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CONTRATO N'0612020 —UNIOESTE CAMPUS M. C. RONDON

Contrato de prestação de serviços de
manutenção de equipamento, que entre si
celebram a UNIOESTE/Campus de
Marechal Cândido Rondon, e a Empresa
NOVA ANALÍTICA IMPORTA/AO E
EXPORTA/AO LTDA.

A UNlOESTE —Campus de Marechal Cândido Rondon, pessoa juridica de direito público, inscrita
no CNP J sob n.'8.680.337/0003-46, situada na Rua Pernambuco, 1777, na cidade de Marechal
Cândido Rondon, Estado do Paraná, neste ato representada por seu Diretor Geral de Campus,
Prof. Davi Félix Schreiner, a seguir denominada CONTRATANTE, e a Empresa Nova Analítica
importação e Exportação Ltda., pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua Assungui,
432, Fone: (11)2162-8080, Vila Gumercindo, CEP 04131-000, na cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, inscrita no CNPJ sob n.'7.774.679/0001-47, representada neste ato pelo seu
Procurador, Senhor Jeferson Almeida de Araujo, CPF n'18.)94.348-77, a seguir denominada
CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente CONTRATO, nos termos da Lei Estadual
n'15.608/2007, Lei Federal n'0.520/02, Decretos Federais n'.555/00 e 5.450/05 e suas
alterações, Lei Federal n'23/06, e subsidiariamente, a Lei Federal n'.666/93, suas alterações
e demais legislações aplicáveis, assim como pelas condiçoes da Dispensa de Licitaçao

n'01/2020- UNIOESTE/Campus de Marechal Cândido Rondon pelos termos da proposta da
CONTRATADA datada de 03/06/2020, e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos
direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRlMEIRA —GBJETO

0 presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de
manutenção e conserto do equipamento Cromatógrafo Gasoso CG Thermo Modelo Trace
1310Número do patrimônio: 04010620, especificado abaixo, em conformidade com a proposta
de preços que integra a Dispensa de Licitação n'O1/2020 —UNIOESTE/Campus de Marechal
Cândido Rondon.

01 01

iEVALOR TOTAL R$

ITEM QUANT DESCRIÇAO DOS SERVIRMOS

Contratação de serviços de manutenção e conserto no aparelho
Cromatógrafo gasoso CG Thermo Modelo Trace 1310Série:?12001081,
património n'4010620, contemplando no minimo:
- Hora técnica para manutenção (05 Horas) R$ 2.700,00
- Despesa de Viagem R$ 1.850,00
—Troca da seguinte peça:
- OS Swicthing TRC 1300.
- Valor total da peça R$ 6.858,62
OBS.:Na prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva
estão inclusos todos os custos ou despesas relativas a deslocamento,
alimentação, hospedagem, hora técnica, dentre outros, que correrao
por conta da Contratada.

VALOR
TOTAI R$

11.408,62

11.408,62
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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 Processo de Dispensa de Licitação
n'01/2020, juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA - FORMA DE EXECUTO
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 prestação dos serviços do objeto ora contratado, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA
o valor de R$ 11.408,62(Onze mi, quatrocentos e oito reais e sessenta e dois centavos).

CLÁUSULA QUARTA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Parágrafo Primeiro
Gom relação aos serviços, quando da entrega do objeto por parte da empresa contratada, esta
deverá emitir notas fiscais, em favor da Universidade Estadual do Oeste do Paraná —Unioeste
Campus de Marechal Cândido Rondon, com sede na Rua pernambuco, 1777, Caixa Postal 91—Centro, cidade de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, CNPJ N'8.68Q.337/0003-46,
sendo que caberá a esta a liquidação do respectivo empenho, após o competente atesto do
servidor solicitante, na(s} nota(s) fiscal(is) do objeto executado 0 pagamento será efetuado em
até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da entrega do bem/serviço objeto do fornecimento, desde
que o mesmo esteja de acordo com o solicitado pela Administração, e do recebimento pela
UNIOESTE, da respectiva nota fiscal e do Termo de Recebimento Definitivo, devidarnente
atestado. Caberá ainda a(s) empresa(s} contratada(s), na emissão da(s) nota(s) fiscal(is), observar
que a partir de 01/12/2Q10, conforme Protocolo ICMS n'42/2009 e NPF n'95/2009, é obrigatório
a emissão de Nota Fiscal Eietrônica (NF-e), em substituição aos modelos 1 e 1A.
Paragrafo Segundo
3untamente com a Nota Fiscal a Contratada deverá ser entregue o
Certificado de Regularidade Fiscal —CRF emitido pelo GMS do Estado do
Paraná, conforme artigo 60, Parágrafo 1o do Decreto Estadual no 9762/13,
de i9 de dezembro de 2013, sob pena de não o fazendo, estar
impossibilitada de recebero pagamentodevido. www.com ras araná. r. ov.br

