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computador de no mínimo 150 cm; cor preta; Garantia de 12
meses.
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Unid.

Unid.

Unid.

Memória para computador, tamanho mínimo de 04 GB; Interface
DDR3 de no mínimo 1333Mhz. Garantia 6 meses
Memória para computador, tamanho mínimo de 08 GB; Interface
DDR4 de no mínimo 2400Mhz. Garantia 6 meses
Grampeador de mesa tamanho médio, estrutura de metal
esmaltado, com base de impacto, compartimento de grampo e
base de alojamento de mola aço inox capacidade 25 folhas
mínimo, usa grampo 26/6, medidas: 20cm de comprimento x 9
cm de altura.

Cesto plástico telado capacidade mínima 30 litros

Cesto plástico telado capacidade mínima 50 litros

Guardanapo de papel, cor branca, macio, gofrado, folha simples
com alto poder de absorção, medidas aproximadas: 30x32cm, pct
c/50 unid.
Lixeira premium marrom ou preta, 40cm de altura ou 301,
redonda, material em, PVC e plástico
Pano limpa chão em microfibra c/ mega absorção medindo no
mínimo 60x80cm, nas cores escuras
Pano em microfibra p/ limpeza de eletrônico, móveis, vidros com
medidas mínimas de 36x36cm nas cores variadas.
Pano em microfibra p/ limpeza de eletrônico, móveis, vidros com
medidas mínimas de 40x60cm nas cores variadas.

Rodo de madeira 40 cm, c/ EVA duplo, cabo mínimo 1,40cm

Sabonete em barra, suave(ph 5,5 a 8,5), com registro na ANVISA,
aspecto físicosólido, para higiene corporal, embalagem de 90gr.
Vassoura de grama em aço, regulável, c/ cabo mínimo 1,40cm
comprimento

247,00

500,00

41,00

16,00

22,00

8,50

23,00

10,45

5,38

10,98

10,00

2,00

23,00

Valor Total de Referência: R$ 108.035,40 (Cento e oito mil, trinta e cinco reais e quarenta centavos).
Pará rafo único —este instrumento não obriga a Unioeste, a firmar contratações nas quantidades estimadas,
podendo ocorrer licitações especificas para aquisição do(s) objetos(s), obedecida a legislação pertinente,
sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.
CLÁUSULASEGUNDA - DA VIGÊNCIA

A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data da homologação do
processo.

CLAUSULA TERCEIRA —DA GERÊNCIA

0 gerenciamento deste instrumento caberá a Unioeste/Campus de Marechal Cândido Rondon

CLÁUSULA QUARTA - DA EFETIVA AO DA COMPRA E ENTREGA

4.1 A Seção de Compras da Unioeste/Campus de Marechal Cândido Rondon efetivará a aquisição via Ordem
de Compra/Fornecimento a(s) empresa(s) vencedora(s) do certame com os preços registrados.

4.1.1Após o recebimento da Ordem de Compra/Fornecimento, a empresa deverá em um prazo de até 10
(dez) dias para a realização da entrega do objeto da Ordem de Compra/Fornecimento.

CLAUSULA QUINTA —DO PAGAMENTO
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5.1 0 pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias, após o recebimento do objeto desta licitação, desde
que o mesmo esteja de acordo com o solicitado pela Administração, e acompanhado da respectiva nota fiscal.

5.1.1 Juntamente com a Nota Fiscal a Contratada deverá ser entregue o Certificado de
Regularidade Fiscal —CRF emitido pelo GMS do Estado do Paraná, conforme artigo 6', Parágrafo

1'o

Decreto Estadual n'762/13, de 19 de dezembro de 2013, sob pena de não o fazendo, estar
impossibilitada de receber o pagamento devido, Todos os procedimentos relacionados ao Cadastro de
Fornecedores do Estado do Paraná — CFPR estão disponíveis no endereço eletrônico
www.com ras grana. r. ov.br.

5.1.1.1- Considerando o Decreto Estadual n'.505/16, de 06 de julho de 2016, os empenhos
efetuados com recursos do Tesouro, só poderão ter seus pagamentos efetivados em favor da
contratada, por meio de depósito bancário em conta corrente ativa no BANCO DO BRASIL.

