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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N'99/2019 —REITORIA

Pelo presente instrumento, a Universidade Estadual do Oeste do Paraná
UNIOESTE (Reitoria), situada a Rua Universitária, 1619 - Jardim Universitário — CEP
85.819-110- Cascavel, Estado do Paraná, neste ato representada pela Diretora de Compras
da Pró-Reitora de Administração e Finanças —PRAF, Senhora Nilceia Aparecida Moresco
Marqueviski nomeada pela Portaria n'267/2016 —GRE, daqui por diante designada
simplesmente de CONTRATANTE, considerando o julgamento da licitação na
modalidade de Pregão Eletrônico para Registro de Preços n'18/2019, bem como a
classificação das propostas e a respectiva homologação, RESOLVE registrar os preços da
empresa, RONEI CARDOSO DOS ANJOS - ME pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ sob n.'3.765.244/0001-14, situada na Rua Bogotá, N'42, Bairro

Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, representada neste ato pela Senhora Meire
Rodrigues da Silva nas quantidades estimadas anuais, de acordo com a classificação por
elas alcançadas para o ITEM, atendendo as condições previstas no Instrumento
Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes as
normas constantes da Lei Estadual n.'5.608/07 e a Lei Federal n.'.666/93, de 21 de
junho de 1993, e suas alterações posteriores, do Decreto n.'.892, de 23 de janeiro de
2013, e da IN/MARE n.'5, de 21 de julho de 1995, da Lei n.'0.520 de 2002 e do
Decreto n.'.450/2005, e em conformidade com as disposições a seguir:

CLÁUSULA 1' OBJETO, GESTAO E FISCALIZAÇAO DA ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS
A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços com vistas a futura e eventual
aquisição de Equipamento de Filmagem, para as várias Unidades Administrativas da
Universidade Estadual do Oeste do Paraná —UNIOESTE, cujas características mínimas e
essenciais do produto quanto seus quantitativos estão descritos no Anexo 01(b) do Edital e
na Ordem de Compra, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e
a proposta de preço apresentada pelo licitante classificado em primeiro lugar, no item,
conforme consta nos autos da CR n.'8.141/2019.

Paráorafo Primeiro —Este instrumento não obriga a UNIOESTE a firmar contratações
nas quantidades estimadas, obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor
do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.

Paráorafo Seoundo —Quanto a fiscalização da Ata de Registro de Preços do presente
certame, esta caberá ao responsável do Setor de Almoxarifado/Patrimônio de cada Unidade
Administrativa da Universidade Estadual do Oeste do Paraná —UNIOESTE, conforme
segue: 01 —Seção de Almoxarifado da Universidade Estadual do Oeste do Paraná
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(Campus de Cascavel), Sra. Giovana Dorini; 02 —Seção de Almoxarifado da
Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Campus de Foz do Iguaçu), Sr. Celso
Rodrigues Michaliski; 03 —Seção de Almoxarifado da Universidade Estadual do Oeste do
Paraná (Campus de Francisco Beltrão), Sra. Terezinha Siliprandi dos Santos; 04—Seção
de Almoxarifado da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Campus de Marechal
Cândido Rondon), Sra. Margarete Maria Caregnato; 05 —Seção de Almoxarifado da
Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Campus de Toledo), Sr. Josemar Raimundo
da Silva; 06 —Seção de Almoxarifado do Hospital Universitário do Oeste do Paraná-
(HUOP), Sra. Adriana Trevisol Nascimento; 07—Divisão de Patrimônio da Universidade
Estadual do Oeste do Paraná (Reitoria), Sr. Marlo dos Santos Biron ou Núcleo de
Tecnologia da Informação —NTI (Reitoria), Sr. Carlos Alexandre Pedrollo.
Paráorafo Terceiro —Quanto a gestão da Ata de Registro de Preços do presente certame,
esta caberá ao Sr. Nestor Cittolin, conforme Portaria n'862/2016 —GRE, de 17 de junho
de 2016 e nos termos do artigo 118 da Lei Estadual n.'5.608/2007.

CLÁUSULA 2' DA VIGÊNCIA DA ATA DK REGISTRO DE PREÇOS~P' Úl —Ap t At d R "lt d P 5 t 'dd d lgfd 2
a contar da data da sua assinatura, tendo eficácia legal após a publicação do seu extrato no
Diário Oficial do Estado do Paraná.

CLÁUSULA 3' DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS~pfÚT —Og tdtl t t gd u;„;ddgtd ld
Oeste do Paraná -UNIOESTE —(Reitoria).

CLÁUSULA 4' DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
0 preço registrado, a especificação do objeto, o quantitativo, a empresa fornecedora e seus
respectivos representantes legais encontram-se elencados na presente Ata, conforme Anexo
01, em ordem de classificação das propostas.