CLÁUSULA QUINTA - RECURSO FINANCEIRO
Os pagamentos decorrentes da execução do presente contrato serão efetuados a conta da
dotação orçamentária: 3390.30/39, fonte: 250.

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

CLÁUSULA SÉTIMA - PRAZO E CONDIÇÕES DE ATENDIMENTOS E FORMA DE
RECEBIIVIENTO DO OBJETO

Parágrafo Primeiro
Será de 30 (trinta) dias, contados a artir da assinatura do contrato para providenciar a
manutenção do equipamento diretamente na UN1OESTE —Campus de Marechal Cândido
Rondon, cabendo a ela a total responsabilidade quanto ao correto atendimento, no tocante as
especificações, condições e obrigações.
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Parágrafo Segundo
0 transporte dos bens, caso haja necessidade, objeto desta licitação deve ser feito dentro do
preconizado, seguindo as normas vigentes de segurança e transporte, com cobertura protetora
para a carga, de forma que mantenha a integridade do produto. Caso a empresa vencedora
descumpra os quesitos de transporte, a UNIOESTE —Campus de Marechal Cândido Rondon
poderá rescindir o contrato com a empresa.

Parágrafo Terceiro
O Serviço será conferido pelo docente que requisitou os serviços, o qual ao final dos trabalhos de
conferência emitirá laudo de recebimento em relação ao serviço executado.

Parágrafo Quarto
Após a manutenção do equipamento, a empresa CONTRATADA deverá:

