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ATA DK RKGISTRO DK PREITOS N 092/2019 —REITORIA

Pelo presente instrumento, a Universidade Estadual do Oeste do Paraná-
UNIOESTE, situada â Rua Universitária, 1619 —Jardim Universitário na Cidade de
Cascavel, Estado do Paraná, neste ato representada peda servidora Sra. Nilcéía Aparecida
Moresco Marqueviski, nomeada pela Portaria n.'267/2016 —GRE, daqui por diante
designada simpl.esmente de UNIOKSTK, considerando o julgamento da licitação na
modalidade de Pregão Eletrônico para Registro de Preços, rt.'l4/2019, bem como a
classificação das propostas e a respectiva homologação, TOTUS PISOS E AZULEJOS
KIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNP J sob n. 27 619.368/'0001-99,
situada na Rua Afonso Celso N '629, Sala 34—Vila Mariana —CEP 04.119-062,e-mail
totus.marli@gmail.com, telefone (11)4116-1654, na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, representada neste ato pela Senhora Lilian Carolina da Silva Santos, nas quantidades
estimadas anuais, de acordo com a classiftcação por elas alcançadas por ITEM, atendendo
âs condições previstas no Instrumento Convocatório e âs 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. 8.666/93, 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.'0.520de 2002 e do Decreto n.'.450/2005, e em conformidade com as disposições a se~ir:

CLÁUSULA 1'-OMKTO, GKSTAO K FISCALIZA/AO DA ATA DK RKGISTRO
DK PREITOS
A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços com vistas â futura e eventual aquisição
de aquisição de mobiliários e equipamentos, para as várias Unidades Administrativas da
Universidade Estadual do Oeste do Paraná —UNIOESTE, cujas características mínimas e
essenciais dos bens quanto seus quantitativos estão descritos no Anexo 01 do Edital (Termo
de Referência) e na Ordem de Compra, que passa a fazer parte desta ata, juntamente com a
documentação e as propostas de preços apresentadas pelos licítantes classificado em
primeiro lugar, por item, conforme consta nos autos da CR n.'7.355/2019.
Pará rafo Primeiro —Este instrumento não obriga a UNIOESTE a firmar contratações nas
quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s)
objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a
preferência de fornecimento, em igualdade de condições.
Pará rafo Se undo —Quanto a fiscalização da Ata de Regístro 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 Mmoxarifado da %diversidade Estadual do Oeste do Parartá (Camyus
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—
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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-Ahnoxarifado 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 Nucleo de Tecnologia da Informação-
NTI (Reitoria), Sr. Carlos Alexandre Pedrollo.
Pará rafo Terceiro —Quanto ã gestão da Ata de Registro de Preços do presente certame,
esta caberá ao Sr Nestor Cittolin, conforme Portaria n'862/2016 —ORE, de 17 de junho
de 2016 e nos tetmos do artigo 118 da Lei Estadual n.'5.608/2007.

CLÁUSULA 2' DA VIGÊNCIA. DA ATA DK RKGISTRO DK PREITOS
Pará afo Único —A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses,
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 DK RKGISTRO DK

PREITOS

Pará afo Único —0 gerenciamento deste instrumento caberá a Universidade Estadual do
Oeste do Paraná -UNIOESTE —(Reitoria).

CLÁUSULA 4"' DOS PREITOS, KSPECIFICAÇOKS K QUAXTITATIVOS
Os preços registrados, a especiAcação dos equipamentos, os quantitativos, as empresas
fornecedoras e seus respectivos representantes legais encontram-se elencados na presente
Ata, conforme Anexo 01, em ordem de classificação das propostas.
Pará rafo Único —No Registro de Preços, a administração solicita os equipamentos
conforme as suas reais necessidades, logo não existe quantidade minima a serem fornecidos.

CLÁUSULA 5' DO LOCAL K PRAZO DK ATENDIMENTO
Os equipamentos deverão ser entregues conforme solicitados nos endereços das várias
Unidades Admimstrativas da Universidade Estadual do Oeste do Paraná —UNIOESTE, nos
endere os relacionados:

niversidade Estadual do Oeste do Paraná — UNIOESTE (Reitoria), Ru
niversitária, 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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niversidade Estadual do Oeste do Paraná —UNIOESTE (Hospital Universitário d
este do Paraná —HUOP), Avenida Tancredo Neves, 3224. Bairro: Santo Onofre
ascavei —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 ínio 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 da Saúd
—CCS—Campus de Francisco Beltrão), Margem da BR 180,Rodovia Vitório Traian
—Á 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.

no prazo de até 30 (trinta) dias corridos a contar da data de recebimento da Ordem de
Compra.

CLÁUSULA O' DAS CONMQOKS BO FORNKCIMKNTO
Pará rafo Primeiro —As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser
convidadas a firmar contratações de fornecimento de equipamentos, observadas as condições
fixadas neste instrumento e em seus anexos, e na legislação pertinente.
Pará rafo Se undo —As contratações serão efetuadas, por intermédio da Ordem de
Compra, emitida pela UNIOESTE, contendo os seguintes dados: o n'a Ata, o nome da
emyresa, o objeto, a esyeci6cação, o endereço, o yrazo, local e data de entrega.
Pará rafo Terceiro —Os equipamentos deverão ser entregues em dia e horário de
expediente. """". "'f l" " 't')'f'l
empresa(s) que tenha(m) seu(s) preço(s) registrado(s), a conceder livre acesso aos seus
documentos e registros contábeis, para os servidores dos órgãos e entidades públicas
concedentes e dos órgâos de controle interno e externo,

~ P
nome da SETI-UGF, SEED ou outras Secretarias de Estado, e ainda das Fundações e demais
órgãos conveniados com a Unioeste, considerando que os recursos yara pagamento das
despesas poderão ser das diversas fontes existentes na época da contratação.
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CLÁUSULA T—DAS CONDIQOES DK RKCEBIMKNTO
Pará rafo Primeiro —Os equipamentos deverão ser entregues em embalagens originais e
estarem dentro das especificações exigidas no Termo de Referência —Anexo Ol do Edital e
da Ordem de Compra. Quando da 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 05) do EditaL Os equipamentos que apresentarem defeitos
serão rejeitados, obrigando-se o fornecedor a subshtuí-los, sem prejuízo para aUNJOESTE.
Apurada, em qualquer tempo, divergência entre as especificações pré-fixadas e o
fornecimento efetuado, serão aplicados a empresa registrada sançêes previstas nesta Ata e
na legislação vigente.
Pará rafo Se undo —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 ã 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 substitui-lo
de maneira que satisfaça ãs exigências de aceitação, independentemente das sançôes
previstas nesta Ata.
Pará afo 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), por meio 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 IS.608/07 e Lei Federal n.'.666/93 e alterações, para aplicação das penalidades
previstas nesta Ata.

PW
de Desempenho e/ou Demonstrações de Funcionamento, que verificarão funções e
parâmetros especificados no Edital.

recebimento sujeitará a contratada as sançôes previstas nesta Ata e na legislação vigente,
sendo que em caso de devolução ou substituição do equipamento por outro da mesma
espécie, todas as despesas relativas, tais como impostos, taxas, tributos„&etes, segtn.os 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.

