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PREGAO ELETRÔNICO N'08/2018 —DEAM/SEAP
PROCESSO N'9.955/2020 —UNIOESTE REITORIA

CONTRATO N'15/2020 —REITORIA.

Contrato de aquisição de 01 (um) veículo para
atender as necessidades do Hospital
Universitário do Oeste do Paraná/HUOP, que
entre si celebram a Universidade Estadual do
Oeste do Paraná —UNIOESTE), e a Empresa
Volkswagen do Brasil Indústria de
Veículos Automotores LTDA. Referente ao
Pregão Eletrônico n'08/2018
DEAM/GMS —Protocolo n'5.314.624-1.

CONTRATANTE: 0 ESTADO DO PARANÁ, através Universidade Estadual do
Oeste do Paraná -UNIOESTE, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNP J sob
n.'. 78.680.337/0001-84, situada â Rua Universitária, n'1619 —Jardim Universitário-
CEP 85 819 110 na Cidade de Cascavel, Estado do Paraná, neste ato representada pelo
Pró-Reitor de Administração e Finanças, Senhor Geysler Rogis Flor Bertolini RG

n'.165.508-5,nomeado pela Portaria n'039/2020 —GRE, de 06 de janeiro de 2020.

CONTRATADO: VOLKSWAGEN DO BRAISL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNP J
59.104.422/0103-84, com sede na Rua Antônio Singer, n'.751, bairro Campo Largo
da Roseira, São José dos Pinhais/PR, CEP 83.090-901, neste ato representado pelo
senhor Fábio Miguel Laiz RG n'2.075.387-6 SSSP/PR e CPF n'11.832.468-62.
telefone (11)4347 44 76 e (41) 3513 65 16, e mail: fabio.laiz volkswa en.com.br
e/ou ustavo.cin ue rana mail.com.

CLÁUSULA PRIMEIRA —DO OBJETO

1.1. 0 presente contrato tem por objeto, pela parte do CONTRATANTE, A
Aquisição de 01 (um) veículo para atender as necessidades do Hospital
Universitário do Oeste do Paraná/HUOP, fornecido pela CONTRATADA de acordo
com as condições e especificações mínimas exigidas no Termo de Referência e proposta
comercial da Empresa.
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Lote Descrição Qtd. Valor
Unit.

Valor Total

06 2301.54307—Veículo, do tipo
camionete 4x4, cabine dupla. Motorização
potência: no mínimo 140cv, diesel,
transmissão manual mínimo de 5
velocidades á frente e I a ré, Plotagem
padrão simples conforme anexo.
CARACTERISTICAS ADICIONAIS :
Demais informações conforme termo de
referência. UNID. De Medida: Unitário /

Marca: Amarock/ Fabricante:
Volkswa en —Cor: Branca

01 121.923,00 R$ 121.923,00

CLÁUSULA SEGUNDA —FUNDAMENTO
2.1. Este Contrato decorre do Pregão Eletrônico n'08/2018, objeto do processo
administrativo n.'5.314.624-1, com homologação publicada no Diário Oficial do
Estado n'0443, de 24/05/2019.

CLÁUSULA TERCEIRA - FORMA DE FORNECIMENTO
3.1.Os bens deverão ser fornecidos conforme descrito no Item 1.3 do Termo de
Referência.

CLÁUSULA QUARTA - PREÇO EVALOR DO CONTRATO
4.1. 0 Contratante pagará ao Contratado os preços unitários previstos em sua
proposta, que é parte integrante deste Contrato.
4.2.0 valor total do Contrato é de R$ 121.923,00(cento e vinte e um mil, novecentos
e vinte e três reais).
4.3.No preço pactuado estão inclusas todas as despesas necessárias a execução do
objeto do Contrato, inclusive tributos, encargos trabalhistas e despesas com transporte
e locomoção.

CLÁUSULA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE DA GESTAO E
FISCALIZAÇAO DO CONTRATO:
5.1. A responsabilidade pela gestão deste Contrato caberá ao(a) servidor(a) ou
comissão designados, conforme item 5.3 deste Contrato, o(a) qual será responsável
pelas atribuições definidas no art. 72 do Decreto Estadual n.'.993/2016.
5.2. A responsabilidade pela fiscalização do presente Contrato caberá ao(a)
servidor(a) ou comissão designados, conforme o item 5.3 deste Contrato, o(a) qual
será responsável pelas atribuições definidas nos art. 73 e 74 do Decreto Estadual

n'.993/2016.