a}Apresentar comprovante de recolhimento de ART conforme determinação da ANVISA
(através de Boletim Informativo de Tecnovigilância, emitido em setembro de 2004) e conforme
determina o CREA (item 4.1 da Deliberação Normativa DN-25!2003-CEEE do Confea).
Parágrafo Quinto
Cabe ainda a CONTRATADA:
a) Fornecer á contratante após o recebimento do equipamento para manutenção preventiva eiou
corretiva, orçamento detalhado para execução dos serviços, e detalhamento das peças de
reposição, se for o caso;
b) Responsabilizar-se pelos equipamentos entregues para manutenção, obrigando-se a manter os
mesmos, segurados contra acidentes, desabamentos, vendaval, inundação, incêndios, roubo e
furto, assumindo total responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados ao órgão
proprietário ou a terceiros quando seus empregados ou prepostos estiverem conduzindo os
equipamentos ou ainda estiverem com os mesmos nas instalações físicas do proponente, será de
sua inteira responsabilidade a conservação do(s} equipamento(s}.
c) Responsabilizar-se por qualquer dano ou prejuízo causado a CONTRATANTE, oriundo de mal
uso de equipamentos, materiais e/ou instalações.
d) Responsabilizar-se por eventuais danos ou prejuizos causados aos equipamentos da
CONTRATANTE, quando resultantes de ação, omissão, negligência, imprudência ou imperícia de
seus funcionários ou terceirizadas na execução dos serviços contratados.
Parágrafo Sexto
Cabe a CONTRATADA os custos com frete dos equipamentos, tanto na retirado do produto para
o conserto quanto na devoluçao do objeto consertado.
Parágrafo Sétimo
Prestar a execução dos serviços na forma ajustada, incluindo material, equipamentos necessários
e mão-de-obra.
Parágrafo Oitavo
Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução
do presente Contrato, bem como, manter durante toda a execução do Contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação.
Parágrafo Nono
Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Segurança do
Trabalho, obrigando seus empregados a trabalhar com os equipamentos individuais necessários;
Parágrafo Décimo
Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o
objeto do presente Contrato, em que se verificarern vícios, defeitos ou incorreções resultantes da
execução ou de materiais empregados; responsabilizar-se por danos causados diretamente a
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do presente
Contrato;
Parágrafo Décimo Primeiro
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Garantir que nos consertos serão utilizadas peças novas e originais.
Parágrafo Decimo Segundo
Se responsabilizar por custos com funcionários e transportes dos equipamentos para conserto.
Parágrafo Décimo Terceiro
A Universidade Estadual do Oeste do Paraná —UNIOESTE/Campus de Marechal Cândido
Rondon, ao final dos trabalhos de conferência emitirá laudo de recebimento em relação ao
serviço/produto entregue. 0 serviço/produto que apresentar defeito será rejeitado, obrigando-se o
fornecedor a substituí-lo, 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 neste contrato e na legisiação vigente.
Parágrafo Décimo Quarto
Constatado que o objeto recebido não atende as especificações estipuladas neste Edital, ou ainda
não atenda a finalidade que dele naturalmente se espera, o órgão responsável pelo recebimento
expedirá oficio â empresa vencedora, comunicando e justificando as razões da recusa e ainda
notificando-a a efetuar a troca no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos,
Parágrafo Décimo Quinto
Decorrido o prazo estipulado na notificação, sem que tenha havido a troca do objeto recusado, o
órgao solicitante dará ciência a Universidade Estadual do Oeste do Paraná
UNIOESTE/Campus de Marechal Cândido Rondon, através de Comunicação Interna, a fim de
que se proceda â abertura de processo de penalidade contra a empresa, de acordo com as normas
contidas na Lei Federal n'.666/93 e alterações, para aplicação das penalidades previstas neste
Edital. A UNIOESTE/Campus de Marechal Cândido Rondon, pode solicitar, a seu critério,
esclarecirnentos e informações complementares.
Parágrafo Décimo Sexto
Para o aceite do serviço/produto e seus componentes ou acessórios, estes serão submetidos, a
critério da CONTRATANTE, a Testes de Desempenho e/ou Demonstrações de Funcionamento,
que verificarão funções e parâmetros especificados neste edital.
Parágrafo Décimo Sétimo
A desconformidade do objeto as condições indispensáveis ao recebimento sujeitará a contratada
as sanções previstas neste 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, diárias, hospedagem, alimentação, passagens e demais
custos ou encargos fiscais previstos na legislação pertinente, bem como os constantes na
iegislaçao trabalhista, previdenciária, fiscal e civil decorrentes, correrão por conta da empresa
contratada.
Parágrafo Décimo Oitavo
Caberá a empresa na execuçao do contrato, atender âs condições específicas ambientais,
conforme o caso, e considerando o exposto no Decreto Estadual n'.252/06, de 22/03/2006.
Parágrafo Décimo Nono
A fiscalização do presente contrato ficara a cargo do servidor Emerson Silveira Gasparotto, lotado
no Laboratório de Química Ambiental e Instrumental.

CLÁUSULA OITAVA - GARANTIA
Parágrafo Primeiro
A garantia exigida fica fixada em um prazo mínimo de 03 (três) meses para os serviços e peças
instaladas no equipamento, contada a partir da data de expedição do Termo de Recebimento
Definitivo, devidamente assinado. Os produtos e serviços deverão ter garantia com cobertura total,
irrestrita, sem ânus, após o recebimento definitivo, contra falhas, vícios e defeitos, obrigando-se o
adjudicatário 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
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Todas as despesas de fretes, seguros, testes, ensaios, reinspeção e demais despesas que
recaiam sobre os serviçosiprodutos, enviados para o conserto ou para substituição que estejam
cobertos pela garantia serão suportados peia contratada.

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 Federal n'.666i93;
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, livre acesso aos produtos,
no prazo de garantia 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 ás 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.
f) com referência ao objeto contratado, fica obrigada a CONTRATADA, a conceder livre acesso
aos seus documentos e registros contábeis, para os servidores dos órgãos e entidades públicas
concedentes e dos órgãos de controle interno e externo.

