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CONTRATO N'05/2020 —REITORIA

Contrato de aquisição de Equipamentos para
Central de Materiais Esterilizados, do
Hospital Universitário do Oeste do Paraná-
HUOP, que entre si celebram a Universidade
Estadual do Oeste do Paraná —UNIOESTE),
e a Empresa HORIZON MEDICAL
COMÉRCIO DK PRODUTOS
HOSPITALARES - LTDA.

A Universidade Estadual do Oeste do Paraná —UNIOESTE, pessoa jurídica de
direito público, inscrita no CNP J sob n.'. 78.680.337/0001-84, situada a Rua
Universitária, 1619—Jardim Universitário na Cidade de Cascavel, Estado do Paraná,
doravante denominada CONTRATANTK, neste ato representada pelo Pró-Reitor de
Administração e Finanças, Senhor Geysler Rogis Flor Bertolini, nomeado pela Portaria
n'039/2020 e a Empresa Horizon Medicai Comércio de Produtos Hospitalares-
Ltda, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua Merchid Belich, n.'75, Sala
ES 04 Bairro Bom Retiro CEP 80.520-600 e-mail adm horizonmedical.com.br
licita.horizon mail.com telefone (041) 3527-6222 na cidade de Curitiba, Estado do
Paraná, inscrita no CNP J sob n.'6.189.890/0001-15, representada neste ato pelo senhor
Carlos E. Wolff de P.e Silva, CPF : 149.042.108-40, a seguir denominado
CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente CONTRATO, nos termos da Lei
Federal n.'0.520/02, Decreto Federal n.'0.024/19, Lei Complementar n.'23/06 e suas
alterações„e subsidiariamente, a Lei Federal n.'.666/93 e suas alterações, além das
demais legislações aplicáveis, assim como pelas condições do edital de Pregão Eletrônico
n.'21/2019 pelos termos da proposta da CONTRATADA datada de 03/12/2019, e pelas
cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das
partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA — OBJKTO, GESTAO E FISCALIZA/AO
CONTRATUAL

Pará rafo Primeiro —0 presente Contrato tem por objeto a aquisição de Equipamentos
para Central de Materiais Esterilizados, do Hospital Universitário do Oeste do
Paraná —HUOP, cujas especificações estão postas abaixo, em conformidade com a
proposta de preços que integra o Pregão Eletrônico n.'21/2019, com assistência técnica
e garantia.

Gestor do contrato: Edson Marcos Gonçalves —Setor de Patrimônio - HUOP
Fiscal do Contrato: Rodrigo Allan Barcella —Diretor Administrativo - HUOP
Convênio: 870027/2018 —Ministério da Saude
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ITEM 01

~ob'eto: Secadora de Traqueias (Descrioão detalhada conforme edital de licitaoão e
proposta da contratada).
Quantidade: 01
Marca: DAGDATECH
Modelo: DT 2300- Elena
Valor Unitário: 35.000,00
Total do Item: 35.000,00
Garantia: 12Meses para defeitos de fabricação
Prazo de entrega: Prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir do recebimento
do contrato.

ITEM 03

~ob'eto: Lavadora Ultrassônica (Descrieão detalhada conforme edital de licitaqão e
proposta da contratada).
Quantidade: 02
Marca: Eco Sonics
Modelo: Q32/40 A JET
Valor Unitário: 27.500,00
Total do Item: 55.000,00
Garantia: 12Meses para defeitos de fabricação
Prazo de entrega: Prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir do recebimento
do contrato.

Pará rafo Se undo —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 Eletrênico n.'21/2019, juntamente com seus anexos e a proposta da
CONTRATADA.
Pará rafo Terceiro —A responsabilidade pela gestão e fiscalização da execução
contratual do presente certame caberá aos servidores, Ademir Vanin da Rocha e Rodrigo
Suzuki, respectivamente, nos termos do artigo 118 da Lei Estadual n.'5.608/2007.