CLÁUSULA 8' DAS OBRIGARES DO FORNECEDOR
São obrigaçôes do fornecedor, além das demais previas nesta Ata e em seu Anexo 01



Q unioeste PARANÁ

Reitoria —CNPQ 78680337/0001-84
Rua Universitária, 1619—lardim Universitário —Cx. P. 000701—CEP 85819-110
Cascave1 —Paraná —Fone: (453 3220-3042—Fax: (453 3220-3047
www.unio este.br

PREG/iO E1.ETP~ÔN/CO N. 014/2019—UN DOESTE/REJTORJA
PROCESSO N.'7.087/2019

Pará afo Primeiro —Entregar o equipamento dentro dos padrões estabelecidos pela
UNIOESTE, de acordo com o especificado nesta Ata, no Anexo 01 e na Ordem de Compra,
que faz parte deste instrumento, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do
desciunprimento de qualquer cláusula ou condiçãa aqui estabelecida.
Pará rafo Se undo —Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela UNIOESTE,
cujas reclamações se obriga a atender prontamente, bem como cientificar a UNIOESTE,
imediatamente c por escrita, acerca dc qualquer anorrrtalidadc que verifica quando da
execução do objeto desta Ata
Pará rafo Terceiro —Dispor-se a toda e qualquer 6sca1ização da UNIOESTE, no tocante
ao fornecimento do equipamento, assim como ao cumprimento das obrigaçõcs previstas
nesta Ata.

do equiyamcnto, inclusive considerado os casos de greve ou paralisação dc qualquer
natureza.

b" '

bem como o motivo de força maior para a má execução ou inexecuçãa do objeta desta Ata.
UM f * It . Il d

verificar as condições para atendimento do objeto desta Ata.
Pará afo Sétimo —Comunicar imediatamente a UNIOESTE qualquer alteracão ocorrida
no endereço, conta bancária, e outras informações julgadas necessárias para o
desenvolvimento pleno do objeto desta ATA.
Pará afo Aitavo —Respeitar e fazer cumprir a legislaçãa de segurança e saííde no trabalho,
previstas nas normas regulamentadoras pertinentes

cabendo-lhe, integraLmente, os ônus decorrentes. Tal 6scalização dar-sc-á
independentemente da. que será exercida pela UNIOESTE.
Pará rafo Décimo —Indenizar terceiros e/ou a UNIOESTE, mesmo em caso de ausência
ou omissão da fiscahzação, por quaisquer danos ou prejtázos causados, devendo adatar todas
as medidas preventivas, com fiel observância as exigências das autoridades competentes e
as disposições legais vigentes.
Pará'afo Décimo Primeiro —Manter, sob as penas da lei, o mais completo e absoluto
sigilo sobre quaisquer dados, informaçõcs, documentos, especificações técnicas e comerciais
dos equipamentos da UNIOESTE, de que venha a tomar conhecimento ou ter acesso, au que
venham a ser canudos, sejam relacionadas ou não com a fornecimento da material objeto
desta Ata.
Pará afo Décimo Se ndo —Manter durante a vigência desta Ata todas as condições de
habihtação c qualificação exigidas no Edital relativo ã hcitação da qual decorreu o presente
ajuste, nos termos do art. n '65, $ 2. da Lei Estadual n '5.608/07 e do art. 55, Inciso XIII,
da Lei Federal n.' 666/93, inclusive as condições de cadastramento/habilitação no SICAF,
OMS/CFPR e não estar inscrita no CADIN Estadual, que serão observadas, quando dos
pagamentos â contratada; pl



unioeste
VmheesitCade Estadkaal do Oeste da Panamá

PARANÁ

Reitoria —CNP J 78680337/0001-84
Rua Universitária, 1619—Jardim Vniversitário —Cx. P. 000701—CEP 85819-110
Cascavel —Paraná —Fone: (45}3220-3042—Fax: (45) 3220-3047
www.unio este.br

PREGÃO ELETRÔN]CO N. 0}4/2019—UN1OESTE/RE1TOP1A
PROCESSO N.'7.087/2019

Pará afo Décimo Terceiro —Atender qualquer pedido dc item (sem vinculação de
exigência mínima), efetuados durante a vigência desta Ata, independente de valor ou
quantidade.
Pará rafo Décimo uarto —Khante das condições de Logística Reversa:

a) A empresa deverá realizar a logística reversa de todos os produtos que forneceu, bem
como encaminhar o material descartado de acordo com as práticas e políticas de
sustentabi l idade ambiental yrcvista em {ei,sem qualquer ônus e sempre a critério da
UNIOESTE;

b) A contratada deverá informar em sua proposta a forma de implementação da logística
reversa (pessoal, via correios, ou via transportadora}, desde já indicando um
responsável e seu contato {telefone e e-mail);

c) No decorrer da vigência da Ata de Registro, poderá ser exigido do fornecedor
apresentação dc documentos comprobatórios dos procedimentos de reciclagem e/ou
destruição nos termos da legislação vigente;

d) A veracidade das informações prestada é de responsabilidade do fornecedor, por elas
respondendo civil e criminalmente, conforme legislação em vigor,

e) Todo custo/desconto referente a realização da logística reversa deverá estar incluído
no valor dos produtos fornecidos;

f} A quantidade de cquiyamentos a ser recolhida não será suyerior a fornecida pela
empresa;

g) A presente contratação não representará qualquer ônus adicional ao contratante,
estando ciente a contratada que o custo da logística reversa deverá estar incluso no
fornecimento dos equipamentos objeto do presente pregão.

CLÁUSULA.9' DAS RKSPONSABYLIBABKS BO PORNKCKBOR
São responsabilidades do fornecedor signatário desta Ata:
Pará afo Primeiro —Todo e qualquer dano que causar aUNIOESTE ou a terceiros, ainda
que culposo, praticado yor seus prepostos, empregados ou mandatário., não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a. fiscalização ou acompanhamento pela UNIOESTE.
Pará rafo Se undo —Todo e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em
dccorrência do folllccitncnto ctn qucstao, bctn corno pelos contratos dc trabalho de seus
empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo a
UNIOESTE de qualquer solidariedade ou responsabilidade.
Pará raf@ Terreiro —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
a mesma, que ficará, depeno direito, autorizada a descontar dc qualquer pagamento devido
ã contratada, em seu valor correspondente.

correspondente aos referidos danos ou prejuízos diretamente das faturas pertinentes aos
pagamentos que lhe forem devidos, assegurada a prévia defesa.
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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.'""—"'d' '"d "'i)
fiscal(is), observar que a partir de 01/1.2/2010, conforme Protocolo ICMS n 42/2009 eNPF
n.'95/2009, é obrigatório a emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), em substituição aos
modelos 1 e lA
Pará rafo Sexto —Quando solicitadas que as notas Ascais sejam emitidas em nome da
SKTI-UGF, SKKD ou outras Secretarias do Estado, caberá a esta a liquidação do(s)
respectivo(s) empenho(s), após competente atesto do servidor solicitante, nas notas 6scais
do objeto entregue. 0 pagamento será efetnado em até 30 (trinta) 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 05),
devidamente atestado.
Pará rafo Sétimo —De acordo com a Instrução Normativa n', de 21 de julho de 1995, do
MARE, caberá a UNIOESTE proceder a consulta da habilitação da signataria desta Ata no
Sistema de Cadastramento Uni6cado de Fornecedores —SICAF por ocasião da liberação de
cada pagamento
Pará rafo Oitavo —Se constatada(s) irregularidade(s) na(s) fatura(s), quer por erro de 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) á contratada.