CLÁUSULA DÉCIMA —CONDIÇÕES DE EXECUQÂO DOS SERVI/OS DE MANUTENQÂO
PREVENTIVA E CORRETIVA
Parágrafo Primeiro
Os serviços a serem prestados pela CONTRATADA compreenderão a manutenção preventiva e
manutenção corretiva„sendo que todos os custos ou despesas relativas as manutenções tais
como, despesas de alimentação, hospedagem, locomoção, impostos e honorários dos técnicos
especializados, correrão por parte da CONTRATADA.
Parágrafo Segundo
A manutenção preventiva tem por finalidade conservar os produtos em condições de operação.
Os serviços objetivam as lubrificações necessárias e a limpeza interna dos produtos.
Parágrafo Terceiro
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 Quarto
Os serviços de manutenção preventiva e 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 fisicas ou elétricas inusitadas;
d) uso dos produtos para fins diversos daqueles para os quais foram projetados;
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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 Quinto
Ficam excluídos dos serviços de manutenção:
a) serviços elétricos externos aos produtos;
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 —DAS PENALIDADES
Parágrafo Primeiro
Em caso de não envio da documentação de habilitação, não assinatura do contrato, inexecução
do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de execuçao, quantidade inferior ao
solicitado, inadimplemento contratual ou são veracidade das informações prestadas, a Contratada
estará sujeita as seguintes sanções administrativa, garantida prévia defesa:
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 Administração Pública, pelo prazo
de até 05 (cinco) anos.

Parágrafo Segundo
Para aplicação das sanções administrativas, a UNIOESTE levará em consideração a natureza e
a gravidade da falta, os prejuízos dela advindos e a reincidência na prática do ato, apurados
mediante processo administrativo, assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa, conforme
a seguir:

Parágrafo Terceiro
A sanção administrativa de ADVERTÊNCIA será aplicada por escrito e destinada as condutas que
prejudiquem o andamento do procedimento de licitação e de contratação;
Parágrafo Quarto
A sanção administrativa de MULTA será aplicada por inexecução total ou parcial da obrigação,
inclusive, por atraso injustificado na entrega dos produtos, sujeitando o inadimplente a multa de
mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração:
a) De 1% (um por cento} sobre o valor total da ordem de compra ou contrato, por dia de atraso no
evento não cumprido, limitados a 10% (dez por cento) do mesmo valor;
b) De 10% (dez por cento) sobre o valor total da ordem de compra ou contrato, por infração a
qualquer cláusula ou condição do Edital, não especificada na alínea "a"deste inciso, aplicada em
dobro na reincidência;
c) De 10% (dez por cento) sobre o valor total da ordem de compra ou contrato, pela não entrega
do (s}equipamentos/materiais confirmado(s} pela empresa ou pela entrega em desacordo;
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d) De 10% (dez por cento) sobre o valor total da Proposta vencedora, no caso de recusa
injustificada da licitante adjudicatária em assinar o contrato ou deixar de apresentar os documentos
exigidos, nos prazos e condições estabelecidas neste Edital;
e) De 10% (dez por cento) sobre o valor total da Proposta, no caso de rescisão do contrato por ato
unilateral da administração, motivado por culpa da Contratada, garantida prévia defesa,
independente das demais sançoes cabíveis;
f) De 5% (cinco por cento) do valor total da ordem de compra ou contrato peia entrega realização
do serviço em desacordo com a proposta de preços aceita na sessão do pregão;
Parágrafo Quinto
A aplicação da multa não impede que a UNIOESTE rescinda unilateralmente o contrato ou
instrumento equivalente, e aplique as demais sanções previstas na legislação estadual pertinente;
Parágrafo Sexto
As muitas previstas não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a empresa
inadimplente da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas;
Parágrafo Sétimo
No processo de aplicação de sanções é assegurado o direito ao contraditório e á ampla defesa,
facultada defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da respectiva
intimação.
Parágrafo Oitavo
0 valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da
data da notificação. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, sera automaticamente
descontado do pagamento a que a Contratada fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência
de crédito da Contratada o valor devido será abatido da garantia, quando houver. Sendo a garantia
insuficiente, deverá ser cobrado o valor complementar. A multa não paga será cobrada
administrativamente e/ou judicialmente.
Parágrafo Nono
A sanção administrativa de SUSPENSAO temporária do direito de licitar e impedimento de
contratar com a UNIOESTE serão aplicadas nas hipóteses dos ilícitos previstos nos incisos do art.
81 da Lei Federal n'.666/93.
Parágrafo Décimo
A sanção administrativa de DECLARAÇAO DE INIDONEIDADE será aplicada nas hipóteses dos
ilicitos previstos nos incisos do art. 87 e seguintes da Lei Federal n'.666/93.
Parágrafo Décimo Primeiro
Pela inexecução total ou parcial do contrato ou instrumento equivalente e pelo descumprimento
das normas e legislações pertinentes ã execução do objeto contratuai que acarrete a rescisão do
contrato ou instrumento equivalente, a UNIOESTE, poderá, ainda, garantida a prévia defesa,
aplicar a empresa contratada as sanções previstas no art. 87 da Lei Federal n'.666/93, sendo
que em caso de multa esta corresponderá a 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado.
Parágrafo Décimo Segundo
Comprovado que o bem fornecido não corresponde ás especificações constantes na proposta,
será o mesmo devolvido ao contratado, obrigando-se este a substituí-lo no prazo máximo de 10
(dez) dias corridos, sem qualquer ônus para a Administração e sem prejuízo das sanções previstas
no presente edital.
Parágrafo Décimo Terceiro
As penalidades somente poderão ser relevadas em razão de caso fortuito e força maior e as
justificativas somente serão aceitas por escrito, fundamentadas em fatos reais e comprováveis, a
critério da UNIOESTE.

