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CONTRATO N'03/2020

Contrato aquisição de equipamento, que
entre si. celebram a UNIOESTE —Campus de
Marechal Cândido Rondon, e a Empresa
Kottwitz & Kottwitz Ltda.

A UNIOESTE —Campus de Marechal Cândido Rondon, pessoa jurídica de direito público, inscrita no
CNPJ sob n.'8.680.337/0003-46, situada a Rua Pernambuco, 1777, na Cidade de Marechal Cândido
Rondon, Estado do Paraná, neste ato representada por seu Diretor Geral, Prof. Davi Félix Scheriner, a
seguir denominada CONTRATANTE, e a Empresa Kottwitz & Kottwitz Ltda., pessoa jurídica de
direito privado, situada a Avenida Rio Grande do Sul, n'919, sala 01, Loteamento Pooch, CEP

n'5.960-000,Fone: (45) 3284-1036, na Cidade de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, inscrita
no CNPJ sob n'7.643.645/0001-45, representada neste ato pelo seu Sócio Administrador, Senhor
Antônio Silvério Kottwitz, CPF n 428.101.249-49, a seguir denominada CONTRATADA, acordam e
ajustam firmar o presente CONTRATO, nos termos da Lei. Estadual n'5.608/2007, de 16 de agosto de
2007, suas alterações e legislações pertinentes, assim como pelas condições do Pregão Eletrônico

n'01/2020—Campus de Marechal Cândido Rondon, pelos termos da proposta da CONTRATADA
datada de 09/06/2020, e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e
responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA —OBJETOi'"'* """
celebrado entre a Unioeste e a SETI-FUNDO PARANÁ", em conformidade com a proposta de preços
que integra o Pregão Eletrônico n 001/2020:

TC n 03 20—SETI —FUNDO PARANÁ - Prof. Davi Félix Schreiner
Lote Quant

01

Un

un

Descrição

Semeadora de precisão nova com as especificações
mínimas: Semeadora-adubadora de precisão de
arrasto para a semeadura de grãos graúdos (soja,
milho, feijão, etc.) em sistema plantio direto; 07 linhas
com espaçamento de 50 cm entre si; rodado i.nterno
(entre as linhas de semeadura) simples (01 em cada
lado), articulado, com regulagem de posição no chassi
e catracas de acionamento de fertilizante e semente
em cada lado com possibilidade de desligamento
manual ou elétrico; cabeçalho de acoplamento com no
mínimo 5 regulagens de altura; discos de corte,
sulcador de fertilizantes e conjunto de deposição de
sementes desencontrados (zig-zag) no chassi para
evitar embuchamentos com palha; reservatório de
fertilizantes de polietileno com capacidade mínima de
800 L, dosador modificado tipo fertisystem com rosca
de 1 e 2 polegadas ou outro sistema modificado

Valor Unitário
em R$

89.980,00

Valor Total em
R$

89.980,00
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(Toplanting, Prometer, Politecno, Nutrievo, etc.)
desenvolvido para uniformizar a distribuição ao longo
da linha, com exceção do dosador tipo rosca comum,
e regulagem de dose por sistema de câmbio de
engrenagens sem necessidade de uso de chaves; disco
de corte de palha com no mínimo 18 polegadas de
diâmetro, sulcador de fertilizante tipo haste sulcadora
(facão / botinha) curva com fusível ou desarme
automático e disco duplo defasado (os dois tipos) com
regulagem da pressão / profundidade de trabalho na
parte frontal da semeadora; estrutura do conjunto de
dosagem e deposição de sementes (linha de
sementes) pantográfica composto por reservatório
individual com capacidade mínima de 45 L ou único
com "pipoqueira"; dosador de sementes tipo disco
horizontal alveolado comum ou superior (Titanium,
Plantsystem, etc.) com acionamento por eixo cardã o
eixo flexível e regulagem da quantidade de sementes
por sistema de câmbio de engrenagens sem
necessidade de uso de chaves; disco duplo
desencontrado ou defasado com diâmetro mínimo de
15 polegadas; rodas li.mitadoras de profundidade de
deposição de sementes laterais ao disco duplo com
bandas de borracha e articuladas com regulagem de
profundidade e ângulo de abertura sem uso de chaves
ou ferramentas especiais; rodas compactadoras em "V"
revestida de borracha e com regulagem de pressão e
ângulo de abertura sem uso de chaves ou ferramentas
especiais; marcador de linha hidráulico independente
do sistema de levante da semeadora (acionamento por
válvula de controle remoto i.ndependente);
manutenção reduzida com rolamentos blindados (sem
graxeiras) nos discos duplos de fertiliza ntes e
sementes, limitadores de profundidade de sementes,
rodas compactadoras em "V" bem como ausência de
graxeiras no sistema pantográfico da linha de
sementes; escada de acesso, proteção da área de
trabalho contra quedas (arcos) e proteção das partes
móveis que podem causar acidentes; equipamento
novo, ano de fabricação 2020, fabricado em série e
com informações (catálogo de especificações técnicas)
disponíveis em site oficial do fabricante, garantia total
mínima de 01 ano. MARCA: Planticenter e MODELO:
New Line G5 Premier.