5.1.1.2A CONTRATADA deverá informar na Nota Fiscal o número da conta corrente para
depósito em nome da empresa, NAO PODERÁ SER EMITIDO BOLETO BANCÁRIO, CUJOS
PAGAMENTOS SEJAM EFETUADOS VIA SICONV —SISTEMA DE CONVÊNIOS FEDERAL (0 SISTEMA
NAO PERMITE).
5.2 A contratada ficará obrigada a repassar para a contratante, na proporção correspondente, eventuais
reduções de preços, decorrentes de mudança de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do
objeto, em funçáo de alterações na legislação pertinente.

5.3 Os pagamentos decorrentes do fornecimento do objeto da presente licitação ocorrerão por conta dos
recursos financeiros de acordo com a disponibilidade financeira e previsão orçamentária na dotação

n'5341236.4084.127,Rubricas 33.90.30e 33.90.39,fontes de recursos diversas.

5.4 Na presente licitação poderá haver contratações em nome de diversas entidades de fomento, além da
própria Unioeste, considerando que os recursos para pagamento das despesas poderão ser das diversas
fontes existentes na época da contratação.

5.5 Caso a empresa possua alguma negativa ou apresente alguma irregularidade cadastral os empenhos em
nome do licitante não poderão ser liberados, e de consequência estes não terão validade nem eficácia.
5.1.1Para possibilitar a liberação dos empenhos, a empresa será comunicada, para que no prazo máximo de
05 (cinco) dias úteis, proceda a regularização de suas pendências, decorrido o prazo e verificado a
continuidade da pendência, a empresa decairá do direito a contratação com a Universidade.

5.6 A Unioeste/Campus de Marechal Cândido Rondon poderá, quando o convocado náo regularizar suas
pendências, convocar os proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo
e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados, de
conformidade com o presente edital, ou revogar a licitaçâo, independentemente da cominaçáo prevista no art.
81 da Lei n'.666/93.
CLÁUSULA SEXTA - DA RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR

São obrigações do fornecedor, além das demais previstas nesta Ata e em seu Anexo I:

6.1 Entregar o objeto deste processo, de acordo com o especificado nesta Ata e no Anexo I, que faz parte
deste instrumento, responsabilizando-se por eventuais prejuizos decorrentes do descumprimento de qualquer
cláusula ou condição aqui estabelecida.

6.2 Caso o equipamento, material ou serviço seja rejeitado, no ato do recebimento, ou posteriormente, ou por
ocasião de seu uso e/ou utilização, o fornecedor terá prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data em
que for notificada, para substituí-lo e/ou corrigir falhas de maneira que satisfaça as exigências de aceitação,
independentemente das sanções previstas nesta Ata.

6.3 Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná-
Unioeste.

6.4 Dispor-se a toda e qualquer fiscalizaçáo da Unioeste/Campus de Marechal Cândido Rondon, no que se
refere ao objeto do processo.

6.5 Prover todos os meios necessários a garantia do cumprimento ao atendimento do objeto desta Ata,
inclusive considerado os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza.
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6.61nformar a Unioeste/Campus de Marechal Cândido Rondon, a impossibilidade da entrega do equipamento
ou material, bem como o motivo de força maior para a má execução ou inexecuçáo do objeto desta Ata.

6.7Comunicar imediatamente a Unioeste/Campus de Marechal Cândido Rondon, qualquer alteração ocorrida
no endereço, conta bancária, e outras informações julgadas necessárias para o desenvolvimento pleno do
objeto desta ATA.

6.8 Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas
regulamentadoras pertinentes.

6.91ndenizar terceiros e/ou a Unioeste/Campus de Marechal Cândido Rondon, mesmo em caso de ausência
ou omissão da fiscalizaçáo, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo adotar todas as medidas
preventivas, com fiel observância as exigências das autoridades competentes e as disposições legais
vigentes.