5.3. Os responsáveis pela gestão e fiscalização do Contrato serão designados por
Portaria do Contratante.
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Gestor do contrato: Rafael Muniz de Oliveira - Portaria n'983/2020 —GRE, e-mail:
huo .direcao eral unioeste.br —telefone: (45) 3321 5227.
Fiscal do Contrato: Rodrigo Allan Barcella - Portaria n'983/2020 —GRE, e-mail:

5.4. As partes designarão prepostos credenciados para coordenar e acompanhar as
atividades, ações e resoluções de assuntos de sua responsabilidade, referente â
execução deste Contrato, observadas as seguintes condições e formalidades mínimas:
a) os prepostos credenciados poderão realizar esclarecimentos, complementações e
solucionar divergências, desde que não alterem este Contrato, em reuniões
documentadas em atas e assinadas pelos credenciados;

b) todas as comunicações sobre a execução deste Contrato serão formalizadas por
escrito e dirigidas ao preposto credenciado da outra parte, ressalvados os
entendimentos verbais, determinados pela urgência dos trabalhos, que serão, logo
após, reduzidos a termo;
c) a gestão e a fiscalização serão exercidas pelo órgão ou entidade Contratante, que
avaliará os bens fornecidos, bem como aplicará as penalidades, após o devido
processo legal, caso haja descumprimento das obrigações contratadas.

CLÁUSULA SEXTA - PRAZO E CONDICOES DE ENTREGA E DE
RECEBIMENTO:
6.1.Os bens deverão ser entregues no Hospital Universitário do Oeste do
Paraná/HUOP, Avenida Tancredo Neves, n'224 —Santo Onofre, CEP: 85.806-
470, Cascavel —Paraná, na forma, nos prazos e de acordo com as especificações
técnicas contidas no Termo de Referência, que integra este Contrato para todos os
fins
6.2.0 recebimento provisório será feito no local da entrega, no prazo máximo de 10
(dez) dias, a contar da data da entrega, de acordo com o contido no Termo de
Referência.
6.3.0 recebimento definitivo será feito no prazo de até 30 (trinta) dias da expedição
do termo de recebimento provisório, depois de conferidos os itens recebidos,
consignando eventuais intercorrências.
6.4. 0 Contratante devolverá o(s) item(ns) ou unidade(s) que não for(em) aceito(s)
em razão de defeito(s) ou que não estiver(em) de acordo com a proposta ou com o
edital, tendo o(a) Contratado(a) o prazo de até10 (dez) dias para substituí-lo(s).

CLÁUSULA SÉTIMA -FONTE DE RECURSOS
7.1. A despesa correrá por conta da dotação orçamentária 4760.10122036.163
elemento de despesa 4490 5248, fonte 262.
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CLÁUSULA OITAVA - VIGÊNCIA:
8.1.0 Contrato terá vigência de12(doze) meses, contados a partir da data de assinatura
do contrato.

CLÁUSULA NONA - PAGAMENTO
9.1.Os pagamentos serão feitos no prazo máximo de 30 (trinta) dias da apresentação
da nota fiscal atestada e do Certificado de Regularidade Fiscal (CRF),emitido pelo
Sistema de Gestão de Materiais, Obras e Serviços (GMS), destinado a comprovar a
regularidade com os Fiscos Federal (inclusive quanto as Contribuições
Previdenciárias), Estadual (inclusive do Estado do Paraná para licitantes sediados em
outro Estado da Federação) e Municipal, com o FGTS e a negativa de débitos
trabalhistas (CNDT), observadas as disposições do Termo de Referência.
9.2. Nenhumpagamentoseráefetuadosemaapresentaçãodosdocumentosexigidos, bem
como enquanto não forem sanadas irregularidades eventualmente constatadas na nota
fiscal, no fornecimento dos bens ou no cumprimento de obrigações contratuais.
9.2.1.Os pagamentos ficarão condicionados a prévia informação pelo credor, dos
dados da conta-corrente junto a instituição financeira Contratada pelo Estado,
conforme o disposto no Decreto Estadual n.'.505/2016, ressalvadas as exceções
previstas no mesmo regulamento.
9.3.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o Contratado não tenha
concorrido, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira
devida pelo Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da
parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:EM = I x N x VP,
sendo:EM = Encargos moratórios;N = Número de dias entre a data prevista para o
pagamento e a do efetivo pagamento;VP = Valor da parcela a ser paga.I = Índice de
compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:I = (TX)I = (6/100)365I =
0,00016438TX= Percentual da taxa anual = 6%.

CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS
PARTES:
10.1.OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO E DO CONTRATANTE
10.2.São obrigações do Contratado:
10.2.1.efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações,
prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota
fiscal, na qual constarão as indicações referentes â: marca, fabricante, modelo,
procedência e prazo de garantia ou validade, e acompanhado do manual do usuário,
com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada,
quando cabível;
10.2.2.responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com
os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n'.078, de
1990);
10.2.3.substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado no Termo de
Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
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10.2.4.comunicar ao Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, com a devida comprovação;
10.2.5.indicar preposto para representá-la durante a execução do Contrato;
10.2.6. manter durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação ;
10.2.7.manter atualizado os seus dados no Cadastro Unificado de Fornecedores do
Estado do Paraná, conforme legislação vigente.
10.2.8.o Contratado é responsável pelos danos causados diretamente a Administração
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento
pelo órgão interessado.
10.2.9.o Contratado deverá observar, quando do faturamento da nota fiscal, os termos
da Lei Federal n'.493/1997 e da Instrução Normativa SRF n'12/2001, que trata da
isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para veículos de
patrulhamento policial, se for o caso.
10.2.10.deverá ser ofertada garantia de fábrica no mínimo de 24 (vinte e quatro
meses), em conformidade com o Decreto 2.062/2003.10.2.10.1caso o fabricante
forneça uma garantia superior, será levada em consideração a de maior tempo.
10.2.11.a unidade veicular deverá ser entregue com o tanque cheio.
10.2.12.para a montagem da unidade pelos respectivos fornecedores, deverão ser
utilizados materiais, equipamentos e acessórios, idênticos aos utilizados na linha
normal de produção de fábrica.
10.2.13.a unidade veicular deverá ser entregue emplacada e licenciada em nome do
órgão público adquirente, com placas identificatórias devidamente fixadas e lacradas
sendo que deverão estar quitadas todas as taxas veiculares a permissão para trânsito
legal dos veículos.
10.2.14.o Contratado é responsável pela qualidade e integridade do produto durante
o período de validade e, inclusive, pelo seu transporte. Constatado qualquer problema,
cabe a empresa contratada efetuar a troca do produto nos termos do Edital e da
legislação vigente.
10.3.São obrigações do Contratante:
10.3.1.receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos;
10.3.2.exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
10.3.3.verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido
provisoriamente, com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins
de aceitação e recebimento definitivo;
10.3.4. comunicar ao Contratado, por escrito, as imperfeições, falhas ou
irregularidades verificadas, fixando prazo para a sua correção;
10.3.5.acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações do Contratado, através
de comissão ou de servidores especialmente designados;
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10.3.6. efetuar o pagamento ao Contratado no valor correspondente ao fornecimento
do objeto, no prazo e forma estabelecidos neste Edital e seus anexos;
10.3.7.efetuar as eventuais retenções tributárias devidas sobre o valor da nota fiscal
e fatura fornecida pelo Contratado, no que couber;
10.3.S.prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo
Contratado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - GARANTIA DE EXECUÇ.'AO:
11.1.A garantia deverá ser prestada no prazo de até 10 (dez) dias após assinatura deste
instrumento, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato.
11.2.A inobservância do prazo do item 11.1acarretará a aplicação de multa de 0,07%
(zero vírgula zero sete por cento) do valor do Contrato por dia de atraso até o máximo
de 2% (dois por cento).
11.3.0 atraso superior a 30 (trinta) dias na apresentação da garantia configura
inadimplência total e implica a imediata rescisão do Contrato.
11.4.A garantia deverá vigorar até 90 (noventa) dias após o encerramento da vigência
do Contrato e deverá ser readequada no prazo máximo de 10 (dez) dias sempre que
houver revisão de preços ou acréscimo contratual, de forma a preservar a
proporcionalidade estabelecida no item 11.1.
11.5.A garantia poderá ser oferecida em qualquer das modalidades previstas no art.
102 da Lei Estadual n.'5.608/2007.
11.6.A fiança bancária só será admitida com expressa renúncia do benefício de ordem
de que trata o art. 827 do Código Civil.
11.7.A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento
de:
a) prejuízos advindos do não cumprimento total ou parcial do objeto do Contrato,
inclusive, da mora„
b) prejuízos diretos e indiretos causados a Administração, decorrentes de culpa ou de
dolo, durante a execução do Contrato;
c) as multas moratórias e punitivas aplicadas pelo Contratante ao Contratado.
11.S.A garantia será devolvida ao final do prazo estipulado no item 11.4, após a
verificação, pelo Contratante, de que o Contrato tenha sido integralmente cumprido.
11.9.A instauração de processo administrativo em desfavor do Contratado, para
apurar falta na execução do Contrato impede a devolução da garantia até a decisão
final.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - PENALIDADES:
12.1. 0 Contratado que incorra em infrações, sujeitam-se as seguintes sanções
administrativas :
a) advertência;
b) multa;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
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d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
por prazo não superior a 05 (cinco) anos;
e) impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou
Municípios e descredenciamento do Cadastro Unificado de Fornecedores do Sistema
de Gestão de Materiais, Obras e Serviços —GMS, pelo prazo de até 05 (cinco) anos.
12.2.As sanções previstas nas alíneas "a","c","d"e "e"do item anterior poderão ser
aplicadas ao adjudicatário e ao Contratado, cumulativamente com a multa.
12.3. Advertência será aplicada por conduta que prejudique o andamento do
procedimento de licitação e de contratação.
12.4.A multa, de 0,1% (zero vírgula um por cento) até 1% (um por cento) sobre o
valor total do lote no qual participou, será aplicada a quem:
a) retardar ou impedir o andamento do procedimento licitatório„
b) não mantiver sua proposta;
c) apresentar declaração falsa;
d) deixar de apresentar documento na fase de saneamento.
12.5.A multa, de 0,1% (zero vírgula um por cento) até 5% (cinco por cento) sobre o
valor total do lote no qual participou ou foi arrematante, será aplicada a quem:
a) apresentar documento falso;
b) de forma injustificada, deixar de assinar a Ata de Registro de Preços, o Contrato ou
instrumento equivalente;
c) foi advertido e reincidiu pelo(s) mesmo(s) motivo(s).
12.6.Multa de mora diária de até 0,3% (zero vírgula três por cento), calculada sobre
o valor global do Contrato, até o 30'trigésimo) dia de atraso na entrega do objeto
contratual; a partir do 31'trigésimo primeiro) dia será cabível a multa compensatória
prevista no item 12.7.
12.7.A multa, de 10% (dez por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor total
do Contrato, será aplicada no caso de inexecução total ou parcial do Contrato.
12.8.A suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, será aplicada ao licitante que:
a) abandonar a execução do Contrato;
b) incorrer em inexecução contratual.
12.9.A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, será aplicada a quem:
a) fizer declaração falsa na fase de habilitação;
b) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o
procedimento;
c) afastar ou procurar afastar participante, por meio de violência, grave ameaça, fraude
ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
d) agir de má-fé na relação contratual, comprovada em procedimento específico;
e) tenha sofrido condenação judicial definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
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f) demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude
de atos ilícitos praticados, em especial, infrações a ordem econômica definidos na Lei
Federal n'2.529/2011;
g) tenha sofrido condenação definitiva por ato de improbidade administrativa, na
forma da lei.
12.10.0 impedimento de licitar e de contratar com a União, Estados, Distrito Federal
ou Municípios e descredenciamento do Cadastro Unificado de Fornecedores do
Sistema de Gestão de Materiais, Obras e Serviços —GMS, pelo prazo de até 05 (cinco)
anos, será aplicado a quem:
a) recursar-se injustificadamente, após ser considerado adjudicatário, a assinar o
Contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido
neste edital;
b) deixar de entregar documentação exigida para o certame;
c) apresentar documentação falsa;
d) ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
e) não mantiver a proposta;
f) falhar ou fraudar na execução do Contrato;
g) comportar-se de modo inidôneo, fora das hipóteses da cláusula 12.9;
h) cometer fraude fiscal.
12.11.Fora das hipóteses do item 12.12, compete ao órgão gerenciador da Ata de
Registro de Preços aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades
previstas no item 12,mediante prévia autorização da autoridade competente.12.11.1
Na hipótese do item 12.11,a autoridade máxima do órgão gerenciador da Ata de
Registro de Preços é a autoridade competente para impor as penalidades previstas no item
12.1,alíneas "c","d" e "e".
12.12.Cabe ao órgão e/ou entidade contratante aplicar, garantida a ampla defesa e o
contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nas Ata de
Registro de Preços ou no instrumento contratual, em relação as suas próprias
contratações, informando as ocorrências no Sistema GMS.12.12.1Na hipótese do item
12.12, a autoridade máxima do órgão e/ou entidade contratante é a autoridade
competente para impor as penalidades previstas no item 12.1,alíneas "c","d" e "e".
12.13.Estendem-se os efeitos da penalidade de suspensão do direito de contratar com
a Administração ou da declaração de inidoneidade:
a) as pessoas físicas que constituíram a pessoa jurídica, as quais permanecem
impedidas de licitar com a Administração Pública enquanto perdurarem as causas da
penalidade, independentemente de nova pessoa jurídica que vierem a constituir ou de
outra em que figurarem como sócios;
b) as pessoas jurídicas que tenham sócios comuns com as pessoas físicas referidas na
alínea "a".
12.14. Na aplicação das sanções, a Administração observará as seguintes
circunstâncias:
a) proporcionalidade entre a sanção, a gravidade da infração e o vulto econômico da
contratação;
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b) os danos resultantes da infração;
c) situação econômico-financeira da sancionada, em especial sua capacidade de
geração de receitas e seu patrimônio, no caso de aplicação de multa;
d) reincidência, assim entendida a repetição de infração de igual natureza após aplicação da
sanção anterior;
e) circunstâncias gerais agravantes ou atenuantes da infração.
12.15. Nos casos não previstos no instrumento convocatório, inclusive sobre o
procedimento de aplicação das sanções administrativas, deverão ser observadas as
disposições da Lei Estadual n'5.608/2007, da Lei Federal n'0.520/2002 e da Lei
Federal n'.666/1993.
12.16. Sem prejuízo das penalidades previstas nas cláusulas anteriores, a
responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra
aAdministração Pública, nacional ou estrangeira, na participação da presente licitação
e nos contratos ou vínculos derivados, também se dará na forma prevista na Lei
Federal n'2.846/2013, regulamentada, no âmbito do Estado do Paraná, pelo Decreto
Estadual n'0.271/2014.
12.17.Quaisquer penalidades aplicadas serão transcritas no Cadastro Unificado de
Fornecedores do Estado do Paraná (CFPR).
12.1S.Todas as penalidades descritas neste Contrato somente serão efetivamente
aplicadas após instauração de regular processo administrativo.
12.19. Após decisão definitiva proferida no processo administrativo, as multas
aplicadas deverão ser recolhidas a conta da Administração, no prazo de 05 (cinco)
dias úteis a contar da data da notificação, sob pena de seu valor ser descontado da
garantia do Contrato ou do documento de cobrança, na ocasião do pagamento,
podendo, ainda, ser exigida judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- CASOS DE RESCISAO:
13.1.0 presente instrumento poderá ser rescindido:
a) por ato unilateral e escrito do Contratante, nos casos enumerados nos incisos I a
XII e XVII a XX do art. 129 da Lei Estadual n'5.608/2007;
b) amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no respectivo
procedimento administrativo, desde que haja conveniência para a Administração; ou
c) judicialmente, nos termos da legislação.
13.2.No caso de rescisão amigável, a parte que pretender rescindir o Contrato
comunicará sua intenção a outra, por escrito.
13.3.Os casos de rescisão contratual devem ser formalmente motivados nos autos do
processo, assegurado o contraditório e o direito de prévia e ampla defesa ao
Contratado.
13.4.0 Contratado, desde já, reconhece todos os direitos da Administração Pública,
em caso de rescisão administrativa por inexecução total ou parcial deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇ,'OES CONTRATUAIS,
ACRÉSCIMOS E SUPRESSOES
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14.1.Este Contrato poderá ser alterado em qualquer das hipóteses previstas no art.
112 da Lei Estadual n.'5.608/2007.
14.1.1.0 Contratado está obrigado a aceitar acréscimos ou supressões até o limite de
25 lo (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato.
14.2.É admissível a continuidade do Contrato administrativo quando houver fusão,
cisão ou incorporação do Contratado com outra pessoa jurídica, desde que:
a) sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação
exigidos na licitação original;
b) sejam mantidas as demais cláusulas e condições do Contrato; e
c) não haja prejuízo a execução do objeto pactuado e haja anuência expressa da
Administração a continuidade do Contrato.
14.3.As alterações previstas nesta cláusula serão formalizadas por termo aditivo ao
Contrato.
14.4.¹o será admitida a subcontratação do fornecimento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA -DISPOSICOES GERAIS
15.1.Integram o presente Contrato, para todos os fins: o edital da licitação e seus
anexos e a proposta apresentada pelo Contratado durante a licitação.
15.2.Este Contrato é regido pela Lei Estadual n.'5.608/2007, pela Lei Federal