P f Úl —NRglt d PP,Ad tq lllt qp t
f ldd . Ig *t q tldd

fornecidas.

CLÁUSULA 5*—DO LOCAL E PRAZO DE ATENDIMENTO
Pará rafo Primeiro —0 objeto referente ao Anexo 01(b) deverá ser entregue, pela
Contratada nos se uintes endere os, de acordo com a ordem de com ra:

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

Universidade Estadual do Oeste do Paraná —UNIOESTE (Campus de Cascavel), Ru
Universitária, 2069—Jardim Universitário —Cascavel/PR.
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Universidade Estadual do Oeste do Paraná —UNIOESTE (Hospital Universitário d
Oeste do Paraná —HUOP), Avenida Tancredo Neves, 3224. Bairro: Santo Onofre
ascavel —Paraná.

Universidade Estadual do Oeste do Paraná —UNIOESTE (Campus de Toledo), Rua d
Faculdade, 645—Jardim Santa Maria —Toledo/PR.

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

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

Universidade Estadual do Oeste do Paraná —UNIOESTE (Centro de Ciências d
Saúde —CCS—Campus de Francisco Beltrão), Margem da BR 180, Rodovia Vitóri
Traiano —Á a Branca, Contorno Leste —Francisco Beltrão/PR.

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

Paráorafo S undo —A entrega dos equipamentos deverá ser feita no prazo máximo de
até 30 (trinta) dias corridos, a partir da assinatura da Ordem de Compra, no horário das
08h00min as 12h00min e/ou das 13h30min as 17h30min.

CLÁUSULA 6' DAS CONDIÇÕES DO FORNECIMENTO
Paráorafo Primeiro —A empresa detentora do preço registrado poderá ser convidada a
firmar contratação de fornecimento de dos equipamentos, observadas as condições fixadas
neste instrumento e em seus anexos, e na legislação pertinente.

Pará rafo Seoundo —A contratação será efetuada, por intermédio da Ordem de Compra,
emitida pela UNIOESTE, contendo os seguintes dados: o n'a Ata, o nome da empresa, o
objeto, a especificação, o endereço, o prazo, local e data de entrega.

Pará rafo Terceiro —Os equipamentos deverão ser entregues em dia e horário de
expediente.P~ft —C f t hjt d I Íttp,h ht d p q
tenha seu preço registrado, 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.P~fit —N p t Íttq, I' Ut t,pd 'h t tt
em nome da SETI-UGF, SEED ou outras Secretarias de Estado, e ainda das Fundações e
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demais órgãos conveniados com a Unioeste, considerando que os recursos para pagamento
das despesas poderão ser das diversas fontes existentes na época da contratação.

CLÁUSULA 7' DAS CONDICÕES DE RECEBIMEtNTO
Paráorafo Primeiro —Os equipamentos deverão ser entregues em embalagens originais e
estarem dentro das especificações exigidas no Anexo 01(b) do Edital e da Ordem de
Compra. Quanto a entrega, caberá a Contratada, efetuar seguro visando o transporte dos
bens. Todos os equipamentos entregues serão recebidos e conferidos por uma Comissão
composta de servidores da Universidade Estadual do Oeste do Paraná —UNIOESTE, a
qual ao final dos trabalhos de conferência emitirá laudo de recebimento em relação ao
objeto entregue (Anexo 04) do Edital. Os produtos que apresentarem defeitos serão
rejeitados, obrigando-se o fornecedor a substituí-los, sem prejuízo para a UNIOESTE.
Apurada, em qualquer tempo, divergência entre as especificações pré-fixadas e o
fornecimento efetuado, serão aplicados a empresa registrada sanções previstas nesta Ata e
na legislação vigente.

Pará rafo Seoundo —Constatado que o objeto recebido não atende as especificações
estipuladas no Edital e nesta Ata, ou ainda não atenda a finalidade que dele naturalmente se
espera, o órgão responsável pelo recebimento expedirá oficio a empresa vencedora,
comunicando e justificando as razões da recusa e ainda a notificando efetuar a troca no
prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data em que for notificada, para
substituí-lo de maneira que satisfaça as exigências de aceitação, independentemente das
sanções previstas nesta Ata.