Parágrafo Único
Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos os fins de direito, obrigando as partes
em todos os seus termos, as condições expressas no Edital do Pregão Eletrônico n'01/2020,
juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA.
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CLÁUSULA SEGUNDA - FORMA DE EXECUÇÃO
A execução do presente Contrato dar-se-á sob a forma de entrega integral, nos termos estabelecidos
nas Cláusulas Sétima e Oitava do presente instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR CONTRATUAL
Pela aquisição do objeto ora contratado, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor de
R$ 89.980,00 (Oitenta e nove mil, novecentos e oitenta reais).

CLÁUSULA UARTA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Parágrafo primeiro
Os pagamentos serão efetuados no prazo máximo de 15(quinze) dias úteis, contados a partir

da entrega do produto objeto do fornecimento, desde que o mesmo esteja de acordo com o
solicitado pela Administração, e do recebimento pela Secretaria Financeira da UNIOESTE, da
respectiva nota fiscal, devidamente atestada. Quando da entrega do(s) objeto(s) por parte da(s)
empresa(s) contratada(s), esta(s) deverá(ão) emitir nota fiscal, em favor da da SETI - FUNDO
PARANÁ, Avenida Prefeito Lothário Meissner, 350—Jardim Botânico —Curitiba —Paraná, inscrita
no CNPJ n'3.196.364/0001-30, conforme orientação da Secretaria Financeira do Campus de
Marechal Cândido Rondon, e fazendo menção ao TC 03/20 - SETI/UGF. Sendo que caberá a
estas 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 15(quinze)
úteis dias, 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 Secretaria Financeira da
UNIOESTE, das respectivas notas fiscais e do Termo de Recebimento Definitivo, devidamente atestado.
Caberá ainda ã s em resa s contratada s na emissão da s nota s fiscal is observar ue a
artir de 01 12 2010 conforme Protocolo ICMS n. 42 2009 e NPF n. 095 2009 é obri atório

a emissão de Nota Fiscal Eletrônica NF-e em substitui ão aos modelos 1 e 1A.
Juntamente com a Nota Fiscal a Contratada deverá entregar 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

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

Parágrafo segundo
Para o cum rimento do Item anterior caberá a em resa contratada rovidenciar a devida

manuten ão bem como enviar 'untamente com a nota fiscal o Certificado de Re ularidade
Fiscal emitido elo sistema GMS do Estado do Paraná conforme art. 6' 1 do Decreto
Estadual n'762 13 de 19 de dezembro de 2013 .