CLÁUSULA SEGUivtlDA —FORMA DE EXECUTO
r

Parágrafo Unico —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.
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CLÁUSULA TERCEIRA —VALOR CONTRATUAL

Pará rafo Único —Pela aquisição do objeto ora contratado, a CONTRATANTE pagará
a CONTRATADA o valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais).

CLÁUSULA UARTA —CONDIÇ.'OKS DE PAGAMENTO

Parágrafo Primeiro —Quanto da entrega do objeto por parte da empresa contratada, esta
deverá emitir nota fiscal para cada produto, em favor da Universidade Estadual do Oeste
do Paraná —UNIOESTE, sendo que caberá a esta a liquidação do respectivo empenho,
após o competente atesto do servidor solicitante, na nota fiscal 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, tanto pelo recebimento da respectiva nota fiscal, por meio da Divisão
Financeira da Reitoria da UNIOESTE, quanto pelo Termo de Recebimento Definitivo
(Anexo 05), devidamente atestado.
Pará rafo Se undo —Para o cumprimento do Parágrafo anterior, caberá a empresa
contratada manter todas as condições de habilitação, incluindo 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 —Caberá ainda a empresa contratada, na emissão da nota fiscal,
observar que a partir de 01/12/2010, conforme Protocolo ICMS n.'2/2009 e NPF

n.'95/2009,é obrigatório a emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), em substituição aos
modelos 1 e 1A.

—C dd d D d
" d '4 C

de Repasse —SICONV, não operacionaliza pagamentos através de boleto bancário, é
necessário que a empresa contratada informe na nota fiscal emitida, o banco, o número
da agência bancária e o número da conta corrente para depósito (devendo ser do mesmo
CNP J apresentado na proposta). Não será efetuada qualquer outra forma de pagamento
que não seja depósito bancário.

—C dd d D «d .'4. I .d dd d
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.

CLÁUSULA UINTA —RECURSO FINANCEIRO

Pará rafo Unico —Os pagamentos decorrentes da execução do objeto da presente
licitação serão efetuados a conta dos recursos da seguinte dotação orçamentária, rubrica
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Item
01,03

Convênio

870027/2018

Dotação Orçamentária Rubrica Fonte
4534.12364084.127 4490.5208 281

CLÁUSULA SEXTA—CRITÉRIO DE REAJUSTE

Parágrafo Unico —0 preço estabelecido no presente Contrato não será reajustado.

CLÁUSULA SÉTIMA —PRAZO K CONDIQAO DE ENTREGA RECEBIMENTO
DO OBJKTO

Parágrafo Primeiro —A entrega será de até 60 (sessenta) dias úteis, contados a partir da
assinatura do Contrato.
Pará rafo Se undo —Os materiais e equipamentos referentes ao Anexo 01 (a) deverão
ser entregues no endereço abaixo relacionado, sendo que a entrega do bem deverá ser
feita no horário das 09h00min as 15h00min., horário de Brasília/DF.

Entrega no Hospital Universitário do Oeste do Paraná —HUOP
Avenida Tancredo Neves, 3224—Bairro Santo Onofre (CEP. 85.806-470)

Cascavel —Paraná.
ANEXO ITEM
01 (a) 01,03

RKSPONSAVEL PELO RECEBIMENTO
Setor: Divisão de Patrimônio

Res onsável ela Divisão de Patrimônio —HUOP

Parágrafo Terceiro — Os materiais e equipamentos deverão ser entregues em
conformidade com as especificações exigidas no Anexo 01, do Edital. Quando a entrega,
caberá a Contratada efetuar seguro visando o transporte do bem. 0 mesmo será recebido
e conferido por uma Comissão composta de servidores do Hospital Universitário do Oeste
do Paraná- —HUOP„a qual ao final dos trabalhos de conferência, emitirá laudo de
recebimento em relação ao bem entregue (Anexo 05). Se algum equipamento apresentar
defeito o mesmo será rejeitado obrigando-se o fornecedor a substituí-lo, sem prejuízo para
a UNíOESTE.