Pará rafo Terceiro —Decorrido o prazo estipulado na notificação, sem que tenha havido
a troca do objeto recusado, o órgão solicitante dará ciência ao gestor da Ata de Registro de
Preços, ou a Diretoria Administrativa da Universidade Estadual do Oeste do Paraná-
UNIOESTE (Reitoria), através de Comunicação Interna, a fim de que se proceda a abertura
de processo de penalidade contra a empresa, de acordo com as normas contidas na Lei
Estadual n.'5.608/07 e Lei Federal n.'.666/93 e alterações, para aplicação das
penalidades previstas nesta Ata.P~ft —P lt d q lp t, lt' d CONTRATANTE,
Testes de Desempenho e/ou Demonstrações de Funcionamento, que verificarão funções e
parâmetros especificados no Edital.P~fit —E d d lt Dtltlp d qlp t p t
da mesma espécie, todas as despesas relativas, tais como impostos, taxas, tributos, fretes,
seguros e demais custos ou encargos fiscais previstos na legislação pertinente, bem como
os constantes na legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e civil decorrentes, correrão
por conta da empresa registrada.
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CLÁUSULA S*—DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
São obrigações do fornecedor, além das demais previstas nesta Ata e em seu Anexo 01:
Paráorafo Primeiro —Entregar o objeto conforme especificações técnicas constantes da
sua proposta comercial e no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados da
assinatura da Ordem de Compra.

Paráorafo Seoundo —Fornecer o objeto de primeira qualidade e perfeitamente adequado.

Paráorafo Terceiro —Os equipamentos deverão ser comprovadamente originais, de
procedência, com mídia e manual de instruções de instalação, não sendo admitido, em
hipótese alguma, a entrega de produto reutilizado ou recondicionado ou congênere.

expensas, no total ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da fabricação ou da execução do serviço.

equipamentos, bem como o motivo de força maior para a má execução ou inexecução do
objeto desta Ata.

~pf SS**tt—G th puht f I t d bjt,Chp hbhhh d d f
a garantir o pleno atendimento do acordo de níveis de serviços, assim, deve
responsabilizar-se pela imediata substituição que apresente problemas crônicos de
operação.

P f Sth —C I I Cht t UNIGESTEq Iq dt q hd

*d q, t b 'I, t hf q jh d 'I p
desenvolvimento pleno do objeto desta Ata.

Paráorafo Oitavo —Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou,
cabendo-lhe, integralmente, os ânus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á
independentemente da que será exercida pela UNIOESTE.

~pf NN—I d I* t I UNIGESTE, d*
omissão da fiscalização, 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.

Paráorafo Décimo —Manter, sob as penas da lei, o mais completo e absoluto sigilo sobre
quaisquer dados, informações, documentos, especificações técnicas e comerciais dos
equipamentos da UNIOESTE, de que venha a tomar conhecimento ou ter acesso, ou que
venham a ser confiados, sejam relacionados ou não com o fornecimento do material objeto
desta Ata.
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Pará rafo Décimo Primeiro —Submeter a análise e aprovação do gestor técnico da
UNIOESTE/REITORIA, a substituição do objeto, que devem ocorrer por outros que
apresentem as mesmas características técnicas e funcionais.

Paráorafo Décimo Seoundo —Atender qualquer pedido de item (sem vinculação de
exigência mínima), efetuados durante a vigência desta Ata, independente de valor ou
quantidade.

CLÁUSULA 9' DAS RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR
São responsabilidades do fornecedor signatário desta Ata:
Paráorafo Primeiro —Todo e qualquer dano que causar a UNIOESTE ou a terceiros,
ainda que culposo, praticado por seus prepostos, empregados ou mandatário, não excluindo
ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela UNIOESTE.

Pará rafo Seoundo —Todo e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em
decorrência do fornecimento em questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus
empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo a
UNIOESTE de qualquer solidariedade ou responsabilidade.

Pará rafo Terceiro —Todas e quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas a
UNIOESTE por autoridade competente, em decorrência do descumprimento de lei ou de
regulamento pela Contratada, que forem pagas, pela UNIOESTE, deverão ser
reembolsadas â mesma, que ficará, de pleno direito, autorizada a descontar de qualquer
pagamento devido a Contratada, em seu valor correspondente.

correspondente aos referidos danos ou prejuízos diretamente das faturas pertinentes aos
pagamentos que Ihe forem devidos, assegurada a prévia defesa.r~fl f —A d f lig* E d UNIOESTE
signatária desta Ata das responsabilidades previstas neste instrumento,

CLÁUSULA 10' DAS OBRIGAÇÕES DA UNIOESTE
A UNIOESTE obriga-se a:
Pará rafo Primeiro —Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa
cumprir suas obrigações especificadas.

Paráorafo Se undo —Relacionar-se com a empresa exclusivamente através de pessoa por
ela credenciada.

Paráorafo Terceiro —Efetuar o pagamento a Contratada, até o 10'décimo) dia, após o
recebimento definitivo do objeto empenhado e emissão da nota fiscal/fatura e demais
condições conforme Cláusula 11'essa Ata.

6
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~Pf I —F ll t t tr dl t d p tl Od d
Compra.P~flt —E«lgl q CONTRATADA t g q lp t, t It
observância a este instrumento.

P f S *t —0 I t, p I I t I FISCACIZAÇAO.