Parágrafo terceiro
No momento do pagamento da fatura ou verificada, a qualquer tempo, a irregularidade fiscal da

Contratada, em conformidade com o Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná —CFPR
a Contratante no primeiro caso suspenderá o pagamento pelo prazo máximo de 10 (dez) dias e, em
ambos, notificará a Contratada do descumprimento da lei, e para que esta, no prazo de 05(cinco) dias,
efetue a regularidade do débito tributário ou apresente defesa, sob pena de rescisão unilateral do
contrato pela Administração, bem como, aplicação de multa, conforme previsto no art. 162 da Lei
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Estadua l 15.608/2007.
Parágrafo quarto
Ultrapassado o prazo previsto no subitem acima, ou seja, de 05 (cinco) dias, sem a regularização

do CFPR, ou defesa por parte da contratada, o pagamento da fatura será efetuado, com desconto da
multa e eventuais prejuízos decorrentes da rescisão (podendo ainda a Administração aplicar â
Contratada as sanções previstas no art. 150 da Lei Estadual n'5.608/2007), liberando-se o saldo
remanescente, se houver.

CLÁUSULA UINTA - RECURSO FINANCEIRO
Os pagamentos decorrentes da execução do objeto do presente contrato serão efetuados a conta dos
recursos da dotação orçamentária n'560195711124151, Rubrica: 44.90.52, fonte: 132, conforme
Termo de Referência.

CLÁUSULA SEXTA - CRITÉRIO DE REAJUSTE
0 preço estabelecido no presente Contrato não será reajustado.

CLÁUSULA SÉTIMA - PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA E FORMA DE RECEBIMENTO DO OBJETO
Parágrafo Primeiro
Os rodutos deverão ser entre ues pela CONTRATADA, no Núcleo de Estações Experimentais Prof.
Antônio Carlos dos Santos Pessoa, situado a Linha Guará, Zona Rural, CEP: 85.960-000, municipio
de Marechal Cândido Rondon no Estado do Paraná. A entrega dos produtos deverá, a partir da
data de assinatura do contrato, ser feita no prazo máximo de 30(trinta) dias consecutivos, no
horário das 08h00min as 11h30min e/ou das 13h30min as 17h00min, contados a partir da assinatura
do presente termo contratuaL
Parágrafo Segundo
0 prazo estabelecido no Parágrafo Primeiro desta Cláusula poderá ser prorrogado nos termos do art.
57, $ $ 1' 2', da Lei. n'.666/93.
Parágrafo Terceiro
Os produtos deverão ser entregues em embalagens originais e estarem dentro das especificações
exigidas no Anexo I, deste editaL Quando da entrega, caberá a CONTRATADA, efetuar seguro visando
o transporte dos bens. Todos os produtos entregues serão recebidos e conferidos por uma Comissão
composta de servidores da Universidade Estadual do Oeste do Paraná —UNIOESTE. Os produtos que
apresentarem defeitos serão rejeitados, obrigando-se a CONTRATADA 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 CONTRATADA sanções previstas no edital e na legislação
vigente.
Parágrafo Quarto
Constatado que o objeto recebido não atende as especificações estipuladas no Edital, ou ainda não
atenda a finalidade que dele naturalmente se espera, o órgão responsável pelo recebimento expedirá
oficio â CONTRATADA, comunicando e justificando as razões da recusa e ainda notificando-a a efetuar
a troca no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis.
Parágrafo Quinto
Decorrido o prazo estipulado na notificação, sem que tenha havido a troca do objeto recusado, o
órgão solicitante dará ciência a Secretaria Administrativa e Financeira da UNIOESTE — Campus de
Marechal Cândido Rondon, através de Comunicação Interna, a fim de que se proceda a abertura de
processo de penalidade contra a CONTRATADA, de acordo com as normas contidas na Lei Estadual

n'5.608/07e alterações, para aplicação das penalidades previstas no EditaL
Parágrafo Sexto
Para o aceite do sistema e seus componentes — programa, produto e acessórios —, estes serão
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submetidos, a critério da CONTRATANTE, a Testes de Desempenho e/ou Demonstrações de
Funcionamento, que verificarão funções e parâmetros especificados neste editaL
Parágrafo Sétimo
A desconformidade do objeto as condições indispensáveis ao recebimento, sujeitará a CONTRATADA
as sanções previstas no edital e na legislação vigente, sendo que em caso de devolução ou substituição
de produto 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 CONTRATADA.
Parágrafo Oitavo
A CONTRATADA deve ser responsável por quaisquer ônus decorrentes de marcas, registros e patentes
relativos ao objeto proposto.
Parágrafo Nono
A Universidade Estadual do Oeste do Paraná —UNIOESTE pode solicitar, a seu critério, esclarecimentos
e informações complementares.