d d* ddd d *df
estipuladas no Edital, ou ainda não atenda a finalidade que dele naturalmente se espera,
o órgão responsável pelo recebimento expedirá oficio a Contratada. comunicando e
justificando as razões da recusa e ainda a notificando efetuar a troca no prazo máximo de
10 (dez) dias corridos, sem qualquer ônus para a Administração e sem prejuízos das
sansões previstas no presente Contrato. dfd, d d 'd

a troca do objeto recusado, o órgão solicitante dará ciência ao gestor do contrato, ou a
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Diretoria Administrativa e Financeira da Universidade Estadual do Oeste do Paraná-
UNIOESTE (Reitoria), através de Comunicação Interna, para proceder com a abertura de
processo de penalidade contra a empresa, de acordo com as normas contidas na Lei
Federal n.'.666/93 e suas alterações.«'*d
programa e acessórios, estes serão submetidos, a critério da CONTRATANTE, a Testes
de Desempenho e/ou Demonstrações de Funcionamento, que verificarão funções e
parâmetros especificados no Edital.
Para rafo Sétimo —Caberá a CONTRATADA na execução deste contrato, atender as
seguintes condições específicas ambientais, conforme o caso, e considerando o exposto
no Decreto Estadual n.'.252/06, de 22/03/2006:

a) Recuperação ou reutilização, pelo fornecedor, do material de embalagem e dos
produtos utilizados;

b) Entrega das mercadorias em recipientes reutilizáveis, sempre que possível;
c) Coleta, reciclagem ou reutilização, pelo fornecedor, dos resíduos produzidos

durante ou depois da utilização ou do consumo de um produto;
d) Transporte e entrega de produtos químicos (como produtos de limpeza)

concentrados, procedendo-se a diluição no local de utilização;
e) Utilização de produto biodegradável, sendo vedada a entrega ou utilização por

parte do fornecedor, de produtos ou equipamentos que contenham ou façain uso de
substâncias que destroem a camada de ozônio SDO, arroladas em resolução do
CONAMA —Conselho Nacional do Meio Ambiente. Excluem-se do disposto nesta
alínea, os produtos e equipamentos considerados de uso essencial, tais como
medicamentos e equipamentos de uso médico e hospitalar, além de serviços de
manutenção de equipamentos e sistemas de refrigeração.

CLÁUSULA OITAVA —GARANTIA K ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Parágrafo Primeiro —Fica a garantia mínima estabelecida na descrição referente a cada
material e equipamento licitado, do Anexo 01 (a), contados a partir da data de expedição
do Termo de Recebimento Definitivo (Anexo 05), devidamente assinado. Os bens
deverão ter garantia 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 o Contratado a reparar os danos materiais e substituir
as peças que se fizerem necessárias em decorrência de tais problemas, sem nenhum ônus
a Contratante, até mesmo o transporte, seguro, entre outros.
Pará rafo Se undo —Os materiais e equipamentos deverão ter assistência técnica
permanente no Brasil, através do próprio Proponente. A empresa vencedora deverá
apresentar, declaração da assistência técnica autorizada pelo fabricante juntamente
com o Certificado de registro no Conselho do Profissional responsável técnico, se
comprometendo a prestar o serviço de manutencão/instalação/treinamento dentro
do prazo de garantia do equipamento, com todas as despesas arcadas pelo licitante.
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a) A Contratada poderá propor a substituição, sem quaisquer ônus para a
Universidade Estadual do Oeste do Paraná —UNIOESTE, de peças ou subpartes
tecnologicamente mais evoluídas, desde que fiquem preservadas as características dos
produtos e seu perfeito funcionamento, como descrito no Edital.
Pará rafo Terceiro —Todas as despesas de fretes, seguros, testes, ensaios, reinspeção e
demais despesas que recaiam sobre os bens, enviados para conserto ou para substituição,
que estejam cobertos pela garantia, serão suportadas pela Contratada.

d i dd**d*
contratual, conforme previsto no art. 56, da Lei Federal n.'.666/93.