CLÁUSULA 11' DO PAGAMENTO
Paráorafo Primeiro —Quanto a entrega do objeto por parte da empresa Contratada, esta
deverá emitir notas fiscais separadas para cada Ordem de Compra, em favor da
Universidade Estadual do Oeste do Paraná —UNIOESTE, unidade administrativa
solicitante, sendo que, caberá a esta a liquidação do(s) respectivo(s) empenho(s), após o
competente atesto do servidor solicitante, nas notas fiscais do objeto entregue. 0
pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da entrega do bem
objeto do fornecimento, desde que o mesmo esteja de acordo com o solicitado pela
Administração, e do recebimento pela Divisão Financeira da Reitoria da Unioeste, das
respectivas notas fiscais e do Termo de Recebimento Definitivo (Anexo 04), devidamente
atestado.

Paráorafo Se undo —Para o cumprimento do Parágrafo Primeiro, caberá a empresa
contratada manter o Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná
GMS/CFPR (conforme Decreto Estadual n.'762/13, de 19 de dezembro de 2013),
devidamente ativo e em plena regularidade junto ao Governo do Estado, sob pena de não o
fazendo, estar impossibilitada de receber o pagamento devido até a efetiva regularização,
bem como não poderá estar inscrita no CADIN Estadual (Cadastro Informativo Estadual-
Decreto Estadual n.'933/15, de 17 de julho de 2015).

Pará rafo Terceiro —Para o cumprimento do Parágrafo Primeiro, caberá a empresa
contratada informar na nota fiscal emitida, o banco, o número da agência bancária e o
número da conta corrente para depósito (devendo ser do mesmo CNPJ apresentado na
proposta). Não será efetuada qualquer outra forma de pagamento que não seja depósito
bancário, isso porque o Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse-
SICONV, não operacionaliza pagamentos por meio de boleto bancário.

contrata manter conta corrente ativa no Banco do Brasil, de acordo com o Decreto Estadual
n.'.505/16, de 06 de julho de 2016, onde os empenhos efetuados com recursos do
Tesouro, só poderão ter seus pagamentos efetivados em favor da Contratada, por meio de
depósito bancário e no banco citado.

fiscal(is), observar que a partir de 01/12/2010, conforme Protocolo ICMS n.'2/2009 e
7
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NPF n.'95/2009, é obrigatório a emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), em
substituição aos modelos I e IA.

P f S *t —Q d 11~ It d q t I I j It(d d
SET(-DGP,SEED t S t I d Et d, O t Eq tdq d()
respectivo(s) empenho(s), após competente atesto do servidor solicitante, nas notas fiscais
do objeto entregue. 0 pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias corridos, contados a
partir da entrega do bem objeto do fornecimento pela Divisão Financeira da Reitoria da
Unioeste, das respectivas notas fiscais e do termo de Recebimento Definitivo (Anexo 04),
devidamente atestado.

P~fs I' D d I t 9 N t 'dd 21 d j IR d 1999,
do MARE, caberá a UNIOESTE proceder a consulta da habilitação da signatária desta Ata
no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores —SICAF por ocasião da
liberação de cada pagamento.

~pf touttt—S ttd()1 St tdd() ()It () q p d
seu(s) valor(es), quer por omissão de dados ou elementos identificadores do(s)
respectivo(s) pagamento(s), a(s) fatura(s) será(ão) devolvida(s) a Contratada.

P '" f N —OP Id*d t 9 d()ft () q Id t q I,P
d I 9

' t td, t ( ) p*d d QNIOESTE, '
d

para efeito de pagamento de quaisquer ânus, devendo a contagem do prazo para pagamento
ser iniciada na data de reapresentação da(s) fatura(s).

Paráorafo Décimo — Os pagamentos serão efetuados se estiverem cumpridas,
integralmente, as obrigações anteriores da Contratada, até a data do evento que originou o
faturamento.

CLÁUSULA 12' DA REVISAO DE PREÇOS
Paráorafo Primeiro —0 preço relacionado na Ata de Registro de Preços poderá sofrer
alterações obedecidas as disposições contidas no art. n.'13 da Lei Estadual n.'5.608/07
e no art. 65 da Lei Federal n.'.666/93. 0 preço registrado poderá ser revisto em
decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o
custo dos bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata negociar junto ao
fornecedor.

Pará rafo Se undo —Quando a UNIOESTE, através de pesquisa ou impugnação de
terceiros, verificar que o valor registrado está acima dos preços praticados no mercado, o
órgão gerenciador convocará o FORNECEDOR, por meio de correspondência oficial, para
negociação visando adequar os preços registrados aqueles oficialmente reconhecidos
inicialmente. 0 comparecimento deverá ser no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a partir da
notificação do promitente.
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Paráorafo Terceiro —No caso de o detentor do Registro de Preços ser revendedor ou
representante comercial, eventual pedido de revisão dos preços deverá, necessariamente,
ser acompanhado de planilhas que demonstrem, de maneira clara, o valor atribuído a cada
item que compôs o preço final constante de sua proposta e que compôe o valor solicitado
no pedido de revisão (custo de aquisição, com as respectivas notas fiscais de
fábrica/indústria/distribuidor; encargos em geral; lucro, etc.), de modo a demonstrar o
alegado desequilíbrio econômico financeira decorrente de acréscimos posteriores e
imprevistos, em comparação a revisão solicitada.