6.10 Manter, sob as penas da lei, o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados, informações,
documentos, especificações técnicas e comerciais dos materiais da Unioeste/Campus de Marechal Cândido
Rondon, de que venha a tomar conhecimento ou ter acesso, ou que venham a ser confiados, sejam
relacionados ou não com o fornecimento de equipamento objeto desta Ata.

6.11 Em Atas de Registro de Preços é vedado efetuar acréscimos nos quantitativos de acordo com o
disposto no art. 11, g 6'o Decreto Estadual n'734/15, de 10/11/2015.
6.12Manter durante a vigência desta Ata todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital
relativo a licitação da qual decorreu o presente ajuste, nos termos do Art. 65, Parágrafo 2'a Lei 15.608/07 e
do Art. 55, Inciso XIII, da Lei n'.666/93;
6.13 Todo e qualquer tipo de autuação ou açáo 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/Campus de Marechal Cândido Rondon, de qualquer
solidariedade ou responsabilidade; e
6.14 Todas e quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas a Unioeste/Campus de Marechal
Cândido Rondon, por autoridade competente, em decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento
pela contratada, que forem pagas, pela Unioeste/Campus de Marechal Cândido Rondon, deverão ser
reembolsadas a mesma, que ficará, de pleno direito, autorizada a descontar de qualquer pagamento devido
a contratada, em seu valor correspondente.

6.15A ausência ou omissáo da fiscalização da Unioeste/Campus de Marechal Cândido Rondon, não eximirá
a signatária desta Ata das responsabilidades previstas neste instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGA OES DA UNIOESTE

Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa cumprir suas obrigações especificadas.
7.1 Relacionar-se com a empresa exclusivamente através de pessoa por ela credenciada.

7.2 Efetuar o pagamento da empresa vencedora em até 10 (dez) dias, após a entrega e/ou conclusão de
serviço, junto com a nota fiscal devidamente atestada pelo setor competente.

7.3 Formalizar a contratação mediante a emissão da respectiva Ordem de Compra/Fornecimento.

7.4 Exigir que a CONTRATADA entregue o material ou equipamento, em estrita observância a este
instrumento.

7.5 Orientar, supervisionar e controlar a FISCALIZAÇÂO.

CLÁUSULA OITAVA - DA REVISÂO DE PRE OS

8.1 Os preços relacionados na Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações obedecidas as
disposições contidas no art. n'113 da Lei Estadual 15.608/07 e no art. 65 da lei 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 órgáo gerenciador da Ata negociar junto aos fornecedores.
8.2 Quando a Unioeste através de pesquisa ou impugnaçáo de terceiros, verificar que o valor registrado está
acima dos preços praticados no mercado, o órgão gerenciador convocará o FORNECEDOR, através de
correspondência oficial, para negociação visando adequar os preços registrados aqueles oficialmente

4
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reconhecidos inicialmente, 0 comparecimento deverá ser no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a partir da
notificaçáo do promitente.

8.3A solicitação de revisão de preços, feita pelo FORNECEDOR, deverá vir acompanhada de justificativa e
comprovação dos fatos que justifiquem a revisão de valores.

8.4 A Unioeste fará uma pesquisa de mercado dentre empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras
e/ou comercializadoras, a ser realizada pela própria unidade ou por instituto de pesquisa, utilizando-se
também, de indices setoriais ou outros adotados pelo Governo Estadual e/ou Federal, devendo a deliberação
de deferimento ou não da alteraçáo solicitada ser instruida com justificativa da escolha do critério e memória
dos respectivos cálculos, para decisão da Administração no prazo de 15 (quinze) dias.
8.5 É vedado interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão de preços,
estando, neste caso, sujeita as sanções previstas neste edital.

8.6 Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido e a Administração
convocará os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
8.7 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicaçáo ocorrer antes do pedido de
fornecimento; e

b) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociaçâo.
8.8Náo havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder a revogação da Ata de Registro
de Preços (item registrado), adotando as medidas cabiveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
CLÁUSULA NONA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR

0 fornecedor terá o seu registro de preços cancelado quando:

9.1 descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
9.2 não retirar a respectiva Ordem de Compra ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido, sem
justificativa aceitável;

9.3 náo aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior aqueles praticados no
mercado e;
9.4 tiver presentes razões de interesse público.