CLÁUSULA DÉCIII/IA SEGUNDA —RESCISÂO
0 presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no art. 78
e seguintes da Lei Federal n'.666/93.

Parágrafo Único
7



Universidade Estadual do Oeste do Paraná
Carnpus de Marechal Cândido Rondon - CNPj 78680337/000346 PÁ~MÁ
Rua Pernambuco, 1777 - Centro - Cx. P. 91,- http://www.unioeste.br GOVERNO Do ESTADO
Fone: (45) 3284-7878- Fax: (45) 3284-7879- CEP 85960-000
Marechal Cândido Rondon - PR.
A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa

prevista no art. 77 da Lei Federal n'.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - LEGISLA/AO APLICÁVEL
0 presente instrumento Contratual rege-se peias disposições expressas na Lei Estadual
n'15.208/2007, Lei Federal n'.666/1993, 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 QUARTA —DA VIGÊNCIA E ALTERAQAO DO CONTRATO
Pará rafo Primeiro
0 presente Contrato terá duração de 12(doze) meses, contados a partir de sua assinatura.

Pará rafo Se undo
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições das Ordens de Compra, Ordens
de Fornecimento ou outros instrumentos equivalentes, os acréscimos ou supressões que se
fizerem nas aquisições do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), do valor inicial
atualizado deste contrato ou instrumento equivalente, conforme prevê o g 1,', do art. 65, da Lei
Federal n.'.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - CASOS OMISSOS
Os casos omissos serao resolvidos â luz da Lei Estadual n'5.208/2007 e Lei Federal n'.666/93,
e dos princípios gerais de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA—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.

Dav F
Dire o
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r Geral de ampus

Portaria n'004i202 —GRE

3e son Al
Procurador

Araujo

Marechal Cândido Rondon, 02 de julho de 2020.

3eferson AraWo
Gestor de Contratos
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Rec uilíbrio Kconômico - Prc«âo Kletrônico 050/2019 —HUOP Objcto:
Registro de preço para aquisiçâo 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 Bospitalares I.tda. Cascavel,
08/07/2020 —Rafael Muniz de Oliveira irctor Geral).