"di) "d)"
devolução ã contratada, rtão estiver(em) em poder da UNIOESTE, não será considerado yara
efeito de pagamento de quaisquer ônus, devendo a contagem do prazo para pagamento ser
iniciada na data de reapresentação da(s) fatura(s)
Pará rafo Decimo — Os yagamentos serão efetuados se estiverem cumyndas,
integralmente, as obrigações anteriores da contratada, até a data do evento que originou o
faturamento.

CLÁUSULA 12' DA RKVISAO DK PREITOS
Pará rafo Primeiro —Os preços relacionados na Ata de Registro de Preços poderão sofrer
altei'ações 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 aos fornecedores.
Pará rafo Se ndo —Quando a UNIOESTE, por meio 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
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signatária desta Ata das responsabilidades previstas neste instrumento.

CLÁUSULA 10 —DAS OBRIGACOKS PA UMOKSTK
A UNIOESTE obriga-se a:
Pará afo Primeiro —Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa cumprir
suas obrigações especificadas.
Pará rafo Se undo —Relacionar-se com a empresa exclusivamente por meio de pessoa por
ela credenciada
Pará rafo Terceiro —Efetuar o pagamento da empresa vencedora, até o 1.0 (décimo} dia,
após o recebimento definitivo do objeto empenhado e emissão da nota fiscaVfatura e demais
condições conforme cláusula 11'essa Ata.

Compra.
c

observância a este instrumento.s* — ' '' *cr
CLÁUSULA 11' DO PAGAMKNTO
Para rafo Primeiro —quando da entrega do objeto por parte da(s) empresa(s) contratada(s),
esta(s) deverá(ão} emitir notas fiscais separadas para cada Ordem de Compra, em favor da
Uníversídade Estadual do Oeste do Paraná —UNIOESTE, unidade administrativa solicítante,
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 uteis, 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 05), devidamente atestado.
Pará rafo 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 CADJN Estadual (Cadastro hiformatívo Estadual —Decreto Estadual
n. 1933/15, de 17 de julho de 2015).
Pará rafo Terceiro —Para o cumprimento do Parágrafo Primeiro, caberá a empresa
contratada informar ita 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 porqne o Sistetna de Gestão de Convêni os e Contratos d e Rep asse —SECONV,
não operacionaliza pagamentos por meio de boleto bancário.

7
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inicialmente. 0 comparecimento deverá ser no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a partir da
notificação do promitente
Pará afo Terceiro —A cada pedido de revisão de preço deverá a contratada comprovar a
variação ocorrente,

d " d
'

representante comercial, eventual pedido de revisão dos preços deverá, necessariamente, ser
acompanhado de planilhas que demonstrern, de maneira clara, o valor atribuído a cada item
que compôs o preço final constante de sua proposta e que compõe o valor solicitado no
pedido de revisão (custo de aquisição, com as respectivas notas fiscais de
fábxica/indústria/distribuido; encargos em geral; hicro, etc.), de modo a demonstrar o
alegado desequilíbrio econômico financeira decorrente de acréscimos posteriores e
imprevistos, em comparação a revisão solicitada.

Q"
comprovação necessária, conforme o caso, é pressuposto fundamental para a. análise do
pedido de revisâo, não bastando mera alegação de desequilíbrio
Pará fo Sexto —A critério do órgão gerenciador, poderá ser exigido da contratada lista
de preços expedida pelos fabricantes, que conterá, obrigatoriamente, a data de início de sua
vigência e numeração sequencial, para instruçâo de pedidos de revisão de preços.
Pará'.afo Sétimo —Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, o órgão
geienciador adotará, para verificação dos preços constantes dos demonstrativos que
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 deliberaçâo de deferirnettto 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.
Pará rafo Oitavo —0 percentual diferencial entre os preços de mercado vigente a época do
julgamento do pregão, devidamente apmado, 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.

trâmite do processo de revisâo de preços, estando, neste caso, sujeita âs sanções previstas
nesta Ata.
Pará afo Décimo —A revisão levará em coitsideração preponderantemente âs normas
legais, que são soberanas a previsão desta cláusula.
Pará rafo Décimo Primeiro —Frustrada a negociação, o fornecedor sera liberado do
compromisso assumido e a administração convocará os demais fornecedores visando igual
oportunidade de negociação.
Pará rafo Décimo Se undo —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:
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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 negocíacão.
Pará rafo Décimo Terceiro —Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador
deverá proceder a revogação da Ata de Registio de Preços (item registrado), adotando as
medidas cabíveis para obtencão da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA 13' DO CANCRO,AMENTO DO RKGISTRO DQ FORNECEDOR
Pará rafn Primeirn —0 cancelamento do regístro do fornecedor, fmda 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 Precos;
b) ¹oretirar a respectiva Ordem de Compra ou instrumento equivalente, no prazo

estabelecido, sem justi6catíva aceitável,
c} ¹oaceitar reduzir o seu preco regístrado, na hipotese de este se tornar superior

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

Pará abafo Se indo —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 raf@ Terceiro —0 cancelamento de regístro., assegurados o contraditóri e a ampla
defesa, será formalizado por despacho do Ordenador de Despesas da UNIOESTE.

CLÁUSULA 14 —DAS INCIDkWCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, KTC.
Correrão por conta exclusiva da empresa signatária desta Ata.
Pará afo Primeiro —Todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na
legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-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 UNIOESTE.
Pará afo Terceiro —Todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal,
relacionadas ao fornecimento do equipamento, originariamente nu vinculadaporprevenção,
conexão ou continência.

adjudicação do objeto licitado.

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
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CONTRATADO renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou
passiva, com a UNIOESTE.

CLÁUSULA 35"—&AS PEXALYBABES
Pará rafo Primeiro —Em caso de não envio da documentação de habilitação, não assinatura
e encaminhamento da Ata de Registro de Preços, 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. 8,666/93 e do Manual de Procedimentos da
Unioeste para aplicações das sanções Administrativas previstas nas leis de licitação,
aprovado pela Resolução n.' 80/2013 —COU:

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

a.UNJOESTF., 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
nâ prática do ato apurados ttlcdlantc processo administrativo assegurado o dirclto ao
contraditório e ampla defesa.

(i) A sanção administrativa de ADVERTkNCIA será aplicada por escrito e
destinada ãs condutas oue prejudiquem o andamento do procedimento de licitacão e de
contratação.