9.5 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 fortuito ou de
força maior devidamente comprovado.

9.60 cancelamento de registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho
do Ordenador de Despesas da Unioeste/Campus de Marechal Cândido Rondon.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS ENCARGOS SEGUROS ETC,

Correrão por conta exclusiva da empresa signatária desta Ata:

10.1 Todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislaçáo social e trabalhista em
vigor, obrigando-se a saldá-la na época própria.

10.2 Todas as providências e obrigações estabelecidas na legislaçâo específica de acidentes de trabalho
quando, em ocorrência da espécie, forem vitimas os seus empregados, quando do fornecimento do produto
ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência da Unioeste.

10.3 Todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento do
produto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contínência.

10.4A responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação do objeto licitado,



unioeste
Universidade Estadual do Oeste do Paraná
Campus de Marechal Cândido Rondon - CNPJ 78680337/0003-46
Rua Pernambuco, 1777-Centro - Cx. P. 91-http//www.unioeste.br
Fone: (45) 3284-7878- Fax: (45) 3284-7879- CEP 8596(ROO
Marechal Cândido Rondon- PR.

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

10.5 Durante o prazo de vigência da garantia, a contratada deverá executar toda manutenção preventiva e
corretiva necessárias, a fim de manter os produtos em perfeitas condições de uso e funcionamento
ininterruptamente, sem ônus para o contratante, nos termos da minuta contratual, constante no Anexo XI.
10.6 Todas as despesas de fretes, seguros, testes, ensaios, reinspeção e demais despesas que recaiam
sobre os bens, enviados para o conserto ou para substituição que estejam cobertos pela garantia, serão
suportados pela contratada.

Parágrafo Único —A inadimplência da adjudicatária, com referência aos encargos estabelecidos nesta
Cláusula, não transfere a responsabilidade por seu pagamento a Administração da UNIOESTE, nem poderá
onerar o objeto do Pregão, razão pela qual a ADJUDICATÁRIA renúncia expressamente a qualquer vínculo
de solidariedade, ativa ou passiva, com a UNIOESTE.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

11.1Pelo descumprimento da ATA DE REGISTRO a Unioeste poderá aplicar;

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

Unioeste/Campus de Marechal Cândido Rondon, por prazo nâo superior a 02 (dois) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Publica, pelo prazo de

até 05 (cinco) anos,

11.2Para aplicação das sanções administrativas, a Unioeste levará em consideraçâo 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.
11.3As sanções administrativas serão aplicadas conforme a Lei Estadual n'5.608/07 e Lei Federal

n'.666/93.

11.4As penalidades somente poderão ser relevadas em razão de caso fortuito e força maior e as justificativas
somente serão aceitas por escrito, fundamentadas em fatos e comprováveis, a critério da Unioeste.

11.5Quaisquer penalidades aplicadas serão transcritas no Cadastro de Licitantes do Estado do
Paraná.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSI ÕES FINAIS

As partes ficam, ainda, adstritas as seguintes disposições:
12.1 Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de Termo
Aditivo a presente Ata de Registro de Preços;
12.2A f~rscattza ão desta Ata de Registro de Presos caberá a servidora gra. Margarete Maria Caregnato,
Chefe do Almoxarifado.

12.3 A gestão desta Ata de Registro de Presos caberá ao Gestor de Contratos e Atas de Registro de
Preços do Campus de Marechal Cândido Rondon Sr. Marcio Gilberto Malher, nomeado pela Portaria

n'108/2019-GRE,de 18 de julho de 2019.
12.4 Integram esta Ata, como se nela estivessem transcritos, o Edital de Pregão n' seus Anexos e as
propostas das empresas classificadas, por item/lote.

12.5 É vedado caucionar ou utilizar a Ata decorrente do presente registro para qualquer operação financeira,
sem prévia e expressa autorização da UNIOESTE

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA —DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, com exclusão de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.
E 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.



unio este
Universidade Estadual do Oeste do Paraná
Campus de Marechal Cândido Rondon - CNP) 78680337/0003-46
Rua Pernambuco, 1777-Centro - Cx. P. 91-http://www.unloeste.br
Fane: (46) 3284-7878 - Fa ) 3284-7879 - CEP 85960400
Marechal Cândido Rondon - PR.