CLÁUSULA OITAVA —GARANTIA
Parágrafo Primeiro
A mínima exigida fica fixada em 01(um) ano, salvo especificação em contrário na descrição do
objeto, contada a partir da data de expedição do Termo de Recebimento Definitivo, devidamente
assinado. Os produtos deverão ter com cobertura total, irrestrita, sem ônus, após o recebimento
definitivo, contra falhas, vícios e defeitos de fabricação e/ou desgaste anormal dos bens, componentes
e peças, obrigando-se a CONTRATADA a reparar os danos materiais e substituir as peças que se fizerem
necessárias em decorrência de tais problemas, sem nenhum ônus, até mesmo transporte, seguro, etc.
Parágrafo Segundo
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 ânus para a CONTRATANTE, nos termos deste contrato.
Parágrafo Terceiro
Todas as despesas de fretes, seguros, testes, ensaios, reinspeção e demais despesas que recaiam sobre
os produtos, enviados para o conserto ou para substituição serão suportados pela CONTRATADA.
Parágrafo Quarto
0 produto deverá ter assistência técnica permanente no Brasil, através da própria CONTRATADA ou
por outra empresa indicada na proposta. Caso a empresa indicada não preste os serviços de
assistência técnica, a CONTRATADA assumirá automaticamente este encargo, independentemente de
qualquer notificação ou interpelação, administrativa ou judiciaL
A CONTRATADA poderá propor a substituição, sem quaisquer ônus para a UNIOESTE — Campus de
Marechal Cândido Rondon, de peças ou sub-partes tecnologicamente mais evoluídas desde que
fiquem preservadas as características dos produtos e seu perfeito funcionamento, como descrito no
editaL

CLÁUSULA NONA - DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES
Parágrafo Primeiro
Constituem direitos da CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas condições avençadas e da
CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.
Parágrafo Segundo - Constituem obrigações da CONTRATANTE:

a) efetuar o pagamento ajustado;
b) dar a CONTRATADA as condições necessárias a regular execução do Contrato;
c) receber o seu objeto nos termos da Lei. Estadual n'5.608/07;
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d) providenciar ambiente adequado de instalação para os produtos objeto do Contrato;
e) utilizar adequadamente os produtos, para os fins a que tenham sido projetados;
f) permitir aos técnicos formalmente autorizados pela CONTRATADA, amplo e livre acesso aos
produtos, no prazo de dos mesmos, em horário estipulado pela CONTRATANTE.

Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) entregar o objeto do Contrato no prazo e forma ajustados;
b) atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da
execução do presente Contrato;
c) manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
d) apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, documentos que
comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto as obrigações assumidas na licitação,
em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais;
e) prestar os serviços de manutenção preventiva e corretiva nas condições estabelecidas na
Cláusula Décima do presente.

CLÁUSULA DÉCIMA- CONDIÇÕES DE EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA,
DURANTE 0 PERÍODO DE GARANTIA
Parágrafo Primeiro
Os serviços a serem prestados pela CONTRATADA compreenderão a manutenção corretiva, sendo que
todos os custos ou despesas relativas as manutenções, incluindo despesas de alimentação,
hospedagem, locomoção e honorários dos técnicos especializados, correrão por parte da
CONTRATADA.
Parágrafo Segundo
A manutenção corretiva tem por finalidade a correção de defeitos, o conserto e reparação dos
produtos. Os serviços objetivam as necessárias substituições de partes ou peças, com defeitos ou
gastos pelo uso regular.
Parágrafo Terceiro
Os serviços de manutenção corretiva deverão ser realizados atendendo os seguintes prazos máximos,
contados a partir do registro da chamada.

a) atendimento inicial: até 02(dois) dias úteis após a solicitação.
b) conclusão dos serviços: até 02(dois) dias úteis após a o início do atendimento.