59260/2020

UNIOKS1'Lt" - Cainpus dc Marechal Cândido Rondon. CONCORlthmNCIA
N'01/2020 —RESULTADO da Fase de Julgamento de Propostas e
Habilitação. Objeto: "Urbanização do Campus II (CCA), dti UNIOKS'I'K-

Cumpus de Marechal Cândido Rondon". Protocolamm envelopes as
empresas: CONSTRUTORA DINÁMICA 1.TDA - CNPJ N"

13.345.161/0001-69; CONSTRU1'ORA (~KRAVI LTDA - CNPI
12.350.938/0001-10 e CosíSTRUTOIIA VALE OESTE LTDA - KPP-
CNPJ N" 09.346.676/0001-06, A einprcsa CONSTRUTORA CiERAM LTDA
restou desclassificada. As demais empresas restaram classificadas e habilitadas.
Restou vencedora para o LOTE 01 a empresa CONSTRUTORA VALE OESTE
LTDA - EPP, conforinc estabelecido cm editaf c nos termos das atas dc
julgamento do ccitamc. M.C.Rondon, 30 de junho dc 2020. Clcidc M, IVI.

Schcrer —Pregoeira.

~ur«COT)t. C Rcm. d hl h 1 C Cid R d —~ho)co)CL .LO
~H«h)«L«CR h)o d C 'l »" el)l/2)121) — "II h, l r" d

Canipus II (CCA), da UNIOKSI'K - Campas de Marechal Cândido
Rondon". cm favor da empresa CONSTRU'I'ORA VALE OESTE L'I'DA-
KPP —CNPJ iNo 09.346.676/0001-06, com o valor total dc R$ 486.679,72
(Quatrocentos c oitenta e seis mil, seiscentos c setenta c nove reais e setenta
e dois centavos), sendo R$ 404.497,14 (Quatrocentos c quatro mil,
quatrocentos e noventa c sete reais e quatnrze ceutavos) referente á

materiais/equipamcntos c RS 82.182,58 (Oitenta e dois mil, cento e oitenta e
dois reais c cinquenta e oito centavos). referente á mão-de-obra. Autorizo que
sc proceda a despesa. Marechal Crindido I<ondon, 02 de julho de 2020. Davi
Félix Schrcincr. Dirctor Geral tlc Cumpus.

59257I2020

Contrato n" 003/2020 —Pregão Kletronico nn 001/2020. CONTRATANTE:
Uniocstc - Carnpus de M.C.Rondon, CONTIL4TADA: Kottwitz & Kottwitz
Lida. —CNPJ N'7.643.(245/0001-4$ . OBJETO: Aquisição dc Equipamentos
para atender o TC no 03 20. celebrado entre a IJnioestc e a SETI-FLqqoo
I'ARANÁ. VALOR: 89.980,00. ASSINATURA: 30/06/2020 - VIGÊNCIA:
12 meses. Ivl. C. Rondon, 02!07(2020. Davi Félix Schrcincr —Dirctor Geral dc
Campas.
Contrato n" 004/2020 —Pregão Kletrfinico no 001!2020.CONTRA1'ANTE:
Uniocste - Cmnpus dc ITI.C.Rondon. CONTRATADA: Irrigabrasil Indíístria
e Comércio de Máquinas Ltda .—CNPJ N'2.360,084 000l-85. OBJETO:
Aquisição dc Equipamcntos para atcndcr o TC n'3/20. cclcbrado entre a
Unioeste c a SETI-FUNDO I'AIUANÁ. VALOIU 70.000,00. ASSINATURA:
30/06/2020 - VICiÊNCIA: l2 nicscs. M. C. Rondon. 02/07 2020, Davi Félix
Schrcincr —Dirctor Ctcral dc Campus,
Contrato nn 005/2020 —Pregão Fletrônico nu 001/20ZO. CONTRATANTK:
Unioeste - Campus de M.C.Rondon. C(JNTIZATADA: Osmar Marcga Kircli
- TvfK. —CNPJ N'3.633.750!0001-50.OBJETO: Aquisiçâo dc Equipamentos
para atcndcr o TC rt'3(20, celebrado entre a Unincstc c a SETI-FUNDO
PARANÁ. VALOR: 50.830,00. ASSIRTATUIZA: 30/0(i/2020 - VICiÊNCL4:
l2 meses. M. C. Rondon, 02/07,"2020. Davi Félix Schreiner —Dirctor Geral dc
Cmnpus.
Contrato n" 006/Z020 — Dispensa de Licitação nn 001/2020.
CONTRATAN'I'K: LJnioeste - Campas de M.C.Rondon. CONTRATADA:
Nova Analítica lniportaçâo e Exportação LTDA — CNPJ "No