P ftf t —Ad t q d q d q t t P g jr*,
a comprovação necessária, conforme o caso, é pressuposto fundamental para a análise do
pedido de revisão, não bastando mera alegação de desequilíbrio.

~pf tt —A tt t dd,pd'*ttdd c t td
lista de preços expedida pelos fabricantes, que conterá, obrigatoriamente, a data de início
de sua vigência e numeração sequencial, para instrução de pedidos de revisão de preços.

P " f g*t —N 't d pdd d t,d t t t'
d dt ', p tft q d p q t t d d t tt q

acompanhem o pedido, 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 índices setoriais ou outros adotados pelo
Governo Estadual, devendo a deliberação de deferimento ou não da alteração solicitada ser
instruída com justificativa da escolha do critério e memória dos respectivos cálculos, para
decisão da Administração no prazo de 15 (quinze) dias.

Paráurafo Sétimo —0 percentual diferencial entre os preços de mercado vigente a época
do julgamento do pregão, devidamente apurado, e os propostos pela Contratada/Detentora
do Registro de Preços será mantido durante toda a vigência do registro. 0 percentual não
poderá ser alterado de forma a configurar reajuste econômico durante a vigência deste
registro.

P~fuit —É dd 'C t td tt p f t t q t d
o trâmite do processo de revisão de preços, estando, neste caso, sujeita as sanções previstas
nesta Ata.~pf N —A t 'd* O p p d t t
legais, que são soberanas a previsão desta cláusula.

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

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

b) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

Pará rafo Décimo Seoundo —¹ohavendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador
deverá proceder a revogação da Ata de Registro de Preços (item registrado), adotando as
medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

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

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

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

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

Paráorafo Seuundo —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.

Pará rafo Terceiro —0 cancelamento de registro, assegurados o contraditório e a ampla
defesa, será formalizado por despacho do Ordenador de Despesas da UNIOESTE.

CLÁUSULA 14' DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC.
Correrão por conta exclusiva da empresa signatária desta Ata:
Pará rafo Primeiro —Todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na
legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-la na época própria.

Pará rafo Se undo —Todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação
específica de acidentes de trabalho quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os
seus empregados, quando do fornecimento do equipamento ou em conexão com ele, ainda
que acontecido em dependência da LINIOESTE.

Pará rafo Terceiro —A responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes
da adjudicação do objeto licitado.
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estabelecidos nesta Cláusula, não transfere a responsabilidade por seu pagamento a
administração da UNIOESTE, nem poderá onerar o objeto do Pregão, razão pela qual o
CONTRATADO renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou
passiva, com a UNIOESTE.

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

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

a UNIOESTE, por prazo não superior a 02 (dois) anos.

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

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

(ii) A sanção administrativa de MULTA será aplicada por inexecução total ou
parcial da obrigação, inclusive, por atraso injustificado na entrega dos equipamentos,
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, por dia de atraso
no evento não cumprido, limitados a 10% (dez por cento) do mesmo valor;

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

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

d) De 10% (dez por cento) sobre o valor total da Proposta vencedora, no caso da
Contratada deixar de apresentar os documentos exigidos, nos prazos e condições
estabelecidas no Edital;
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e) De 10% (dez por cento) sobre o valor total da Proposta, no caso de rescisão do
contrato ou instrumento equivalente, por ato unilateral da administração, motivado por
culpa da Contratada, garantida prévia defesa, independente das demais sanções cabíveis.

Paráorafo Terceiro —A aplicação da multa não impede que a UNIOESTE rescinda
unilateralmente o Ata de Registro de Preços ou instrumento equivalente, e aplique as
demais sanções previstas na legislação estadual pertinente.

pagamento não eximirá a empresa inadimplente da responsabilidade por perdas e danos
decorrentes das infrações cometidas.

contraditório e a ampla defesa, facultada defesa prévia do interessado no prazo de 05
(cinco) dias úteis contados da respectiva intimação.

Paráorafo Sexto —0 valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 05
(cinco) dias úteis, a contar da data da notificação. Se o valor da multa não for pago, ou
depositado, será automaticamente descontado do pagamento a que a Contratada fazer jus.
A multa não paga será cobrada administrativamente e/ou judicialmente.