Parágrafo Quarto
Os critérios de atendimento especificados no parágrafo anterior poderão ser alterados na hipótese de
comprovada ocorrência de caso fortuito ou força maior.
Parágrafo Quinto
Os serviços de manutenção corretiva, não incluem reparos de danos, consertos e substituições de
peças causados por:

a) falhas da CONTRATANTE em providenciar ambiente adequado de instalação;
b) falta de fornecimento ou falha da CONTRATANTE em providenciar corrente elétrica adequada,
e, quando for o caso, ar condicionado ou controle de umidade;
c) submissão dos produtos a tensões físicas ou elétricas inusitadas;
d) uso dos produtos para fins diversos daqueles para os quais foram projetados;
e) acidentes, desastres, incêndio, inundação, ação da água, vento ou raio, transporte, ou ainda,
negligência, imperícia ou mau uso dos produtos, por parte da CONTRATANTE;
f) conexões irregulares.

Parágrafo Sexto
Ficam excluídos dos serviços de manutenção:

a) serviços elétricos externos aos produtos;
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b) manutenção de acessórios, pertences ou máquinas não abrangidos no objeto contratual;
c) recondicionamentos, pinturas, modificações nas especificações, instalação de acessórios,
pertences ou outros dispositivos nos produtos;
d) fornecimento de suprimentos, peças, acessórios e outros materiais de uso ou de consumo
da CONTRATANTE;
e) serviços impraticáveis para os técnicos da CONTRATADA em virtude de alterações introduzidas
nos produtos; do emprego ou uso de ligações, aparelhos ou dispositivos suplementares não
aprovados pela CONTRATADA;
f) serviços de instalação e de reinstalação em caso de remoção ou mudanças dos produtos dos
locais onde hajam sido originariamente instalados.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA 0 CASO DE
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL —Item 14 do Edital de Licitação.
Pelo descumprimento total ou parcial de quaisquer das obrigações estabelecidas neste contrato
e no edital de licitação, são cabíveis as seguintes sanções administrativas:

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;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a UNIOESTE, pelo prazo de até
05 (cinco) anos.

Parágrafo Primeiro
No caso de não cumprimento do prazo de entrega do objeto constante no Parágrafo Primeiro da
Cláusula Sétima, será aplicável a CONTRATADA multa moratória de valor equivalente a 0,2% (zero
vírgula dois por cento), sobre o valor total adjudicado, por dia de atraso, até o 10'décimo) dia,
limitada a 2% (dois por cento), do valor contratuaL
Parágrafo Segundo
Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa,
aplicar a CONTRATADA as sanções previstas no art. 150 da Lei Estadual n'5.608/07; sendo que em
caso de multa esta corresponderá a 10% (dez por cento), sobre o valor total do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA —RESCISAO
0 presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no art. 150
da Lei Estadual. n'5.608/07.
Parágrafo Único
A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa prevista
na Lei Estadual n'5.608/07.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - LEGISLADO APLICÁVEL
0 presente Instrumento Contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei Estadual n'5.608/07,
de 16 de agosto de 2007, e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe supletivamente, os
princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado.

CLÁUSULA DÉCIMA UARTA - DURAÇÃO
0 presente Contrato terá duração de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assi.natura.

CLÁUSULA DÉCIMA UINTA —FISCALIZADO E GESTAO
A fiscaliza ão deste contrato caberá ao Diretor do Núcleo de Estações Experimentais da
Unioeste/Campusde Marechal Cândido Rondon, Prof. Ricardo Vianna Nunes.



unioeste
Universidade Estadual do Oeste do Paraná
Campus de Marechal Cândido Rondon - CNPQ 78680337/0003-46
Rua Pernambuco, 1777 - Centro - Cx. P. 91-http://www.unioeste.br
Fone: (45) 3284-7878 - Fax: (45) 3284-7879 - CEP 85960-000
Marechal Cândido Rondon - PR.