(ii) A sanção administrativa de MULTA será aplicada por inexecução total ou parcial
da obrigacão, inclusive, por atraso injustiftcado na entrega do servico, 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 serviço, por dia de atraso
no evento não cumprido, imitados a I0% (dez por cento) do mesmo valor.

b) De 10% (dez por cento) sobre o valor total da ordem de compra, por infração a
qualquer cláusula ou condição do EditaVAta, 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 produto con&mado pela empresa ou peIa entrega em desacordo;

d) 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;
Pará rafn Terceiro —A aplicação da multa não impede que a UNIOESTE rescinda
unilateralmente o Contrato ou instrumento equivalente, e aplique as demais sanções
previstas na legislação estadual pertinente.
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não eximirá a empresa inadimplente da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das
infrações cometidas.! — "''. d
contraditório e a ampla defesa, facultada defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco)
dias úteis contados da respectiva intimação.

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. Em caso de
inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada o valor devido será abatido da garantia,
quando houver Sendo a garantia insuficiente, deverá ser cobrado o valor complementar. A
multa não paga será cobrada administrativamente e/ou judicialmente.
Pará afo Sétimo —Comprovado que oproduto entregue não corresponde ãs especificações
constantes na proposta, será omesmo devolvido ao contratado, obrigando-se este a substitui-
lo no prazo máximo de 15 (quinze) dias ííteis, sem qualquer ânus para a Administração e
sem prejuízo das sanções previstas na presente Ata.
Pará rafo Oitavo —As sanções administrativas previstas no Parágrafo Primeiro serão
aplicadas sem prejuízo das cominações impostas na Lei Estadual n. 15.608/07 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.

d
'

Pará rafo Décimo —As penalidades somente poderão ser relevadas em razão de caso forh>ito
e força maior e as justificativas somente serão aceitas por escrito, fundamentadas cm fatos
reais e comprováveis, a critério da UNIOESTE.

CLÁUSULA 16*—DOS RECURSOS ORÇAMKNTÁRIOS
Pará rafo Único —Os pagamentos decorrentes do fornecimento do objeto da presente
licitação ocorrerão por conta dos recursos da dotação orçamentária 4534.12364084-127,
Rubrica 4490 52, nas mais diversas fontes de recursos.

CLÁUSULA 17' DAS DISPOSIQOKS FINAIS
As partes ficam, ainda, adstritas ãs seguintes disposições:
Pará rafo Primeiro —Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por
intermédio de lavratura de Termo Aditivo a presente Ata de Registro de Preços.
Pará rafo Sc indo —integram esta Ata, como se nela estivessem transcritos, o Edital de
Pregão n.'14/2019 e seus Anexos e as propostas das empresas classificadas, por item.
Pará afo 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

12
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outro, por mais privilegiado que seja, para decidir eventuais questôes decorrentes desta Ata.
Por estarem, assim, justas e contratadas, as partes assinam a presente Ata de Registro ede
Pregos, lavrando-se uma via para aUNIOESTE, mais tantas vias quantas forem as empresas
signatárias, de igual teor e forma., na presença de duas testemunhas.

Cascavel, 02 de dezembro de 2019.
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ANEXO 01—DA ATA DK RKGISTRO DK PREITOS

ATA DK RKGISTRO DK PREITOS N.'92/2O19

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços n. 092/2019,
celebrada entre a Universidade Estadual do Oeste do Paraná —Unioeste e as Empresas cujos
preços estão a seguir registrados por item, e as especificações constantes no Termo de
Referência —Anexo 01 (a), em face ã reahzação do Pregão n.'14/2019

ITEM QUANT.

ESPECIFICAÇAO
RESUMIDA

(Especificação completa no Termo de
Referência

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

03

Ar condicionado portátil —capacidade de
reírigeração e aquecimento: no mínimo
9000BTUs, voltagem: 127/220V, funções
de refrigeração, aquecimento, ventilação e
desumidificação, com termostato.
Marca: Elgin
Fabricante: Elgin
Modelo / Versão: 9000BTUs

VALOR TOTAL DO ITEM (R$)

2.492,80 7.478,40

R$ 7.478,40
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Ata 089/2019-Reitoria - CONTR ATANTí t/niversidade Fstadnal do Oeste do
Paraná —UNÍOLSTE. CONTRATADA, TEMPERCLIMA REFRIGERACÁO
EIIIELI OBJETO'qu>strão dc Eqaipan)entos de Informática atender as vánas
I/nidades Administrativas da linioeste AMFARO I.FC)AL. pregão rfletrônico ll

'14/2019- L>lú IOESTE (Reitona) Cascavel, 02 <le dezembro de 2019.

Ata 090/2019-Reitoria - CONTRATANTE. Universidade Estadual do Oeste do
Paraná —UNIOESTE: CONTRATADA, TESOI>RO DOS AZIJLFJOS E
SUPRIãIFNTOS íIRELI. OBJETO Aquisição de Equipamentos de
Informática atender as várias Unidadcs Administrativas da Unioeste. AMI'ARO
LEGAL; Pregão Eletr<mico n" 014/2019 - Ui/IOESTE (Reitoria) Cascavel, 02
de dezembro ile 2019.

Ata 091/2<>19-Reitoria - CONTRATANTE Universidade I st,)dual do Oeste do
Paroiii — UNIOESTE. CONTRATADA, TONI ãIATIIIAS PíRFIRA
QIJATICI>A. OBJFTO: Aquisirão de Fqoipameaios de Infoim)t)ca atender as
várias Ltmdades Ailmmistrativas da Umoeste. AiNIPARO LEGAL. Precão
Elctrõnico n.'1 1/2019 - L>N/OESTE (Reitoria). Cascavel, 0" dc dezembro de
"019
Ata 092/2019-Reitoria - CONTRATANTE t/niversidade Fe>aduai do Oeste do
Paraná —UNIOF:.S'ÍF.. CONTI(ATAIJA, TOTUS PISOS F. AZUI JLIOS
EIRELI. OBJETO. Aquis>rão de Equipamentos de Inronnát>ca atender as v<irias

Unidades Administrativas da (Jnioeste AMPARO LFC)AI. Pregão Eletronico n
'14/2019- UNIOESTE (Rcitona l. Cascavel, 02 dc dezcnibro dc 2019.

Ata 093Q019-l(vitoria - CONTRATANTE Umversidade Estadoal do Oeste do
Paraná —LiiNIOESTE CONTRATADA, TRM MÓVEIS E SISTEMAS PARA
ESCRITÓRIO LTDA OBJETO: Aquis>Cão de Eq<lipail>lei>tos de h)formática
atender as várias Ltnidadcr Administrativas da Unioestc. AMPAIK> LEGAL.
Pregão Elctrômco n.'14"019 - UNIOESTE (Reitoria}. Cascavel, 02 dc
dezembro dc 2019

Ata 1)J4/2019-Reitoria - CONTRATANTE. I/niversidade Es>ad<a>l do Oeste do
Paraná — UNIOESTE: CONTRATAD A V C 0 Cot<I ÉRCIO BE
1>s/FORÍ>IÁTICA LTDA OBJETO: Aquis>Cão de Equipamentos de informática
atender as sinas Umdades Administrativas da Unioeste. AMI'ARO LEGAL:
Pregão Elctronico n.'14/2019 - Ui<>IOESTE (Reitoria) Cascavel, 02 de
de)eo>bro de 2019.