Paráorafo Sétimo — Comprovado que o produto entregue não corresponde âs
especificações constantes na proposta, será o mesmo devolvido ao contratado, obrigando-
se este a substituí-lo no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, sem qualquer ônus para a
Administração e sem prejuízo das sanções previstas na presente Ata.

Paráorafo Oitavo —As sanções administrativas previstas no Parágrafo Primeiro serão
aplicadas sem prejuízo das cominações impostas na Lei Estadual n.'5.608/07 e suas
alterações, ou das cominações impostas na Lei Federal n.'.666/93 e suas alterações, além
da instrução de Serviço n.'03/2004 —GRE, de 14 de maio de 2004.

P~óN —Ap ttdd t pd t d * *d*fdtt
e força maior e as justificativas somente serão aceitas por escrito, fundamentadas em fatos
reais e comprováveis, a critério da UNIOESTE.

CLÁUSULA 16' DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
~P' Út —0 p t d t d ó t d Djt d p t
licitação ocorrerão por conta dos recursos da dotação orçamentária 4534.12364084-127,
Rubrica 4490.5233, nas mais diversas fontes de recursos.

CLÁUSULA 17' DAS DISPOSIÇOES FINAIS
As partes ficam, ainda, adstritas as seguintes disposições:
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Paráorafo Primeiro —Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por
intermédio de lavratura de Termo Aditivo a presente Ata de Registro de Preços.

Paráorafo S undo —Integram esta Ata, como se nela estivessem transcritos, o Edital do
Pregão n.'18/2019 e seus Anexos e as propostas das empresas classificadas, no item.

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

CLÁUSULA 18*-DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Cascavel, Estado do Paraná, com exclusão de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para decidir eventuais questões decorrentes desta Ata
de Registro de Preços.

Por estarem, assim, justas e contratadas, as partes assinam a presente Ata de Registro de
Preços, lavrando-se uma via para a UNIOESTE, mais tantas vias quantas forem as
empresas signatárias, de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Cascavel, 17 de dezembro de 2019.
NILCEIA APARECIDA MORESCO AFAAEDDANDMACO

MARQUEVISIQ:4528882892O tamaoosusessamsasso
tss

:1010.01.0111DD3343'00'ilceia

Aparecida Moresco Marqueviski

UNIO ESTE

RONEI CARDOSO DOS Amoadodeformaógdalpor
RONEI CARDOSO DO5ANJOS.337652440001 ANID5237652440001 14

14 Dados 291912151554$643290

Meire Rodrigues da Silva
RONEI CARDOSO DOS ANJOS —ME

TESTEMUNHAS :

gP,ggPgg Assinado de forma
digital por BARBARA

ZANINI:036 ZANINI:03630485960
Dados: 2020.01.0830485960 09:44:08-03'00'3
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-Rubrica

PARA NA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.'99/2019 —REITORTA

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços n.'99/2019, celebrada
entre a Universidade Estadual do Oeste do Paraná —Unioeste e a Empresa cujo preço está a
seguir registrado por item, e as especificações constantes no Termo de Referência —Anexo
01 (b), em face a realização do Pregão n.'18/2019.

ITEM QUANT. ESPECIFICADO
RESUMIDA

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

02 07 MICROFONE DE MESA
MARCA: SHURE
MODELO: MX 396 C TRI

VALOR TOTAL REGISTRADO R$)

3.900,00 27.300,00

R$ 27.300,00
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KXTRATO DK CONTRATOS
4'ERMO ADITIVO AO CONTRATO m'41/2015

Objetor Locaqão de equip coto automarizado de 'nobormo ios co
foracc'uto de insumos. (pregão eletrõnico o . 069/2015). Contratante: UNI-
VERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA. C tratada: LABORSYS
PRODUTOS DIAGNÓSTICOS EHOSPITALARES LTDA. Valor: R$664.892,39.
Prmade 'gõ ri i28/12/2019a27/12/2020.
2'ERMO ADITIVO AO CONTRATO n.'50/2017
ObjetorLocaqãode ee ip todccoagul rgos g

'
fornecimento dc

os,eq ipame tob ckupno o soft redegerenci mcatolabomto '«L
(pregão cletrõoico nq 064/2017). Co t ta te: UNIVERSIDADE ESTADUALDE
PONTA GROSSA. Contrat*d :LABORSYS PRODUTOS DIAGNÓSllCOS E
HOSPITALARES LTDA. V lorr R$ 224 54 IB9. P o d 'gê riai 02/01/2020
a 0 I/01/202 L