PARANÁ
GOVERNO Do ESTADO

A estão deste contrato caberá ao Gestor de Contratos do Campusde Marechal Cândido Rondon Sr.
Marcio Gilberto Malher, pela nomeado pela Portaria n'108/2019-GRE, de 18 de julho de 2019.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão resolvidos a luz da Lei Estadual n'5.608/07, e dos princípios gerais de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Marechal Cândido Rondon, para dirimir dúvidas ou questões oriundas
do presente Contrato, renunciando as partes a qualquer outro que tenham ou venham a ter, por mais
privilegiado que seja.
E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, em 02 (duas)
vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.

Marechal Cândido Rondon, 30 de junho de 2020.
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Portaria '004/2020 - GRE

Davi. F reiner
Diretor'ra( de Campus

NT
n onio Silvério Kottwitz
Sócio Administrador

Testemunhas:

Nome:
RG:
CPF:

CLEIOE MAIORIA MARSARO SCHERER
RG 5 472.4844

CPF 02I.CQ1 M9-28

Nome: C,(P (( !6 ( (~(
RG: gygg yq(

cs9 <gg~r7-8+
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66 feira i 10/Jul/2020 - EdiçãO 0'10723 11

Rec uilíbrio Econômico - Preoão Elctrônico 050/2019 - HUOP Obj cto:
Regis<ro de preço para aquisição de medicamentos diversos para o Hospital

Universitário do Oeste do Paraná - HUOP. Item 13:R$ 6,90 para R$ 16,25.
Empresa: Soma/pr Comercio de Produtos Hospitalares I.tda. Cascavel„
08!07!2020—Rafael Muniz de Oliveira iretor Geral).

59266/2029

UNIOES1'E - Cafnpus dc Marechal Cfindido Rondon. CONCORRÊ,NCIA
iNR 001/2020 —RES(!LTADO da Fase de Julgamento de Propostas c
Habilitarão. Objeto: "Urbanização do Campus 11 (CCA), da UNIOESTE-
Cafnpus de Marechal Cândido Roudon". Pro<ocolaram envelopes as

empresas: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - CNPJ N"

13.345.161/11001-69; CONSTRUTORA (>ERAPI I TDA - CNPJ
12350938/0001 10 e CONSTRI<TORA VALE OESTE LTDA

EPI'NPJ

N'9,346.676/0001-06. A cniprcsa CONSTRUTORA GERAM LTDA
restou desclassificada. As demais nnprcsas restaram classificadas c habilitadas.

Restou vencedora para o LOTE 01 a empresa CONSTRU'I ORA VALE OES"fE
LTDA - EPF, conforinc estabelecido cm edital c nos termos das atas dc

juigaincnto do ccttamc. M.C.Rondon, 30 dc junho dc 2020. Clcidc M. iVL

Scherer —Pregoeira.

CLIOEETE. C A . d ~I u I C'td R e —AD.II:DICACAO
H~OI IOLOOA 'AO d C I

" IIIII/ttlttt — "~ I I t. d

Calupus Il (CCA), <la UNIOESTE - Cuinpus de l41arechal Cândido
Rondon", em favor da empresa CONSTRUTORA VALE OESTE LTDA-
EPP —CNPJ N" 09.346.676/0001-06, com o valor total dc RS 486.679,7Z
(Quatrocentos c oitenta e seis mil, seiscentos c sete»ta e nove reais e setenta
c dois centavos), sendo R$ 404.497,14 (Quatrocentos e qutitro mil,
quatrocentos e noventa e sete reais c quatorze centavos) rcfcrcntc
materiais/equipamcntos c RS 82.18Z,58 (Oitenta e dois mil, cento c oitenta e
dois reais c cinquenta c oito centavos). refercttte a má<t-de-obm. Autorizo quc

sc proceda a despesa. Marechal Cândido Rondon, 02 de julho de 2020. Davi
Félix Sclirciner. Dír«ior Geral dc Campus,