PARANÁ
GovERNo Do EsTADQ

Marechal Cândido Rondon, 20 de outubro de 2020.

CO TR A TE
Davi élix Sch iner

Dire Geral de C mpus
Portaria n'004/2020 - GRE

CONTRATA
Cleusa Aparecida Dechechi Chambó

Proprietária

Testemunhas:

RG:
CPF: CLEIDE MARiAMARSAROSCHERER

RG 5 472 400-4
CPF 020.68 I 809-28
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I UNICENTRO DOCUMENTO CERTIFICADO LETRÔNICO N'. 14/2020
para aquisição eventual de Equipamentos de

CODIGO LOCALIZADOR:
700361520

Documento emitido em 27/1 0/2020 08:41:37.
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENT

I UMOESTE

D iário Oficial Com. Ind. e Serviços

OBJETO: Rcgistro de preços para aqui Para verificar a autenticidade desta página, basta in
informática. Códi go Localizadorno.ainda do D/C>E.

www.tmprensaottcíal.pr.gov.b'ATA

ABERT. PROPOSTAS: 10/11/2020, a partir das 09 horas.
, DATA SESSAO DK LANCES: 13/11/2020, a partir das 14 horas.
VALOR: R$ 2.546.412,20.

í

AUTORIZADO POR: S.Mag'rof. Dr. Fabio Hernandes.
PROTOCOLO N': 00219/2020 de 03/02/2020.

PREGAO ELETRÔNICO N'. 02/2020
OBJETOi Aquisição de Drone e baterias, com recursos disponíveis no
convênio n'3/2019.

13/11/2020, a partir das 09 horas.
13/I I/2020, a partir das 10 horas.

Prof. Dr. Fabio Hemandes.
0 de 16/10/2020.
tiretoria de Compras e Materiais, pelo e-mail
pelo fone (42) 3621-1312.
de Compras e Materiais
guarapuava —Pr

96921/2020

DATA ABERT. PROPOSTAS: 10/11/2020, a partir das 09 horas.
DATA SESSAO DE LANCES: 10/11/2020, a partir das 10 horas.
VALOR: R$ 18.164,00.
AUTORIZADO POR: S.Mahr'rof. Dr. Fabio Hernandes.
PROTOCOLO N": 00860/2020 de 07/02/2020.

PREGÂO ELETRÔNICO N'. 03/2020
OBJETO: Aquisição de equipamentos de informática, com recursos
disponiveis no convenio ná 23/2019.
DATA ABERT. PROPOSTAS: 11/11/2020, a partir das 09 horas.
DATA SESSAO DE LANCES: 16/11/2020, a partir das 14 horas.
VALOR: R$ 34.390,00.
AUTORIZADO POR: S.Mag+ Prof. Dr. Fabio Hcrnandes.
PROTOCOLO N'6 00910/2020 de 07/02/2020.

PREGAO ELETRÔNICO N*. 04/2020
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de software e
assistencia técnica referente a processamento de folha de pagamento,
confecção e envio de arquivos eSocial.
DATA ABERT. PROPOSTAS: 11/11/2020, a partir das 09 horas.
DATA SESSAO DE LANCES: 16/11/2020, a partir das 14 horas.
VALOR: R$ 69.307,86.
AUTORIZADO POR: S.Mag'rof. Dr. Fabio Hemandes.
PROTOCOLO N": 02740/2020 de 05/03/2020.

PREGAo ELETRÔ>sílco N'. 05/2020
OBJETO: Aquisição de armadilhas, com recursos dos convênios no 124/18
Municipio do Turvo e n" 99/17 Municipio de Campina do Simão.
DATA ABERT. PROPOSTAS: 11/11/2020, a partir das 09 horas.
DATA SESSAO DE LANCES: 11/11/2020, a partir das 10 horas.
VALOR: R$ 29.150,40.
AUTORIZADO PORÉ S.Mag+ Prof. Dr. Fabio Hemandcs.
PROTOCOLO N'i 05592/2020 dc 30/07/2020.