n.'0.520/2002e, subsidiariamente, pela Lei Federal n.'.666/1993 e demais leis
estaduais e federais sobre Contratos administrativos, aplicando-se referida legislação
aos casos omissos no presente Contrato.
15.3.0 Contratante enviará o resumo deste Contrato a publicação no Diário Oficial
do Estado do Paraná.
15.4.As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser
dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de
Cascavel —PR, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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N. Documento 20007022

Pedido de Origem 20000293

Tipo de Documento OR

Tipo de Pedido de Origem ON

Data de Emissão 03/06/20

Unidade Contábil 04534 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA UNIOESTE

Unidade

CNP J U ni ded e

Proj/Atividade

Ca ce sticas

453445340007 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTEDO PARANÁ —UNIOESTE

78.680.337/0001-84

6078 GESTAO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DO OESTE DO PARANÁ - UNIOESTE

Recurso Normal

Adiantamento NAO

Obra NÁO

Utilizacão

Reserva Saldo

Cond. Pagamento AV

P.A.D.V. 00

Tipo Empenho

Diferido

Previsão Pagamento 03/06/20

N. Licitagao PE908/18

N. Contrato

N. Convenio

N. SID

Mod. de Licitagão 7 Pregão Eletronico

Tp. Contrato

Tp. Convênio

Credor 128286 - VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICUL

Endereço RUA ANTONIO SINGER, 6751 - - CAMPO LARGO DA ROSEIRA
SAO JOSE DOS PINHAIS - PR BR

CEP 83091002

Banco/Agência 001/2659-X

CNP J 59.104.422/0103-84

Conta 2000/1

on trativ e Sald r t

DOTAÇÁO ORÇAMENTÁRIA

4534 6078 12 364 08 44905248 00 0000000262 1

Obs c Valor estomado: R$ ,00

SALDO ORÇAM. ANT.

,00
SD. ORÇAM.ATUAL

121.923,00

VALOR TOTAL

121.923,00

Histórico

AQUISIÇAO DE UM VE/CULO TIPO CAMIONETE 4 X 4 CABINE DUPLA PARA 0 HUOP DA UNIOESTE CONFORME CONTRATO
N'15/2020 - UNIOESTE/REITORIA.

Aprovador 779465 RAFAEL MUNIZ DE OLIVEIRA

DLAprovagão 03/06/20

AUTORIZAÇAO DO RESPONSÁVEL

R5843500A 03/06/20 14:42:12Criador por EWEIRICH

Página 1
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ - UNIOESTE Reitoria)
Extrato de Homologaçáo do Pregão Presencial n'02/2020-
Processo n'8.246/19 - Objeto: Seleção de propostas visando
registro de preços de camisetas, coletes, pastas, agendas e demais
materiais de eventos diversos (com prestação de serviços de
personalizaçáo), para atender as várias Unidades Administrativas da
UNIOESTE (licitação exclusiva para microempresa e/ou empresa de
pequeno porte) - Expirado o prazo recursal, toma-se pública a
homologaçáo do procedimento licitatário em epigrafe, constante no
procedimento licitacional, publicado no Diário Oficial n'0.701, de 08
de junho de 2020. Cascavel, 05 de junho de 2020- Alexandre Almeida
Webber Reitor da UNIOESTE

46571/2020

Inexi ibilidade 004/2020 - HUOP - Amparo Legal: Artigo 33, inciso I da Lei
Estadual 15.608/07 e Artigo 25, inciso I da Lei 8.666/93.

Contratantc.'niversidade

Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE/HUOP. Contratada:
Sternac S/A Grupos Geradores. Valor total: RS 58.200,00. Ohjeto:
contratação de empresa especializada na manutenção preventiva/corretiva
e fornccintcnto dc peças para três grupos geradores dc energia clétrica da
marca Stemac, modelo 2806A-EISTAG3, instalados no Hospital
Universitário do Oeste do Paraná. Cascavel, 05/06/2020. Rafael Muniz de
Oliveira —Diretor Geral.

46657/2020

Dis ensa de Licita ão 026/2020 HUOP-COVID-19'bjctos: Alcool Etilico
70% Almotolia C/ loomL. Contratada: Londricir Com. dc Mat. Mcd. Ltda Mc.
CNP/: 00.339.246/0001-92. Valor Total: R$ 2.400,00. Lei Fed. 13.979/2020,
art. 04. Decreto Est. 4.315/2020, Art. 02. Cascavel, 05/06/2020. Rafael Muniz
de Oliveira —Ordcnador dc dcspcsas HUOP.