Ata 095/2019-Reitoria - CONTRATANTE: Universidade Estadoal do Oeste do
Paraná — UNIOESTE CONTRATADA VITEC TECNOLOGIA EM
PRODUTOS AUDIOVISUAIS LTDA OBIETO Aqu>sirio de Equipamentos
de Informática atender as várias Unidades Adonoistrativas da Unioeste.
AMPARO LEGAL. Prc ão Eletrêmco n.'14/2019 - UNIOESTE (Rc<torial
Cascavel, 02 dc dezembro de 2019.

Ata 096/2019-Reitoria - CONTRATANTE Ltmversidadc Estadual úo Oeste do
Paraná — UNK)ESTE> C(JNTRATADA: ãVEB LlãIP ARTIGOS
1)OãIÊSTICOS íIRELI OBJETO Aqu>s>cão de Equipamentos de Infom>át>ca
atender as vánas Umdades Administrativas da Linioeste. AMPARO LEGAL
Pregão Eletrõnico n'14/201') - LlNIOESTF /Reitoria}. Cascavel, 02 de
dezembro de 2ú19.

123037/2019

056 - 0 Diretor Geral da Universidade Estadual do Oeste do
Paraná —UNIOESTE —Campus de Foz do Iguaçu, no uso de suas
atribuições, torna público:

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.'14/2019
Processo n.'9050/2019
Objeto: Reforma da sala dos Professores no bloco Adminstrativo
UNIOESTE-Campus de Foz do Iguaçu, CONTRATADA: HF CIX
CONSTRUTORA LTDA - ME CNPJ: 19.486.949/0001-71 Valor: R$
13.180,17(treze mil, cento e oitenta reais e dezessete centavos)
Vigência: 03/12/2019 á 02/12/2020, execução 60 dias a contar da
emissão da Ordem de Serviço.

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.'15/2019
Processo n.'9053/2019
Objeto: substituição de luminárias na sala de aula OG bloco L
UNIOESTE-Campus de Foz do Iguaçu, CONTRATADA: HF CIX
CONSTRUTORA LTDA - ME CNPJ: 19.486.949/0001-71 Valor: R$
1.449,41 (hum mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e quarenta e
um centavos)Vigência: 03/12/2019 á 02/12/2020, execução 60 dias a
contar da emissão da Ordem de Serviço.

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.'16/2019
Processo n.'9057/2019
Objeto: reforma das grelhas de água pluvial no entorno do canteiro
central e nas caixa de água pluvial UNIOESTE-Campus de Foz do
Iguaçu, CONTRATADA: HF CIX CONSTRUTORA LTDA - ME CNPJ:
19.486.949/0001-71 Valor: R$ 26A31,95 (vinte e seis mil,
quatrocentos e trinta e um reais e noventa e cinco centavos)Vigencia:
05/12/2019 á 04/12/2020, execução 90 dias a contar da emissáo da
Ordem de Serviço.

CONTRATO ADIÍ/IINISTRATIVO N.'17/2019
Processo n.'9000/2019
Objeto: Fechamento da cantina (quiosque) com portas de vidro
UNIOESTE-Campus de Foz do Iguaçu, CONTRATADA: HF CIX
CONSTRUTORA LTDA - ME CNPJ: 19.486.949/0001-71 Valor: R$
37.048,66 (trinta e sete mil, quarenta e oito reais e sessenta e seis
centavos)Vigência: 05/12/2019 a 04/12/2020, execução 60 dias a
contar da emissão da Ordem de Serviço.

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.'18/2019
Processo n. 59150/2019
Objeto: Execuçáo de calçada de interligação, entre bloco
Administrativo e a Cantina UNIOESTE-Campus de Foz do Iguaçu,
CONTRATADA: HF CIX CONSTRUTORA LTDA - ME CNP J:
19.486.949/0001-71 Valor; R$ 9.216,12 (nove mil, duzentos e
dezesseis reais e doze centavos)Vigência: 09/12/2019 á 08/12/2020,

execução 60 dias a contar da emissão da Ordem de Serviço.
CONTRATO ADMINISTRATIVO N.'19/2019

Processo n.'9054/2019
Objeto: Reforma de janelas da biblioteca UNIOESTE-Campus de Foz
do Iguaçu, CONTRATADA: HF CIX CONSTRUTORA LTDA - ME
CNP J: 19.486.949/0001-71 Valor: R$ . 15.670,26 (quinze mil,
seiscentos e setenta reais e vinte e 'seis centavos)Vigencia:
09/12/2019 á 08/12/2020, execução 90 dias a contar da emissáo da
Ordem de Serviço.

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.'20/2019
Processo n. 59058/2019
Objeto: Troca de quadros no bloco K UNIOESTE-Campos de Foz do
Iguaçu, CONTRATADA: HF CIX CONSTRUTORA LTDA - ME CNPJ:
19.486.949/0001-71 Valor: R$ . 15.094,47'(quinze mil, noventa e
qualro reais e quarenta e sete centavos)Vigência: 09/12/2019
08/12/2020, execução 60 dias a contar da emissão da Ordem de
Serviço.

CONTRA ÍO ADMINISTRATIVO N.'21/2019
Processo n.'9051/2019
Objeto: readequação das instalações elétricas de ar condicionado no
bloco de pós graduação - Campus de Foz do Iguaçu, CONTRATADA:
HF CIX CONSTRUTORA LTDA - Il/IE CNPJ: 19.486.949/0001-71
Valor: R$ 15.132,84 (quinze mil, cento e trinta e dota reais e oitenta e
quatro centavos)Vigencia: 10/12/2019 á 09/12/2020, execução 30
dias a contar da emissão da Ordem de Serviço.

TERMO ADITIVO 01 AO CA 012/2019
Processo n'9055/2019
OBJETO: Aditivo de valores ao objeto reforma dos banheiros na
Unioeste Campus de Foz do Iguaçu. Valor: R$ 24.819,25 ( vinte e
quatro mil, oitocentos e dezenove reais e vinte e cinco centavos)
Contratada: HF CIX CONSTRUTORA LTDA - ME CNPJ:
19A86.949/0001-71

Foz do Iguaçu, 11 de dezembro de 2019.
Samuel Klauck. Diretor eral em exercício .

