilo Materiais Did;it<cos Ltda. - FPP-
CNPJ: 13.533.610/0001-00—VALOR: RS 2.611,8) (dois nril scisccntos e
onze reais, oitenta c nove centavos . VIGÊNCIA: 10.'12/2019 á 10/12/2020.
CONTRATO N" 012!2019 - OBJKTO: Aquisição dc Caixas dc Som e
Acessorios — PlãOCESSO: Dispensa de Licitação N" OOG 2019.
CONTRATAD>tu Playsound Comercial Fireli.- CNPJ: 33253527/0001-08—
VALOR: RS 4.58ó,72 (quatro mil, quinhentos e oitenta e seis reais, setenta c
dois ccatavosl. VIGÊN(".IA: 10/12/2019 a 10/12/2020.
CONTRATO N" 013!2019 - OBJETO: Contiataçilo úc elliplcsil
especializada, em Regime cle Linpreitada por P<aço Unitário para renlizaçflo <le

serviços de pintura em edificações na UNIOFSTF<rumpns dc Tolcclo—
I'ROCKSSO: I'iegão Eletrãnico N'07/2019. CONTILCTADA: lronal<lo
Fortuna <los Santos 05771597988 - CNPJ: 34.039.550.'0001-3(i- VAI.OR: RS
102.499,89 /emito e dois mil, quatrocentos e noventa e nove reais c oitenta c
nove cent,'<vos).VIGÊNCIA: II/12/2019 á 11/12/2020.
Elvio Antõnio De Cam Ios - Dirctor Cicral em cxcrcicio Tolcdo, 11/12>2019
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Empresas Públicas .

I APPA

ADMINISTRA<vAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E ANTONINA
EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇAO 051-2019

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

OBJETO: Ação 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 Paranagua, com oa 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 impoitãncia econõmica 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 difusáo do conhecimento sobre as
atividades portuárias;
- Conscientizar alunos e professores sobre a importância ecologica do
Complexo Estuarino de Paranaguá, apresentando os principais
representantes de sua fauna e flora.
PRAZO: 0 presente convênio terá inicio em 05/12/2019, devendo