46561/2020

Contrato n'15/2020 —Reitoria, CONTRATANTE: Estado do Paraná por
intemiédio da UNIOESTE —Univcrsidadc Estadual do Ocstc do Paraná —Reitoria
—CNPJ: 78.680.3337/0001-84 - CONTRATADA: VOLKStiVAGEM DO
BRASIL INDUSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - LTDA. CNPJ:
59.104.422/0103-84. OBJETO: Aquisição dc 01 (um) veiculo tipo camioneta
4x4, cabine dupla. Marca'. Amarock/ Fabricante: Volkswagen - Cor: Branca, para
atender as necessidades do Hospital Universitário do Oeste do Paraná/HUOP.
VALOR DO CONTRATO: R$ 121.923,00(cento e vinte e um mil, novecentos
e vinte e três reais). DATA DE ASSINATURA: 03 de junho de 2020. AMPARO
LEGAL'. Lei Federal n'.666/93, Lei Esiadual n'5.608/07 e Edital do Pregão
Eletronico n.'08/2018 —SEAP/DEAM. SIGNATARIOSi Geysler Regia Flor
Bertolini (Pró Reitor da Pró Reitoria de Administração e Finanças da UNIOESTE)
representando a contratante, Fábio Miguel Laiz (Consultor dc vendas ao Governo)
representando a contratada.

46527/2020

ATAS REGISTRO DE PRE OS/HUOP- Art. 21, inc. XII—Decreto 3555/00.
Pre ão Presencial 008/x020 —Objeto: rcgistro de preros de gêneros
alimenticios para consumo frequente no HUOP. Resultado publicado no DIOE
n.'0692 em 26/05/20. ARP 124/2020 - A T M Alimentos Ltda. ARP
125/2020 - Carmelle Comercial Ltda, ARP 126/2020 - Comercial Actua Ltda-
Me. ARP 127/2020 - Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda —Me. ARP
128/2020 - Franke & Zimmcr Ltda. ARP 129/2020 - Jtk Distribuidora de
Alintentos Eircli. ARP 130/2020 - Lpcom Comercio de Produtos E
Equipamentos —Eireli. ARP 131/2020 - Maquea & Maquea Ltda. ARP
132/2020 - Origens Produtos Organicos E Ecologicos Ltda. ARP 133/2020-
Panificio Garoto Ltda. Pregos com vigência de 08/06/2020 até 07/06/2021.
Cascavel, 5 de junho de 2020. Rafael Muniz de Oliveira —Diretor Geral-
HUOP,

48754/2020

t
Empresas Públicas

I APPA

ADMINISTRAÇÁO DOS PORTOS DE PARANAGU E ANTONINA
AVISO DE HOMOLOGAÇÁO

Pregão Eletronico n'10/2020
Protocolo: 15.917.079-9

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ - UNIOESTE Reitoria)
Pregáo Presencial n'02/2020 (Menor Preço) - Resultado das
Fases de Julgamento de Propostas, Habilitação, Preros
Registrados e Adjudicação - Objeto: Seleçao de propostas visando
registro de preços de camisetas, coletes, pastas, agendas e demais
materiais de eventos diversos (com prestaçáo de serviços de
personalização), para atender as várias Unidades Administrativas da
UNIOESTE (licitação exclusiva para microempresa e/ou empresa de
pequeno porte) - Empresas Classificadas: Anexo I.b, item 01,

1'ugar:H. F. Zamora - Brindes, R$ 58,80; item 02, 1'ugar: H. F.
Zamora - Brindes, R$ 9,45; item 03, 1'ugar: L. F.Alves â Cia. Ltda.-
ME, R$ 18,00; item 04, 1'ugar: L. F. Alves & Cia. Ltda. - ME, R$
20,00; item 05, 1'ugar: L. F. Alves â Cia. Ltda. - ME, R$ 18,00; item
08, 1'ugar: S. A. Alberton Eireli, R$ 34,00; item 09, 1'ugar: S.A.
Alberton Eireli, R$ 35,00; item 10, 1'ugar: S. A. AlbeAon Eireli, R$
35,00; item 11, 1'ugar: Adryel Confecções - Indústria e Comércio
Ltda., R$ 33,00; item 12, 1'ugar: Adryel Confecções - Indústria e
Comércio Ltda., R$ 36,60; item 13, 1'ugar: Adryel Confecções-
Indústria e Comércio Ltda., R$ 18,90; item 14, 1'ugar: Adryel
Confecçoes - Indústria e Comércio Ltda., R$ 19,90; item 15, 1'ugar:
Adryel Confecções - Indíístria e Comércio Ltda., R$ 26,50; item 16,