123337/2019

Universidade Estadual do Oeste do Paranáiciini u<s de 'I'ol<nlo-Plt
ESTRATO DE CONTRATOS

CONTRATO N" 010/2019 - OB,IETO: Aquisição de Bomba a vacao de
Pis>io isento dc óleo —vazão 20L —PROCFSSO: Dispensa de I icitapio

N'06/2019.CONTRATADA: P<lat)or Comércio dc Produtos para Laboratórios
Ltda - EPP. - CNPJ: 15.188.525/0001-70 - VALOR R$ RS 2.990,1>0 (dois
mil novecentos e noveata reais . VIGÊNCIA: 10,'12/2019 a 10'12/2020.
COlqTRATO N" 011i2019 - OBJFTO< )iqoisiçãão de Balan9a 1)igital Semi
Anal i>ice — PROCFSSO: Dispensa <le Licitação N" 006/2019.
CONTRATADA: iveblabor São Pm>Io MaterlaÍs Dld>Í>ÍCOS Ltda. - íPI'-
CNPI: 13.533.610i0001-00—i'ALOR: RS 2.611,89 ldois mil scisccntos e
onze reais, oitenta e nove centavos . VIGÊNCIA: 10,'12/2019 á 10/12 2020.
CONTRATO N" 012,'2019 - OB,ILTO: A<I<>tstção de Caixas de Som c
Acessorios — PROCESSO'. Dispensa <le L>c>tação N'0(0201'9.
CONTRATADA: Playsound Comercial Eireli.- CNPJ: 32.252.527/0001-08—
VAI,OR: R$ 4.5S6,72 (quatro mil, quinhentos e oiieata e seis reais, sctcata c
dois centavos). 'VIGÊNCIA: 10/12/2019 a 10/12/2020.
CONTRATO N" 013/2019 - OBJ ETO: Contnitarão dc cn>i)rcs:>

especializadii, eit> Regime de Empreitada por Prero Unitário para real>r.,>pio ile

scrviros de pintura em edificações na L>NIOESTF/<nmpn< de Tolc<lo-
PIIOCESSO: Pregão Eletrõaico N'07i 2019. CONTRATADA: Ronaldo
Fortuna <los Santos 05771597988 - CNPJ: 34.039.550/0001-36—VAI.OR: R 5
102.49'),go icento c dois mil. quatrocentos c noventa e nove reais c oitenta c
nove ccntavosl.i'IGÊNCIA: 11/12/2019 a 11/12/2020.
Elvio Aatônio Dc Cam >os - Diretor Geral cm excrcicio Toledo, I l i 12/2019

123139/2019

Empresas Públicas

I APPA

ADMINISTRAtrÁO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA
EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAtvÁO 051-2019

PARTES: ADMINISTRAQÁO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E
ANTONINA —APPA E 0 MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ

OBJETO: Açao pedagógica visando capacitar os professores e alunos da
rede municipal de ensino que atuam com as turmas de 5'no para o
acompanhamento das visitas ao Porto de Paranaguá, com os objetivos
de:
- Fornecer aos professores e alunos da rede municipal de ensino
informações sobre o histórico do Porlo de Paranaguá, sobre seu
funcionamento, sobre sua importãncia economica e social e sua relaçáo
com o meio ambiente e a cidade de Paranagua;
- Oportunizar que os professores e alunos conheçam as instalações do
Porto de Paranaguá, objetivando a difusão do conhecimento sobre as
atividades portuárias;
- Conscientizar alunos e professores sobre a importância ecologica do
Complexo Estuarino de Paranaguá, apresentando os principais
representantes de sua fauna e flora.
PRAZO: 0 presente convênio terá inicio em 06/12/2019, devendo

.>>>II>5<eBBG r!<ã Il>q "j(3!2<s1Ts' rec) Í,BJ3o 5:i..ivv)auj.
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Ata 056/2019-Re>tor>a - C'ONTRA'íANTE. Universidade Fstndual do Oeste do
Paraná — UNIOESTE — CONTRATADA ANAPEL-MÓVEIS PARA
ESC'RITÓRIO LTDA. OB)I>TO Aqnisi9ão de Mobiliários e Eqnipamentos para
atender as vhnas Umdades Adn>nastro»vas cfa Unioeste. A) IPARO LEGAL:
Pregão Eletrõnico n.'14/ 019 - UNIOFSTE (Re>teria) Cascavel, 02 de
dezembro úe 2019

Ata 057/2019-Renoria - CONTRATANTI'. Univcrs>dade Estadual do Oeste do
Paraná — L>NIOESTE — CO>ilTRATADA: ANDREI SA> I'fOS SILVA
050í>2495256. OB3FTO Aquis>São de Mobiliários c Equipamcntos para atender
as várias Unidades Aúministra<ivas da Unioeste AMPARO LEGAL Pregão
Fletronico n.'14/2019 - UNIOESTF. (Re>tona) Cascavel, 02 de dezembro de
2019.

Ata tbsâ/2019-Re>loria - CONT[CATANTE: Universidade Es>aduai do Oeste do
Paraná —UNIOESTE —CONTRATADA: BRASFERMA - LTDA OBJETO:
Aqu>siqão de Mobiliários e Equipamentos para atender as várias Umdades
A<lmimstrativas da Ib>ioeste. AMPARO LE<JAL: Pregão I[lctrôn>co n.'01 1/2019
- UNIOESTE (Reitoria) Cascavel, 02 de dczen>bro 2019.

Ato 059/2019-Rc>toria - CONTRATANTE: Univcrsidadc Estadual do Oeste do
Paraná-UNIOESTE —CONTRATADA: C ELI PRODI>TOS DE AC 0 LTDA.
OBJETO Aqu>s>São dc Nlob>bámos c Equipamcntos para atender as >ánas
Umdades Administrativas da Unioeste AMPARO[.EGAL. Pre ão Eletromco

n.'14/2019-UNIOESTE (Ke>toria). Cascavel, 02 de dezembro cle 2019

Ata Oí>tl/2019- Reitoria - ClãNTRATANTE Uruvers>dade I=.s<aduai Jo Oes>e do
Paraná —L>NIOESTE —CONTRATADA CLAIJDINA COãIIRAN - ME
01)JETO Aqu>>19ão <le Nlobiliários e Equ>pamentos para atender as várias
Llmdadcs Admimstrativas da Umoeste. Al IPARO LEGAL: Pregão Ele>rõmco n."
014/2019 - UNIOFSTF. (Re>toria ). Cascavel, 0'e dezembro de 2019

Ata Oíl/2019-Reitoria - CONTRATANTE 1!nivers<dade Fstad>ml <lo Oeste do
Paraná —UNIO[>STE —CONTRATAI)A: CLEBER >sfASCIMI'.NTO DA
ROSA: Aquisi9ão de [v[ob>fiamos e Equipamentos para atender as vónas
Unidades Administrativas da Unioeste, >» I> IPARO LEGAL. Pregão Eletrônico

n.'14/2019-UNIOES'f E (Rc >tona), Cascavel, 02 dc dezembro <lc 2019.

Ata 0<?2/2019-Reitoria - CONTRATANTE Universidade Estadual cio Oeste do
Paraná —IJNIOESTF. —CONTRATADA! COL[!MB[A CO>V[ERC[AL DK
FQL>IPAMFNTOS EIRKLI: Aquisi4aio de >Nlobiliários e Equ>pan>cr>tos p>r>
atender as vánas I!nidades Administrativas da Uniocste. AMPARO LECJAL:
pregão Eletninico n'14/2019 - í!NIOESTF. (Reitoria) Cm<cavei. 02 de
dezembro de 2019

hta 063/2019-Reitoria - CONTRATANTE'nivers>dada Estad<ml do Oeste do
Paraná —UNIOESTE —CONTRATADA. COMERCIAL VANGUARDEIRA
EIRELI; Aquis>São de f>fobif>ários c Equipmnentos para atender as vánas
Unidades Admmistrat>vos da Umoestc AMPARO LEGAL Pregão Elelrônico n

'14/2019-UNIOFSTE (Re>tona) Cascavel, 02 de dezembro 2019.