CLÁUSULA NONA —DIREITOS K RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Pará rafo Primeiro —Constituem obrigações da CONTRATANTE:
a) Providenciar a infraestrutura e os recursos necessários a implantação dos materiais

e equipamentos, bem como zelar pela guarda e bom uso dos mesmos.
b) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, registrando as ocorrências e as

deficiências porventura existentes e encaminhando cópia imediatamente a
Contratada, para a pronta correção das irregularidades apontadas.

c) Vetar o emprego de qualquer produto que considerar incompatível com as
especificações apresentadas na proposta da Contratada, que possa ser inadequado,
nocivo ou danificar seus bens patrimoniais ou ser prejudicial a saúde dos
servidores.

d) Prestar as informações e os esclarecimentos sobre o Contrato, que venham a ser
solicitados pela Contratada.

e) Efetuar os pagamentos a CONTRATADA, de acordo com o previsto na Cláusula
guar ta deste Contrato.

Pará rafo Se undo —Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) Entregar e instalar o produto conforme as especificações técnicas constantes de

sua proposta comercial e no prazo máximo de 60 (sessenta) dias úteis, contados a
partir do recebimento do Contrato.

b) Executar diretamente o Contrato, vedada a subcontratação.
c) Fornecer produto de primeira qualidade e perfeitamente adequado.
d) Cumprir a garantia de funcionamento e prestar assistência técnica aos

equipamentos, na forma e prazos definidos neste Contrato.
e) Indicar, formalmente, preposto apto a representá-la junto â contratante, que deverá

responder pela fiel execução do Contrato, bem como acompanhar, orientar e
esclarecer os empregados alocados, para atuar por ocasião da necessidade de
assistência técnica.

f) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou
em parte o bem, se forem verificados vícios, defeitos ou incorreções resultantes
da fabricação do produto.

g) Garantir o perfeito funcionamento do produto disponibilizado de forma a garantir
o pleno atendimento do acordo de níveis de serviços, assim, deve responsabilizar-
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supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito
privado.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA —DURA/AO

Parágrafo Único —0 presente Contrato terá duração de 12 (doze) meses, contados a
partir de sua assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA UARTA —CASOS OMISSOS

Pará rafo Único —Os casos omissos serão resolvidos a luz da legislação que trata a
Cláusula Décima Segunda e dos princípios gerais de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA UINTA —FORO

Parágrafo Único —Fica eleito o Foro da Comarca de Cascavel, para dirimir dítvidas ou
questões oriundas do presente Contrato, renunciando as partes a qualquer outro que
tenham ou venham a ter, por mais privilegiado que seja, para decidir eventuais questões
decorrentes do Contrato.
E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento contratual,
em 03 (três) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das
testemunhas abaixo.

Cascavel, 13 de abril de 2020
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Governo do Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda

NOTA DE EMPENHO

SIA''!
I entifi

N. Documento 20003830

Pedido de Origem 20003484

Tipo de Documento OC

Tipo de Pedido de Origem OR

Data de Emissão 13/04/20

Unidade Contábil 04534 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA- UNIOESTE

Unidade

CNPJ Unidade

Proj/Atividade

Caracterlsti s

453445340001 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTEDO PARANÁ —UNIOESTE