Po m Grossa, 06/01/2020.
S ulo Poatarolo M d

Pregoeuo / HURCG
438/2020

I UMOESTE

Ata 097/2019-R nona - CONTRATANTE 0 i wridade Estadual do Gastado
Parcn —UNIOESTE —CONTRATADA: IHSAN KSTKVAN MORALKS
FARIAS COMÉRCIO ESKRVICOS.OBJETO.Aq W od Eq pa mtode
Fgmagern, para at~er as~ Un dadas Ad 1 bt t vm d Umversidade
Emdmd do Oeste do Paraná —UNIOESTE AMPARO LEGAL: Pagão
Elct õ ico nf ntg/2019- UNIOESTE (Reitona). Cs cavei, 17 de dcze b o de
2019.
At 098/2019-Reitona - CONTRATANTE: U 1 ersidade Estadml do 0 ste do
Faia ' UNIOESTE — CONTRATADA. PRISMA COMERCIO
VAREJISTA E ATACADJSIA KnãELI-EPP. 08/ETO. Aquisiqão de
Eq p to de Filmagem, para ateM m árias Unulades Ad isaatNm da
U 'adada Estadnd do Oeste do Pamri —UNIOESTE. AMPARO LEGAL
Pregão Eletro im '18/"019 - UNIOESTE (Reitorn) Cascavel, 17 de
d bm de 019.
Ata 099f1019-R itona - CONTRATANTE: U 'uidada Estadml do 0 t do
Pamná —UNIOESTE —CONTRATADA: RONKI CARDOSO DOS ANJ05-
MK. OBJETO: Aq siqão de Eq pmwnto de Fkmg~ pma at«der as vánas
Un ded s Ad istrat m da Uni e id de Estadual do 0 te do P~—
UNIOESTE AMPARO LEGAL; P gão Berrõnno '18f'019 - UNIOESTE
(Reitoria). Cmca el, 17 d dezembro de 2019

231/2020

v genma do Contrato Adn istmtivo n 005/15 -Re Lãh
28/06/2019 CONVALIDAR, o parindo de vigeacia compres d do
28/06/2019 e 6 t de ass natma dast Termo Aditivo FORMALIZAR: a
suspensão do prazo de exccuqão do Contrato Ad 'rmtivo n'05/2015-
R toria, co tcr d 15/12/2018. AMPARO LEGAL. Lm Fcdcral 8666/93 e
Lei Estadual )5.608/07 Cascavel, 12 de ar ode2019

22'I/2020

I CEASA

CENTRAIS DK ABASTECIMENTO DO PARANÁ S.A-CKASA/PR
AVISO DK ANULACAO DK LICITAt,Ã0
PREGÃO PRESENCIAL N'13/2019

A Centrais de Abasteci e to do Paraná S.A. - CEASA/PR, por ntermáho da
Pregoeita, informa que o Processo Licitatério n'5 793.9 8-6, modalidade Pregão
PresenciaL ripo menor preqo, foi anulado eom base no arngo 62 da Lei Federal
13 303/16 e jusugcariva fundamentada o processo.

C rltba,2õded bmde2019.
Sonia de Brito Barbosa —Pregoem

498/2020

CENTRAIS DK ABASTECIMENTO DO PARANÁ S.A—CKASA/PR
AVISO DK LICITACÃ0- PREGÃO PRESENCIAL o'01/2020

PROTOCOLO: 15 940.574-5
OBJKTOt Ocuparão de áreas vagas referentcs a Boxes e Lojas de CEASA/PR
—Unidade de CURITIBA. dcsti ada ao comérmo atacadista de hort graa/eiros e
aripicos cm gemi, atm és de Termo de Permms o Ren unemd de Uso.
CREDENCIAMKNTOr dia 19 de fevme ro de 2020 das 09h30 as 12 hrs-
receb mento dos envelopes de propostas comem ais c babilitaqão;
Loc k Castro de eventos da Um d de Atacadista da CEASAde Curitiba, situada na
Rodovia Regia Binencourt, n'2 881,BR 116,km 111—Bairro Tamqmra —CEP
81 690-901—Curinba —Paraná, os documentos ser o re ebidos e pmtocolados po
pregomro e eqmpe de apoio:
ABERTURA DO PRKGÃOr dras 20 e 21 de fe ere o dc 2020 as 09h30-
julgamento dm pmpostas comerciais, lances e mHue da documentaqãoi
Locri Cmt odeeventosdaUmdadeAt c dutadaCEASAdeCuritiba situadana
Rodovia Regia Biuencomt, n'2.881, BR 116, km 111—Bairm Tatuquara —CEP
8 1.690-901—Curitiba —Paraná
RKTIRADA DO EDITAL: 0 Edital estar' disposiqão através do endereqo
el tmnico wwwceasaprgovbr, pod m mnda ser solicitado auavés do e-mail
lim tacaoceasa@cessa pr gov. br .

Kdc Kdua do Bubntz —Di ctor-P esid t
474/2020

Co tmto 063/2019-Reiton - CONTRATANTR U 1 e sidsde Estadml d
Oeste do P ' UNIOESTE —CONTRATADA VISA PAPELARIA 8
SUPRIMKltTOS DK INFORMÁTICA —LTDA. OBJETOi Aqumqão de
Can bos di ersos pa atend r o Cm pus de Casca ek HUOP e Reitona da
U ersidade Est dual do Omtc do Pua á AMPARO LEGAL D p de
Liczaq o 'óó/2019 - UNIOESTE (R tona) Cascav I, li de demmbro de
2019.