Ato 064/2019-Reitoria - C'ONTRATANTF. Univers>dade ístadual do Oeste do
Parani —UNIOESTE —CONTRATADA. CO?s<STRIJTEsi COMERCIAL
TFCNICA E CONSTR[J('.OES LTDA: Aqu>s>9(>o dc Mob>ld>nos e
Equipamentos Para atender as várias Unidades Administrativas da Unweste.
Al<1PARO LEGAL: Pregio Elctromco n'I4/2019 - UNIOESTE (Re>tona)
Cascavd, 02 dc dczmnbro 2019

Ata 1165/2019-Reitoria - CONTRATANTE. Umversidade Fstad<ml do Oeste do
Paraná —L!NIOESTI' CO>sfTRATADA: I) « Ir COMÍ.RCIO DE ãIA'I'ER[AIS
E KQUIPAãIENTOS E[REL[. OBJETO'qu>s>íão de Mc>b>liários e
Equ>pamentos para atender as várias Unidades hdmbus<ra»vas da Umoeste
AMP?%RO LEGAL. Prcgso Eletrômco n* 014/2019 - UNIOESTE (Reitoria).
Cascavel, 02 de dczcmbro de 2019

Ata 066/2019-Reitorin - CONTRATANTE: (Jnivers>dade Estadual do Oeste do
Paraná — UNIOF>STE — CON'I'IRATADA: DANFESSI MÓVKIS
CORPORATIVOS E FSCOLARKS LTDA, OB3ETO Aquisiíão de
bfobilihrios e Fqu>pamentos para atender as várias Unidades hdmin>strativas da
Unioeste. AMPARO LEGAL: Pregão Ele<romco n," 014?'019 - UNIO[ISTE
(Rc>tona). Cascavel 02 de dezmubro dc 2019

Ata 067/2019-Reitoria - CONTRATANTE; Univcrs>dada Estadual do Oeste do
Paraná —UNIOI'.STE —CONTICATADA: DIG[SERVI TRADING E[f(ELI.
OB3EíO Aqu>s>rio de >Vlobibános c Lquipamentos para atender as vénas
Unidacles hdmimstrativas da Unioeste AMPARO LEGAL. Pregão Ele>rõmco n

'14/201'>- UNH)ESTE (Re>toria) Cascavel, 02 de dezembro de 201'>

Ata 06$/20[9-Reitoria - CONTRATANTE Universidade Esta<lual cio Oca(e clo
Paraná —UNIOESTE —CONTRATADA: DIRCEIJ LONGO 6< CIA LTDA
OBJETO. Aquis>cão de Equq>amentos de Infor<nática atender as vánas Umdacles
Adnun>strativas da Umocste AMPARO LLGAL Pregio Eletr<naco n '014/ 019
- UNIOESTE (Re>toria). Cascavel, 02 de dezembro de 2019

At» Oí?9/2019-Reitoria - CONTRATA>NTF. L>niversidade Fstadnal do Oeste do
Parana — UNIOESTE> CONl'RATADA í.. 1'R[PODE. I DÍ>ST[GA í
COãIÍ.RCIO DE MÓVEIS - EIRELL OBJETO. Aquis>9ão dc Equiparncntos
de Infonnát>ca atender as várms Umdades Administrat>vas da Unioeste
Al>IPARO LEGAL. Prcgio Llctrõnico n.'14/2019 - UNR)ESTE (Rc><ona).
C"escavei, 02 de dezembro de 2019

Atn 070/2019-Reitoria - C'ONTRATANTE: Un>versidade Estadual do Oeste do
Paraná —IJNIOESTE: CONTRATADA: F. F. N. FORNAíARI. OBJETO:
Aqu>s>Cão dc Equipamentos dc Inlonnát>ca atender as vánas Umdades
Admirnstrat>vas da Unioeste AMPARO LEGAL. Pregão Eletrnnico n '14/2019
- UNIOESTE (Re>toria) Cascavel, 0" dc dezmubro de 2019.

Ata <171/2019-Reitoria - CONTRATA>/TE: Un>versidade Estadual do Oeste do
Paraná —UNIOESTE. CONTRATADA: F.N.S. INDÚSTRIA E COãIFRCIO
DE MÓVEIS DII ACO LTDA OB)I>TO: Aqu<siíão de Equipamentos cle

Iníormática atender as v irias Umdades A<lministrat>vas da Uniocstc. ANIPARO
I.FC>AL'regão Fle<romco n.'14/2019 - L>NIOESTE (Reitoria). Cascavel, 0
dc dczcmbro dc 2019.

Ata 072/2019-Reitoria - C'ONTRATANTíz Umvers>dade Estndual do Oeste do
Porana —UNIOESTE CONTRATADA: F><>IJRÍCIO IL%CI[ABEL ('OSTA
ME. 0131ETO Aquis>Cão de Equipamentos de Informht>cn n<cnclc> as v;>r>as

(Jn>dades Admimslrat>vas cia Unioeste. AlvlPARO LFGAL Pregão íletrc>n>co
n.'14/2019- UNIOESTE (Re>toria) Cascavel, 02 de dezembro dc 2019

Ata 073/2019-Reitoria - CONTRATANTE. Universidade Es<aduai do Oeste do
Farm>á —UNIOESTE: CONTRATADA: FA>i[A[IA —CO)IÍ:Rr[O DE
M?XTFRIAIS DE INI?GRS[ST[CA LTDA. OB.II[1'0'quisie>io Je
Equ>prm>entos dc Inforn>ática atcndcr as várias Unidaclcs Adnun>strst>vas cla

Unioeste. AMPARO LFGAL; Prerão íletrônico n." 014/2019 - LNIOíSTF
(Reitoria) Cascavel, 0'e dezembro <lc 2019.

h>a 074/Z019-Reitoria - C'ONTRATANTE Umvcrs>da<le Es>aduai do Oeste do
Pa>anh —[JNIOESTE; CONTRATADA': P (.OãIFRCIO E SERVI('OS-
LTDA. OB.IETO. Aquisipãu de Equipamentos de Informática atender as vánas
Unidades Admm>strat>vas da Unioeste. Af<IPARO LEC>AL Pregão Elc<ron>co n

'142019 - UNIOESTE (Reitoria). Cascavel, 0 ~ de dezembro de 019

Ata 075/2019-Reitoria - CON'I'RATANTE Un>ve>sid>nle I..'stadnal cio Oeste do
Paraná —UNIOESTL'. CONTRATADA: UNIVERSAL OFFICE - LTDA.
OBJETO: Aquis>9ão de Equipamm>tos de Infere>ática atender as vánas Unidades
Acfmirnstrat>vas da IJnioes<e AMPARO LEGAL Pregão Eletronico n *O I 4/201'>
- UNIOESTE (Reitona). Cascavel, 02 de dezembro de 2019.