1'ugar:Adryel Confecções - Indústria e Comércio Ltda., R$ 36,00; item
17, 1'ugar: S. A. Alberton Eireli, R$ 45,00; item 18, 1'ugar: H. F.
Zamora - Brindes, R$ 17,67; item 19, 1'ugar: H. F.Zamora - Brindes,
R$ 16,28; item 20, 1'ugar: H. F.Zamora - Brindes, R$ 2,72; item 21,
1'ugar: H. F. Zamora - Brindes, R$ 1,98; item 22, 1'ugar: H. F.
Zamora - Brindes, R$ 2,14; item 23, 1'ugar: S. A. AlbeAon Eireli, R$
12,00; item 24, 1'ugar; H. F. Zamora - Brindes, R$ 4,08; item 25,

1'ugar.H, F.Zamora - Brindes, R$ 4,21; item 26, 1'ugar. H. F.Zamora
- Brindes, R$ 8,50; item 27, 1'ugar: H. F.Zamora - Brindes, R$ 11,75;
item 28, 1'ugar: H. F. Zamora - Brindes, R$ 35,78; item 29, 1'ugar:
L. F. Alves 8 Cia. Ltda.- ME, R$ 9,00; item 30,1'lugar: L. F. Alves &
Cia. Ltda. - ME, R$ 13,00; item 31, 1'ugar: L. F. Alves 8 Cia. Ltda.-
ME, R$ 25,00; item 32, 1'ugar: L. F. Alves & Cia. Ltda. - ME, R$
31,00; item 33, 1'ugar: L. F. Alves & Cia. Ltda. - ME, R$ 10,65; item
34, 1'ugar: L. F. Alves â Cia. Ltda. - ME, R$ 35,00; item 35, 1'ugar:
H. F. Zamora - Brindes, R$ 43,83; item 36, 1'ugar: H. F. Zamora-
Brindes, R$ 5,48; item 37, 1'ugar: H. F. Zamora - Brindes, R$ 1,68;
item 38, 1'ugar: H. F. Zamora - Brindes, R$ 23,15; item 39, 1'ugar:
H. F. Zamora - Brindes, R$ 13,17; item 40, 1'ugar: H. F. Zamora-
Brindes, R$ 14,79; item 41, 1'ugar: H. F. Zamora - Brindes, R$ 0,80;
item 42, 1 lugar: H. F. Zamora - Brindes, R$ 25,75; item 43, 1'ugar:
H. F. Zamora - Brindes, R$ 6,44 - Itens Desertos: Anexo I.b, itens 06
e 07 - Empresas Habilitadas: H. F. Zamora - Brindes, L. F. Alves &
Cia. Ltda. - ME, S. A. Alberton Eireli, e Adryel Confecções - Industria
e Comércio Ltda. - Adjudico as empresas vencedoras que
apresentaram valores para os itens conforme estabelecido em edital,
nos termos da presente Ata de Registro de Preços. Cascavel, 05 de
'unho de 2020 - Ivair Deonei Ebbin Pre oeiro .

48516/2020

Objeto: Contratação de empresa de tecnologia da informação para
fornecimento de Switch gerenciável nfvel 3, incluindo todos seus
componentes, softwares, suporte técnico, manutenções e garantia pelo
periodo de 48 (quarenta e oito) meses, em atendimento as
necessidades da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina".

Empresas Vencedoras: FABTEC LTDA.

Valor: R$651.750,00 (seiscentos e cinquenta um mil setecentos
cinquenta reais).

Resultado: Homologado em 03/06/2020.
Paranaguá, 05 de junho de 2020.
E ui e de Pre ão —Portaria 039/2020 APPA/EP

46711/2020

I TECPAR

INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ
DISPENSA DE LICITA AO N 023/2020

Contratante: Instituto de Tecnologia do Paraná —TECPAR.
Contratada: Ju!iano Cesa. das Ch gas —hêE.
Ohjeto: Aquisição de peróxido de hidrogënio, glicerina bidestilada e álcool
etilico 96gl.
Valor: R$ 123.085,00
Emhasamento Legal: Art. 46 do Regulamento Interno dc Licitaçõcs e Contratos
(RILC), Lei Federal n'3.979/2020, MP n'26/2020 e Decreto Estadual

n'3

15/2020.
Mclhorcs informações na Divisão dc Compras (Licitaçõcs) do TECPAR, sito a
Rua Prof. Algacyr Munhoz Mader, 3775, CIC —Curitiba/PR. Fone: (41) 3316-
3170. Curitiba, 05 de junho de 2020. Diretoria Executiva

46750/2020

I CODAPAR

CIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DO PARANÁ-
CODAPAR - CNPJ/MF n'76.494.459/0001-50
EXTRATO DE ADITIVO

ESPÉCIE: 7'ermo Aditivo n'018/2020
CONTRATO: Prestação dc Serviços 067/16