370/2020

C t ato 064/2019-Reitona - CONTRATANTE; 0 'rsidade Estadml do
Omte do Paraná —UNIOESTE —CONTRATADA MARIKLLE MAZALOTIT
NEJM GAMA. ORIETO: Credencn emo de Leiloeiros Põbl cos Oficiais
de demente matn riados m Ju ta Comercul do Pararu - JUCEPAIL AMPARO
LEGAL Credem e to u* 003/2019 - UN IDESTE (Re toria). Cascav I, 18 d
dezembro de 2019.
C t ato 065/1019-Reitoria - CONTRATANTE U ersidade Estadml do
Oeste do Pm ' UNIOESTE —CONTRATADA PAI/LO ROBERTO
NAKAKOGUF OBJETO Cr& cmnento d Leiloeiros Públicos Of ms
devidamente m triculado Junta Comerciri do Parawi - JUCEPAR AMPARO
LEGAL: Crwlencunwnto u'03G019 - UNIOESTE (Reitoria). Casca sá 18 de
dez mb de 2019
Co t ct 066/2019-R toria - CONTRATANTE 0 e s dada Estadml do
Oeste do Para —UNIOESTE —CONTRATADA: PAULO SETSUO
NAKAKOGUE. OBJETO Crede comento de Le loems Públicos 0ãe an
dev dam tc matnc lados na I ta Comercnl do Parana - JUCEPAIL AMPARO
LEGAL. C denwame ton'003G019-UNIOESTE (R ito ) Cascavel, 18 de
de mbro de 2019.
Co trato 067/2019-Re tona - CONTRATANTE: 0 maldade Est dM do
Oeste do P~ —UNIOESTE —CONTRATADA GABRIEL ALBA 10
NASCIMENTO. OBJETO Cred mbmento d L leeuos Põblmn 0ãcbu
d da mematricri dos I taComer 1 i do Paraná-JUCEPAIL AMPARO
LEGAL Credenci nto '003/2019-UNIOESTE(R co ). Cmca ek 18 d
dezembro de 2019

232/2020

Termo Aditivo 009/2019 ao Contrato 005/2015-Reitoris
CONTRATANTE: Universidade Estadual do Oesre do Paraná -UMOESTE-
CONTRATADA: N. Dalmum Comwuqõcs Ltda - KPP. OBJKfO:
PRORROGAR, por mais 360 chas (trezeatos e sessenta) dias. o prazo de

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ SJL - CKASA/PR
AVISO DE LICITACÃ0 —PREGÃO PRESENCIAL '02/2020

PROTOCOLO: 16.301.166-2
OBJETOrCo tmtaqãodcemprcsaparaaprestaq od se igodcLOCACAODE
AMEULANC IA COM MOTORISTA SOCORRISTA EENFERI IEIRO (A), a scr
prestado no interior Unidade Atacadista dc Cminba
ABERTURAi29delaneirode2020 m09 30hrs,msaladaAdmnristtaqãcCentral
da CEASA/PR, situada na Avenida Nome Senhora da Luz, 2143—Jardim Social
—CEP 82 530.010—C 'riba —Paraná
RETIRADA DO KDITALr 0 Edital esmrá '

sposiq o at és do c dercqo
eletronico .cmsa prgov br e poderá a d s soh itado atra és do c-mail
l icitacaoceasagceasa prgov br.

Kder Eduardo Bublit*
Diretor-Presidente

478/2020

CENTRAIS DK ABASTECIMENTO DO PARANÁ SA-CKASA/PR
RESULTADO —PREGÃO PRESENCIAL 020/2019

PROTOCOLO: 15 837.152-9
OBJETOr Contrataq o de empmsa especializada para execuao dc serviqos de
refonoa e melhoria do Banco de Alimentos da Unidade Atam rEsta de Cunnba.
RESULTADO: DESERTA

So la de Brito Barbosa
Pregorira

496/2020

I CELEPAR

A Campanha de Tecaologia d lafonuaqão e Con wucaqão do Paraná - Celepar,
vcmpublicaroPI oAnualdcAuvid desdeAuditonalntemapac o eciclode
2020, elaborado com o spma do Comité de Auditoria Esmtutário e apmvado pelo
ConselhodeAdmaastraaona332'Re ião Ordinária,em 29 de o cmbrode 2019
Consulta no Portal da Transpa encia da Celepar, p lo bnk hnp://www.celepar.
pr gov br/Pagma/Metas.

Le dm Victorino dc Moura
Diretor-Presidente

210/2020