PREGÂO ELETR NICO N'. 06/2020
OBJETO: Aquisição de Barracas para Feira Agroecológica da Uniccntro
com recursos da SETVUGF TC 10/2020.
DATA ABERT. PROPOSTAS: 11/11/2020, a partir das 13 horas.
DATA SKSSAO DE LANCES: I 1/11/2020, a partir das 14 horas.
VALOR: R$ 60.000,00.
AUTORIZADO POR: S.Mag'rof. Dr. Fabio Hemandes.
PROTOCOLO N": 05593/2020 de 30/07/2020.

PREGÂO ELETRÔNICO N". 10/2020
OBJETO: Registro de preços para aquisição eventual de equipamentos de
rede.
DATA ABERT. PROPOSTAS: 12/11/2020, a partir das 09 horas.

I DATA SESSAO DE LANCES: 17/11/2020, a partir das 14 horas.
VALOR: R$ 389.441,75.
AUTORIZADO POR: S.Mag" Prof. Dr. Fabio Hernandes.
PROTOCOLO N"6 08301/2020 de 30/09/2020.

PREGAO ELETRÔNICO N'. ll/2020
OBJETO: Registro de preços para aquisição eventual de materiais
biblioyáficos.
DATA ABERT. PROPOSTAS: 12/11/2020, a partir das 13 horas.
DATA SESSAO DE LANCES: 12/11/2020, a partir das 14 horas.
VALOR: R$ 100.000,00.
AUTORIZADO POR: S.Mag"'rof. Dr. Fabio Hcrnandes.
PROTOCOLO N": 08933/2020 de 07/10/2020.

PREGÂO ELETRÔNICO N'. 12/2020
OBJETO: Rcgistro de preços para aquisição de materiais elétricos.
DATA ABERT. PROPOSTAS: 12/11/2020, a partir das 09 horas.
DATA SESSÂO DE LANCES: 12/11/2020, a partir das 10 horas.
VALOR: R$ 371.649,34.
AUTORIZADO POR: S.Mag'rof. Dr. Fabio Hernandes.
PROTOCOLO N". 08934/2020 de 07/10/2020.

PREGÂO ELETRÔNICO N". 13/2020
OBJETOÉ Registro de preços para aquisição de ar condicionado.
DATA ABERT. PROPOSTAS: 12/11/2020, a partir das 13 horas.
DATA SESSAO DE LANCES: 12/11/2020, a partir das 14 horas.
VALOR: R$ 363.488,95.

, AUTORIZADO POR: S.Mag'rof. Dr. Fabio Hernandes.
PROTOCOLO N" i 09254/2020 de 15/10/2020.

KXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇAO
PREGÂO ELETRÔNICO N" 060/2020 —HUOP/UNIOESTK. Objeto:
Registro de preços para futura e eventual aquisição de serviço de dosimetria
para consumo frequente no Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP.
Valor máximo total estimado: R$ 13.719,60. PREGÂO ELETRÔNICO N"
064/2020 —HUOP/UNIOESTE. Objeto: Rcgistro dc preços pam futura e
eventual aquisição de medicamentos diversos e fio cirúrgico para consumo
frequente no Hospital Univeisitário do Oeste do P<traná - HUOP. Valor niáximo
total estiniado: R$ 1.430.411.82. PREGÂO ELETRÔNICO N" 065/2020—
HUOP/UNIOESTE. Objeto: Registro de preços para futiua e eventual
aquisição dc mcdicamcntos diversos para consumo frequcntc no Ifospital
Universitário do Oeste do Par<uiá - HUOP. Valor máximo total estimado: R$
1.510.904,60.Recebimento das propostas: Das 9:00h do dia 27/10/20 até <ss