59257/2020

Contrato nu OO3/2020 —Pregão Elctrônico nu 001/20ZO. CONTI(ATAN'fE:
L'niocsic - Cmnpus de NI.C.Rondon. CONTRATADA< Kotiwiiz tk Kotiwitz
Lida. —CNPJ N'7.643.645/0001-45. OBJETO: Aquisição dc Equipamcntus

para atender o TC no 03 20. celebrado entre a Uniocste e a SFTI-FIJN13O
PARANÁ. VALOR: 89.980,00. ASSINATURA: 30/06/2020 - VIGÊNCIA:
12 incscs. M. C. Rondon, 02!07!2020.Davi Félix Schrcincr —Diretor Geral dc
Campus.
Contrato n" 004/2020 —Pregão Elctr<inico nu 001I20ZIL CONTRATANTE:
Lniocsie - Campus de M.C.Rondon. CONTRATADA: lrrigabrasil lndíistria
e Coniércio de Máquinas Ltda, —CNFJ N'2.360.084'0001-85, OBJETO:
Aquisição dc Equipnncntos para atnsder o TC n" 03/Zfl. celebrado entre a
Uniocste c a SETI-FUNDO FAILANÁ, VALOR: 70.000,00. ASSINA1'URA:
30/06/ZOZO - VICiÉNCIA: 12 nicscs. M. C. Ronilont 02 07,'2020. Davi Félix
Schr«incr —Dirnor G«ial dc Cainpus,
Contrato nu 005/2020 —Pregão Flctrônico nu 001/20ZO. CONTRATANTE:
Unioesie - Cainpus de ivi.C.I(onde<u CONTRATADA: Osmar Marcga Eircli
- VIE. - CNPJ N" 33.633.750.''0001-50.OBJETO: i<quisiçâo dc Equipamentos

para aicnilcr o TC n" 03/20, celebrado entre a Uniocsic c a SETI-FUNDO
PARANÁ. VALOR: 50.830,00. ASSINA1"URA: 30/0()/2020 - Vl(IÊNCIA:
l2 meses. M. C. Rondon, 02!07Z020, Davi Félix Schreinn —Diretor Geral dc
Campus.
Contrato nu 006/2020 — Dispensa dc lãcita<ão nu 001/2020,
CONTRA1'AN'I'E: Uniocstc - Campos de M.C.Rondon. CONTRATADA:
Nova Analítica Importarãu e Exportação LTDA CNFJ

N'7.774.679T0001-47.OB.IETO: "Prcstaçio dc serviços dc menu<cupão c
consnso do equipamento Croma<ógrafo Gasoso CG Thcrmo Modelo Trace".
VALOR: 12$ 11.408,62.ASSINATURA: 02/07/2020- VIGÊNCIA: 12 meses.
M. C. Rondon, 08/07/2020. Davi Félix Schreiner —Diretor Geral de Campus.
Contrato n'07/2020 —Concorrência nu 001/2020. CONTRATANTE:
IJnioestc - Cnmpus dc M.C,Rondon. CONTRATADA; Construtora Vale
Gesto LTDA - EPP —CNPJ N" 09.34ti.67(i 0001-06. OBJETO: "IJrbnsização
do Campus 11 (CCA) da UNIOESTE!Cmnpus dc Marechal Cândido Rondon".
VALOR'S 486 679I72 ASSINATURA'8/07/2020 - VIGÉNCIA; 300
dias. lvl. C. Rondon, 08!07IJ020. Davi Félix Schrcincr —Dirctor Glcral dc
Ca>npus.

59259/2020

t
Empresas Públicas

I APPA

ADMINISTRAÇÂO DOS PORTOS DE PARANAGUA E ANTONINA
AVISO DE LICITAÇÂO

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
Pregão Eletrônico N'15/2020

Protocolo: 16.522 761-1

Objeto: 0 presente procedimento licitatório visa futuras contratações
de aquisições parceíadas, atraves de Sistema de Registro de Preços,
de materiais de expediente, gêneros alimentícios, copos de papel,
utensílios de copa, água mineral, inseticidas, dispensers e lonas de
proteção, por um periodo de 12 (doze) meses, conforme justificativas,
especificações técnicas, quantidades e demais condições definidas no
Editai, Termo de Referência e demais anexos,

VALOR GLOBAL MÁXIMO: 0 preço máximo admitido do presente
processo licitatorio é sigiloso e será informado. nos termos do art. 34
da Lei n'3.303/2016 e do item 5.5.11 do RLC (Regulamento de
Licitações e Contratos da APPA), após o final da etapa de negociação.