78.680.337/0001-84

6128 GESTÁO DAS ATIVIDADES UNIVERSITÁRIAS - UNIOESTE

Recurso Excesso de Arrecadação

Adiantamento NÁO

Obra

Utilização

Reserva Saldo

Cond. Pagamento AV

P.A.D.V. 00

NÁO

5 Despesas de capital

Tipo Empenho 1 Ordinário

Diferido

Previsão Pagamento 13/04/20

N. Licitação 021/2019

N. Contrato 005/2020

N. Convênio

N. SID

Mod. de Licitação 7 Pregão Eletronico

Tp. Contrato 1 Contrato Concedido

Tp. Convenio

Credor

Credor 113937-HORIZON MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOS

Endereço RUA HENRIQUE ITIBERE DA CUNHA, 860 - - BOM RETIRO
CURITIBA- PR BR

CNPJ 26.189.890/0001-15

CEP 80520120

Banco/Agência 001/1433-8

Conta 59402/4

Demonstrativo Saldo r m ntário

DOTAÇÁO ORÇAMENTÁRIA

4534 6128 12 364 08 44905208 00 0000000281 2

Obs.: Valor estornado: R$ ,00

R$ 90,000,00 (noventa mil reais)

Histórico

AQUISIÇÁO DE SECADORA DE TRAQUEIAS E LAVADORAS ULTRASSÔNICAS PARA 0 HUOP, CONFORME CONTRATO

005/2020, CR 57896/2019, CONVÉNIO 870027/2018- MINISTÉRIO DA SAÚDE.

Aprovador 786657 GEYSLER ROGIS FLOR BERTOLINI

Dt.Aprovação 13/04/20

AUTORIZAÇÁO DO RESPONSÁVEL

R5843500A 13/04/20 15:10:13Criador por EABREU

Página 7
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(/NI'O'ERS IDADE ESTADUAL DO CEiNTRO-OESTE

TERiXIO ADI'I IVO iN" 04 COiNTRATO N" 07/2016
ohjeto: prestarão rle sen iços dc mannteni;ão c assistência técnica <los
quipmnentos dc telefonia da UNICEiNTRO.
Empresa contrnt nla: SIG/AIAFONE TELECONIL<iNICA( OES LTDA.
ãlotivo: I'iorro açáo (ln vigcncia lio contiato por mais I (ilozc) mosca. a partir
e I I dc abril de 2020. com reajuste no ialor dos seiviros. passando dc R.
1()1.02I. Ió pina RS I07.910.84.
llomolog»do por: S. Nla A Piof Dr. Fábio flcrnainleh.
Protocolo n": 063 I 7.'2015 dc <JS!07!2015.

DIRETOKIA DE COiçll'RAS E ivlATERIAIS
G uarnpuai'a —PR

34018/2020

UNiti íRSIDADE FSTADUAL DO CE/Nor go-OLS rF.

Tí/l(,(IO ÁDI1 ih/0 ih4' 0 CON'I RAIO ih/A 15!2015
Ohjetin Prestarão de servil os de Iornccimcnto de postos ilc semente ilc ling/aza
b auxiliar lle serv/ços gerais para o Campus Irnii.
Emprcs» contrnta(lacAiNDI(ADE L AiilDRADE LTDA —EPI'.
iãlotivo: Reajustar valores lio conlrato conforme Convenrlo Coletiva da
Cote oria a partir ilc 01 de fi:careiro de 2()2<1 c aft«ração lio Gestor do contrato.
yashanilo n ser a Professora A/ulrea No neiia Dias —Diretorn do Campus
Llnivcrsitário ilc Irati. 0 valor lio contraio passa para R5 79.95ãr,79 mensal e RS
959.4:15..6 ilniiill piitl 0 O'I111fnls ilc Irati. Para o Campus CFDEríG RS
03.366.13nienhais e RS 400394 76 anuais. 0 total lio coniialo para os 12 lliescs
sei;i de RS l. 59 840,12
Ilomologinlo por: S. ihfa "Prof. Dr. I úhio 14ernamles.
Protocolo n": 12721!2014d» I I/II/2014.