09:00h do dia 11/11/2020. Abertura das propostas e recebimento dos lances:
l Ill ll 0 tl Ill:000. Pnnono ELETRÉINICO N'66<te 0
IIUOPIUNIOEETE. Oei t : It nl d p I p, f t

aquisição de medicamentos diversos para consumo frequente no Hospital
Universitário do Oeste do Paraná - HUOP. Valor niáximo total estiinado: RS
978.378,40. PREGÂO Ef ETR()NICO N" 067/2020 —HUOP/UNIOESTE.
Objeto: Rcgistro dc preços para futura c eventual aquisição de medicamentos
diversos para consumo frequente no Hospital Universitário do Oeste do Paraná-
HUOP. Valor niáximo total estiinado: R$ 2.630.883,14. Recebiniento das
propostas: Das 9:00h do dia 27/10/20 até as 09:00h do dia 13/ll/2020.
Abertura das propostas e recebimento dos lances: 13/1 I/2020, 09:00h. 0
edital e deinais infomiações encontrani-se 8 disposição dos interessados junto a
Com. de Licitação do HVOP, ou Fone: (45) 3321-5397, ou ainda nas home-
pages www.unioeste.br/huo, ss~vw.com ras grana. r. ov.br ou
www.com rasnct. ov.br cm conformidade com o Dcc. Est. n.'452l dc
07/01/04. Cascavel, 23/10/2020.

97317/2020

UNIOESTK CiWIPUS DK XIARECHAL CÂNDIDO RONDON - Atas SRP
Pregão Presencial no 004/2020. Ata n'06/2020 CONTRATADA:
CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAõIBÓ — KPP, CNPJ
00.893.381/0001-85, VALOR: R$ 108.035,40; Ata n'07/2020
CONTRATADA: IPC —INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE CIMENTO
CASCAVEL LTDA, CNPJ 07.951.737/0001-39, VALOR: R$ 114.888,64;
Ata n'08/2020 CONTRATADA:LIVRARIAS GLOBO LTDA, CNP,I
76.770.734/0001-11, VALOR: R$ 1.316,39; Ata no 009/2020
CONTRATADA:MASTER ELETRODOMÉSTICOS EIRKLI, CNPJ
33.859.616/0001-71, VALOR: R$ 12.100,00 e Ata n'10/2020
CONTRATADA: síATHALIA ROSANA CARARO MULLER —ME,,
CNPJ 19.563.119/0001-09, VALOR: R$ 77.280,48. ASSINATURAS:
20/10/2020. OBJETO: Registro de Preços de material de consumo e serviços
para atender o Níícleo de Estações Experimentais e demais setores da
UNIOESTE — Campas de M.C. Rondon.-VIGÊNCIA: 12 meses. MCR.
20/10/2020. Davi Félix Schreiner - Diretor Geral de Campus.

97404/2020

UtsíIOESTE - Cainpus de Marechal Cándido Rondon
EXTRATO DE EDITAL DE LICITADO

CONCORRÊNCIA iN'02/2020 - (CR n'4701/2018-Reitoria) - Objeto;
'Construrão do Centro dc Convivência da UNIOESTE - Canipus de
Marechal Cándido Rondon". Valor: R$ 262.058,70. Abertura: 26 dc
novembro de 2020, ãs 09h, na UNIOESTE — Cani/>ns de lvl.C.Rondon.
INFORMAQÕKS CoiãIPLEMENTARES: 0 edital e todos os anexos
cncontmm-se ii disposição dos interessados no www.uniocstc.br, ou pelo e-mail:
rondon.licitacoesr»unioeste.br. Marechal Candido Rondon, 26 de outubro de
2020. Clcidc ivlaria Marsaro Scherer —Presidente da CPL.

97399/2020

UrsíIOESTE-CAMPUS DK MARECHAL C. RONDON
EXTRATO DE CONVÊNIO

PARTES: UNIOESTE/Campus de Marechal C. Rondon c o produtor rural
Rubens Gazin. OBJETO: Desenvolvimento de ações entre as pmtes, objetivando
a execução de trabalhos de pesquisas, voltados á nutrição de de bovinos de corte.
VIGÊNCIA: 22/04/2022. ASSINATURA:23/10/2020, M. C. Rondon,
26/10/2020. Davi Félix Schreiner —Diretor Geral de Cmnpus.

97408/2020