Data da Licitação: 27/07/2020- HORÁRiO: 14:00h
Realização do Pregão: www.licitacoes-e.com.br (ID 82 33 30)
Edital e informações: www.comprasparana.pr.gov.br
E-maíí: pregaoeíetroníco@appa.pr.gov.br
informações: 41- 3420-1127 / 3420-1373
Paranaguá, 09 de julho de 2020.
Equipe de Preqão —Portaria 140/2020 APPA/EP

59625/2020

I TECPAR

INSTITUTO DE TECNOI.OGIA DO PARAiNÁ
Aviso —PREGÂ ELETR Nlc N'/202 —ADIAlvIENTo DEvIDo

Objcto: 'A<íuisição dc Eletrodeionizador lon Fure (deverá s«r compatível com
i am ni Marca IFHAKA mo I I RIOOFDI . D lc a cr<u<a .

06/0!2020 as 09:00 horas fica adiada ara o dia Z2/07/2020 âs 14:00 h ras

. ID tjlt B~tnçttf j~rsjLJ11177445,

RE I,TAD —PRK uÁ EI,FTRÔNI N'04 2 2 2
. 0 Instituto dc Tecnologia do Paraná —TECPAR, toma público que o Pregão .

Elctrênico acima referenciado, o qual <em por objeto "Aquisição Acessórios para,
equipamentos de Laboratório (Filtro —Vent-Iilter e Modulo QGARDTI)". Lotes
01 e 02: Fracassados. Melhores informações através do site ww~w(cinta
~cm. r
Curitiba, 09 dc julho de 2020. Pregoeiro

59731!2026

I CZASA

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ S.A. - CEASAIPR

AVISO DE LICITAÇÂO —PREGAO ELETRÔNICO n'03/2020
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ - UNIOESTE Reitoria)
EXTRATO DE ANULAÇÂO PREGÂO PRESENCIAL N'04/2020-
Objeto: Seleção de propostas visando registrr '," ';„*-=-
de serviços de recargas de gases especiais 6 ggCg~pgygaos Campi de Cascavel e Toiedo, da Univers
do Paraná - UNIOESTE (licitação exclusiva
empresa de pequeno porte). A Admini.
inadequações no presente processo li

anulação deste, com amparo no artigo 49 d,
e Súmula 473 do STF - Demais informações e
junto 6 Equipe de Apoio, na Universidade Esta
- UNIOESTE (Reitoria), a Rua Universitária, 1t
- CEP 85.819-110- Cascavel - Paraná, ou pe
ou no l!nk htt s:I/midas.unioeste.br/s av/ar vi
'ulho de 2020 - Alexandre Almeida Webber R

CODIGO LOCALIZADOR:
457341120

Documento emitido em 10/07/2020 09;56:36.

Diário Oficial Com. ind. e Serviqos
fsjg 10723 i 10/07/2020 i PÁG. 1

Para ver///car a autenticidade desta página, basta ln,
Cód/aa Laca//zador//o.s!le do DIO .
wwtiff,fmprensaotfcíaf.pr.gov,,'9319/2020

r Eduardo Bublitz
reter-Presidente

59403/2020

PROTOCOLO: 15.754.597-3
OBJETO: Contratação de empresa especializada na execução de

",ão, lavagem, desobstrução das bocas de

Cg+ fgPfg+P() viais; limpeza da Administração, execução
inal de resíduos sólidos urbanos, Classe I

eza na Unidade Atacadista de Londrina da
lo Paraná S/A —CEASA/PR.
09:00 hrs no site www.lici oes-e.com.br
Edital estará a disposição através do
a. r. ov.br, no link "Licitações —Pregão

ainda ser solicitado através do e-mail
f~b.