DIRETORIA DE COiXIPRAS E iãIATERIAIS
Ciunrapnai a —PR

34060/2020

UNIOESTE

Contrato 005/2020-Reitoria - CONTRATANTE: Universidade Estadual do
Oeste do Paraná —UNIOESTE —CONTRATADA: HORIZON MEDICAL
COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - LTDA. OBJETO:
Aquisição de Equipanientos para Central de Materiais Esterilizados, para atender
o Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP AMPARO LEGAL: Pregão
Eletrônico n'21/2019 - UNIOESTE (Reitoria). Cascavel, 13 de abril de '2020.

33905/2020

REPUBLICAÇAO UNIOESTE CAMPUS DE CASCAVEL
Pregão Presencial n'01/20ZO Objeto: Registro de preço para aquisição de
Equipamentos Odontológicos, para tender as Clinicas de Odontologia da
Unioestc Campus de Cascavel e demais unidades da Unioestc. A sessão Pública
acontecerá no dia 07 de Maio de 2020, as 09:30horas, na Unioeste Campus de
Cascavel. 0 edital poderá scr obtido na homcpagc
https:Í!rnidiis unioestc hr/AArav!Iicitacocs/!/ ou ainda pelo telefone (45) 3220-
3214.Marcos Aquila Insauralde Rocha (Pregoeiro).

34057/2020

EXTRATO PARA FINS DE PUBLICAÇÁO —Artigo 61, parágrafo único
da Lei 8666/93. Chamamento Público n'06/2020 (Processo
Administrativo n'OOZ89/2020) - Objeto: Credenciamento de pessoa
jurídica, na área da saúde, para prestação de serviços médicos, conforme
especialidades descritas em Edital, para atuação no Hospital Universitário do
Oeste do Paraná —HUOP. Chamamento Público n'07/2020 (Processo
Administrativo n'00348/2020) - Objeto: Credenciamento de pessoa
fisica, na área da saúde, para prestação dh serviços na função dc Técnicos dc
Enfermagem, para atuarão no Hospital Universitário do Oeste do Paraná-
HUOP. Errata Chamamento Público n'04/2020 (Procedimento
Administrativo n'315/2020 - Leia-se: ACurso Superior em Gastronomia.
Experiência mínima de IS meses como gastrônomo..,o Chamamento
Público u'02/2020 (Processo Adnliuistrativo n'00108/20ZO) - Contrato:
028/2020 Partes contratantes: Unioeste/HUOP X Associação dos
Agricultores Familiares do Municipio de Cascavel - AGRIVEL, inscrito (a)
no CNPJ sob o np 11.442.674/0001-62. Fundamento Legal: Leis

n'.080/90,8.666/93, Lei Estadual n'5.608/07, Portaria n'.286/93, do
Ministério da Saúde e Decreto Estadual n'.507/2009. Prazo inicial de
entrega da documentação: 22/04/2020 a 06/05/2020 (após este periodo o
HUOP continuará recebendo a documentação das empresas interessadas).
Local de entrega: Hospital Universitário do Oeste do Paraná
(HUOP/UNIOESTE), na Av. Tancredo Neves, 3224 —Bairro Santa Onofre-
CEP 85.806470 — Cascavel, Estado do Paraná. Informações
complementares: Os editais e demais informações encontram-se a disposição
dos interessados junto ao Setor de Chamamento Público do HUOP, no
endereço acima citado, ou pelo telefone (45) 3321-5169 ou ainda na home-
page ou www.unioeste.hr/huopforum/index.pbp em conformidade com o
Decreto Estadual n'452, de 07 de janeiro de 2004. CascaveUPr, 22 de
abril de 2020. Rafael Muniz de Oliveira —Diretor Geral HUOP —Portaria
0109/2020 —0167/2020).