67.774.67920001-47. OBJETO: "Prestação dc serviços dc rnanutcnção c
conserto do equipamento Cromatografo (iasoso C(r Thermo Modelo Trace".
VALOR: R$ 11.408,62.ASSINATURA: 02/07/2020- VIGÊ)%CIA: l2 meses.
M. C. Rondon, 08/07/2020. Davi Félix Schreiner —Dirctor Ge(dl de Campas.
Contrato n'07/2020 —Concorrência n'01/2020. CONTRATANTK:
Uniocstc - Cam(tus dc M.C.Rondon. CONTRATADA: Construtora Vale
Gesto Ll'DA —KPP —CNP! No 09.346.67(>0001-06, OBJETO: 'Urbanização
do Campus II (CCA) da UNIOESTE C(nnpus de Marechal Cândido Rondon".
VALOR: R$ 486.679,72. ASSINATURA: 08/07/2020 - VIGÊNC,'IA: 300
dias. M. ('. Rondon, 08/07/2020. Davi Féiix Schrcincr —Dirctor Geral dc
Campus.

59259/2020

I APPA

ADMINISTRAÇAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E ANTONINA
AVISO DE LICITAÇAO

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

Protocolo: 16.522.761-1

Objeto: 0 presente procedimento licitatório visa futuras contratações
de aquisições parceladas, através de Sistema de Registro de Preços,
de materiais de expediente, gêneros alimenticios, 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
Edital, Termo de Referência e demais anexos.

VALOR GLOBAL lúlÁXIMO: 0 preço máximo admitido do presente
processo licitetório é sigiloso e será informado, nos termos do a(t. 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 (lo 82 33 30)
Edital e informações: www.comprasparana.pr.gov.br
E-mail:pregaoeletroníco@appa.pr.gov.br
informações: 41- 3420-1127 / 3420-1373
Paranaguá, 09 de julho de 2020.
Equipe de Pre ão —Portaria 140/2020 APPA/EP

59625(2020

I rzcmR

INSTITUTO DK TFCNOLOGIA DO PARALNÁ
AVIS —PRK h.'W ELETR NICO N 0 2/2020 —ADIAIVIKNT DKVID

Objeto: "Aquisição dc Elctrodcionizadnr lon Pure (deverá ser compativcl com
c i amcnto More iEHAKA m d I R100 'Dl . Da abertura.
'6!03(2020 as 09:00 horas fica adiada ara o dia 22/07/2020 as 14:00 hora.
: IP~B~a~Br si~74 .

RK'LTAD —PRKGÁ KLKTRÔNI ;ON'2 202
, 0 instituto dc 1'ccnologia do Paraná —TKCPAR, toma público que o Pregão
, Eletrõnico acima referenciado, o qual tem por objeto "Aquisição Acessorios para
'quipamentos de Laboratório (Filtro —Vent-filter e Modulo QGARDTI)". Lotes
01 e 02: Fracassados, Melhores informaçõcs através do site nhm~hv içjlaoucs-

; c.cl)m br
Curitiba, 09 de julho de 2020. Pregoeiro

59731(2020

I C@ASA

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ S.A. - CEASA/PR

AVISO DE LICITAÇÁO —PREGÁO ELETRÔNICO n'03/2020
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ - UNIOESTE Reitoria)
EXTRATO DE ANULAÇÁO PREGÁO PRESENCIAL N'04/2020-
Objeto: Seleção de propostas visando registrr - -- -.- '. ---*- =-

de serviços de recargas de gases especiais 6 pggg+pgg()aos Campi de Cascavel e Toledo, 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 Sumula 473 do STF - Demais informações e
junto á Equipe de Apoio, na Universidade Est: '

UNIOESTE (Reitoria), a Rua Universitária, 1i
- 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
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59319I2020

r Eduardo Bublitz
retor-Presidente

59403/2020

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

",ão, lavagem, desobstrução das bocas de

QpgflpfQgp() 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.licitacoes-e.com.br
Edital estará a disposição através do
s . r. ov.br, no link "Licitações —Pregão
ainda ser solicitado através do e-mail
í.br,