Ata 076/2019-Reitoria - CONTRATANTE: Universidade Esladnal do Oeste do
Paraná —UNIOESTE: CONTRATADA G. C. ARAÉ>10 ãIOVFIS DF. AÇO-
EPP. OBJETO Aquisirão de Equipamcntos de Inforn>áuca atender as vánas
UniJadcs Admmistrativas da Unioeste. Aã[PARO LEGAL Pre< ão Elctrõnico n"
014/201') - UNIOESTE (Reitoria) Cascavel, 02 de dezembro Je 2019.

?%ta I)77/2>)19-Reitoria - CONTRATANTE. Universidade EstaJual do Oeste do
Paraná —UNIOESTE: CONTRATADA. GERALDO C GUTTI->i[E. OBJETO;
Aquis>íão de Equipamentos de Informát>ca atencler as vanas I!m<ladra
Adn>inist>ativas úa Un>oeste A>V[PAI(O LEGAL. Pregão Llct>omco n " í>14 2ú l u
- UNIOESTE (Reitoria) Cascavel. 02 de dezembro dc Zúl o.

Ata 078/2019-Reitoria - CONTRATANTE: (Jmvers>clade Estaáunl cio Ocstc do
Paranh —UNIOI:,STI.". CONTRA'fADA'IGC TAVE[RA COf<[l'.RCIO DF.
ãIÓVEIS —E[REL[ - EPP. OBJETO. Acluisirão de Equ>[unuentos dc
Informót>ca atender as várias Lnidadcs Admunstrativns da Umocs<c AMI'ARO
LEGAL Pregão Eletron>co n.'14/2019 - UNIOESTL'l(c>toro>) ('asr;»ul. 02
clc dezembro dc 2019

Ata 079/2019-Reitoria - CONTRATANTE: Univcrsidadc Es>aduai do Oeste do
Paraná —IJNIOESTE: CO>NTRATADA. ITACA E[REI.,I Oll>F/fO Aquis>São
de Equipamentos dc lnfornúticc> atender as vánas Unidades AJmimstrativas da
(Jmoeste AMPARO LFC>AL: Preipio Fletromco n'14/2019 - UNIOFSTE
(Reitoria). Cascavel, 02 Je Jezembro Je 2019

Ata t)$0/ t)t 3-Reitoria - (.ONTRhTANTíz Umversidaúe Estadual do Oeste Jn
Paraná —UNIOESTL CONTRATADA> JP EQ(>IPAMENTOS FIRELI.
013JETO Aquis>são de Equipa>nentos de Informática atenclcr as vanas Un>dadas
Admimstrat>vas da Umoestc A>VIPARO LECJAL. Pregio Eletromco n "014 201')
- l!NIOESTE (Reitoria) Cascavel, 02 de dezembro de 2019

Ata 081/2019-Reitoria - CONTRATANTE'n>vera>dadc Estaclual do Oeste do
Paraná —UNIOESTE. CONTRATADA LAR E CO/IN[[A CO)IERCIAI,
LTDA. OBIETO. Aqu>s>9(>o dc Equ>pamcntos de Informát>ca aicnclcr as vónas
Umúades Administrativas da Ilnioeste A<MPARO LEGAL: Pregão Elctromco n

'14/2019-UNIOESTE (Re>teria) Cascavel, 02 de dezembro cle 019

Ata 082/2019-Reitoria - CONTRA1'ANTE" Umvers>dada I'.s>aduai do Oeste do
Parana —UNIOESTE: CONTRATADA LDIS CESAR REIS ME.

OBJETO'quisieiode Equipamen<os de Inforn>át>ca atender as vámos 1>mdacles

Adm m>strat>vas da L>nioeste AMPARO LLGAL Pregão Eletr<?mco n "01.1/Zn I '>

- UNIOESTE (Reitona) Cascavel, >3 de dezembro de 201'.)

Ata 083/2019-f(eitoria - CONTRATANTE Un>vera>dada I'.stadual do Oeste do
Parm>i —UNIOESTE, CONTRAThíãA: ãIARCEI.O ãIOHAI,LíM í:PP.
OB>ETO: Aquis>são de Equipamentos de Informát>ca atcndcr as vára>s Llmda<les
Admimstrativas da Umoeste A?b[PARO I EGAL Pregão Eletron>co n '014/2019
- UNIOESTE (Rei<c?ria). Cascavel, 02 de dezembro dc Znli>

Ata 084/2019-Reitoria - CONTRATANTE: Universidade Estaduc>I cio <)ci<c <lo

Paraná —UNIOESTE CONTRATADA: R. P. FFRRAGENS LTDA OBJETO.
A<lu>si(ão de I[quip;>mentos cle Infortnntica atender as vhr>ns t!m<lides
Admmistrat>vas da Umoeste AMPARO LEGAL. Freg<>o Elctrõmco n'014>2019
- UNIOESTí. (Reitoria) Cascavel, 02 de dezembro de 2019.

Ata 085/21119-Reitoria - C'ONTRATANTE Umversidade Est;><lu»l cio Ocstc úo
Paraná —UNIOESTE: CONTRATADA> RE>ilATO FOlilTANA 00576582<>00
OBJE10 hqu>s>são de Izqu>f>an>entes dc In>o>mát>ca atender as i>>nas IJmclc><tes

Admmistrativas da Unioeste. Ah[PARO LEGAL: Pregão Elctrõnico n '014/2019
- U N IOIISTIã (Reitoria) Cascavel, 02 de dezembro de 2019

Ata 086/2019-Reitoria - CONTRATANTF.. 1>nivers>dade Fstndual do Oeste do
Parani —UNIOíSTE. CONTRATADA SIS COãIÍIRCIO DF, ãIATFRIAIS F,

EQUIPAME>stTOS LTDA OBJETO: Aquisicão dc Eqnipamcntos de
Informática atender as vánas l!mdades Administrativmi da Llnioestc >RNIPARO

LLúAL; Pre ão Eletronico n'14/2019 - UN[OESTE (Reitor>a). Cascavel, 02
de dezembro de 2019,

Ata 087/2019-Reitoria - CONTRATANTE: Universidade Estadunl do Oeste <lo

Paraná —UNIOLSTIS COii>TRATADA TC'OM[IRCIO I'IREI,I. 013JETO
Aqumiíão dc Equipamentos dc Info>má>ma atender as várias Umdaúes
Admmistrativas da Unioestc. AMPARO LEGAL: Pregão Elctrõnico n "ú I4/ 019
- UNIOLSTE (Reitor>a). Cascavel, 02 clc dezen>bro de 2019

Ata 088/2019-Reitoria - CONTRATANTE'fmvcrsidadc Estadual do Oeste do
Parani — UNIOESTE. CONTRATAL)A TFCVENDAS COMLRCIO E
RíPRESFNTAC'OES COM FRC[AIS - LTDA. OBJETO Aqu>s>são de
Equipamentos <le Informat<ca atender as várias Unidacles Ad>m>us>ra»vas cla

Umoes>e AMPAKí) LEúAL: Pregão Elelrõmco n,'1-1! 019 - UNIOI-:STII
(Re»orm) Cascavel, 02 de dezembro de 2019
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