33888/2020

UNIOESTE CAMPUS DE CASCAVEL
Pregão Presencial n'03/2020 Ohjeto: Rcgistro de preço dc prestação dc
serviço dc manutenção prcvcntiva corrctiva, com fornecimento dc peças dc
aparelhos de ar condicionado instalados na Unioeste Campus de Cascaveh A
sessão Pública acontecerá no dia 11 de Maio de 2020, ãs 09:30 horas, na
Unioeste Campus de Cascavel. 0 edital poderá ser obtido na homepage
hfátp,:!!mid;n,unbrtcsgte.bi's Ovrfípj<acochi/Í ou ainda pelo telefone (45) 3220-
3214.Marcos Aquila Insauralde Rocha (Pregoeiro).

34065/2020

Dis ensa dc Licita ão 007/2020 HUOp —Objetos: Materiais farmacológicos:
Cm Hospitalar Ltda.. Lei Est. 15608/2007, alt.34, inciso V. Valor total: RS
3.780,72. Cascavel, 23/04/2020. Rafael Muniz de Oliveira —Ordcnador de
despesas HUOP.

34218/2020

I CEASA

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANA S.A. - CEASA/PR
CNP J N'5.063.164/0001-67

NIRE 4130003661-6—COMPANHIA FECHADA

Edital de convocação para realização simultânea de Assembleia Geral
Ordinária e Assembleia Geral Extraordinária.
0 Conselho de Administração Centrais de Abastecimento do Paraná S/
A-CEASA/PR, através do seu Presidente em Exercício, com amparo
no Artigo 28 inciso XXVI do Estatuto Social, convoca os Senhores
Acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e
Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 30 de abril de
2020 as 10:00horas, na sede administrativa da CEASA/PR, situada na
Avenida Nossa Senhora da Luz, n'143, baino Jardim Social, Curitiba
Paraná, para deliberação da seguinte ordem do dia:
51 — QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA
I —Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as
demonstrações financeiras do exercicio encerrado em 31/12/2019;
II —Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercicio e a
distribuição de dividendos;
III —Eleger membro do Conselho de Administração e membro do
Conselho Fiscal.
51' QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINARIA
I —Proposta para aumento de capital social, com aporte do acionista
controlador Estado do Paraná, no valor de R$ 2.500.000,00, elevando
o capital social de R$ 28.614.102,00para R$ 31.114.102,00;
II —Alterar e consolidar o capítulo II —capital social e ações, Artigo

5'o

Estatuto Social e registrar a nova composição acionária,
decorrente do aumento do capital social;
III — Proposta de remuneração dos órgãos estatutários, em
atendimento ao artigo 152, da Lei Federal, n'.404/76 e o Artigo 14,
inciso Vil do Estatuto Social.
IV — Votação para a mudança do endereço atual da sede
administrativa da Centrais de Abastecimento do Paraná S/A- CEASA/
PR, avenida Nossa Senhora da Luz, n'143, bairro Jardim Social,
CEP n'2530-010, Curitiba (PR) para a Avenida Silva Jardim, n'03,
bairro Rebouças, CEP 80230-000, Curitiba (PR) e a consequente
alteraçâo do Artigo 3'o Estatuto Social para a inserção do novo
endereço.

Curitiba 10 de abril de 2020.

Norberto Anacleto Ortigara
Presidente do Conselho de Administração

33010/2020

I CELEPAR

4'ERMO ADITIVO AO CONTRATO N'20.2016 —GMS n'55.2016~:Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná-
CELEPAR e Dcpartamcnto de Imprensa Oficial do Estado do Paraná.
QBJETQ: Prestação dc serviços dc publicação dc atos oficiais.

Prorrogação de vigência por mais 12 (doze) meses, até
26/04/2021.
VAL R D ADITIV :R$ 100.000,00 (cem mil reais).
Autorizado pelo Diretor Presidente, Sr. Leandro Victorino de Moura, em
17/04/2020, Aprovação de Contratação e Declaração de Disponibilidade
Financeira/Instru ão de Processo n'24/2020 SPI n'4.048.S37-2.

34192/2020


