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CONTRATO N'01/2020 —UNIOESTE MCRONDON

Contrato de aquisição de combustível para abastecimento da frota da
UNIOESTE —Campus de Marechal Cândido Rondon, que entre si celebram
a UNIOEST E —Campus de Marechal Cândido Rondon, e a Empresa Auto
Posto Região Ltda.

A UNIOESTE —Campus de Marechal Cândido Rondon esso
78.680.337/0003-46 si

n, pessoa juridica de direito público, inscrita no CNP J sob
n'46,situada na Rua Pernambuco, 1777, na cidade de Marechal Cândido R

Paraná, neste ato representada or seu Di
c a an i o ondon, Estado do

por seu Diretor Geral de Campus, Prof. Davi Félix Schreiner, RG n'.358.863-0
CPF n'81.457.729-15, a seguir denominada CONTRATANTE E
juridica de direito privado, situada na Av. Rio Grande do Sul, n'045, na cidade de

, e a mpresa Auto Posto Re iáo Ltda essoa

E t do Óo P CEP 85960-000 Fo (45 3254-9729one (45) 3254-9729, e-mail grandoegroff@outlook.com, inscrita no CNPJ
n .. 1-61, representada neste ato pelo Senhor Theoborio Grando Junior RG. '.764.115-4

PF n'75.786.219-04, a se uirdenom'n
nos termos da Lei Estadual n'5.608/07

g ominada CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o p t CONTRATO,resen e

Decreto Federal n'.555/00 Lei Co
0, com as alterações da Lei Estadual n'15.884/08 Lei F d I '10.520/02,e eran

i Complementar n 123/06, e subsidiariamente, a Lei Federal n'.666/93, suas
alterações e demais legislações aplicáveis, assim como pelas condições do Edital do Pre ão Prese
001/2020, pelos termos da proposta da CONTRATADDA datada de 05/03/2020, e pelas cláusulas a se uir
expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

eguir

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
0 presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa visando o fornecimen
abastecimento da frota da UNIOESTE—

sa visan o o ornecimento de combustível para

T t t A I Ib L

—Campus de Marechal Cândido Rondon

instrumento, e em conformidade com a pro osta de re os u

nexo .a,, ote 01, do Edital de Licita ão arte inteç, p e in egrante do presente
i a e com a proposta de preços que integra o Pregão Presencial n'01/2020.

Integram e completam o presente Termo Contratual para t d f d
os seus termos, as condições expressas no Edital de Pregão Presencial n'01/2020,

o os os ins e direito, obri ando as artes em

anexos e a proposta da CONTRATADA.
i a e regao Presencial n'01/2020, juntamente com seus

Pará rafo Se undo
É possível o fornecimento de combustivel do tipo "aditivado" " I".
hi ó'p 'tese alguma, ser fornecido com preço acima ao do combustível comum.

iiva o ou 'especial". No entanto, este náo oderá emp

Pará rafo Terceiro

GI' 0'execução do presente Contrato dar-se-á sob a forma
áusu a itava do presente instrumento.

ma de fornecimento parcelado, nos termos estabelecidos na

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PAGAMENTO
Pará rafo Primeiro
Fica fixado em 40.000 ( uarenta mil(q mil) litros, a estimativa de consumo de gasolina comum, 10.000 rdez mil'itros a
estimativa de consumo de etanol e 25.000 (vinte e cinco mil) litros a estimativ
para o presente contrato refer

o mi ) i ros, a estimativa de consumo de óleo diesel S10,
on ra o, referente ao Processo Licitatório Pregão Presencial n'001/2020- UNIOEST

don, em conformidade com as especificações constantes do Processo de Licitaçáo.
a) a estimativa de fornecimento para o ano de 2020/2021 citada no

re erencia e representa apenas uma projeção, podendo variar conforme os períodos de plenas
atividades da CONTRATANTE, e não representa de forma alguma garantia de fornecimento total ou
parcial, ou ainda obrigatoriedade de pagamento por parte da UNIOESTE —Campus de Marechal
Cândido Rondon, sendo que as a uisi ôes seráo I

CONTRATANTE.
q

'
o soicitadas na medida da necessidade da

Pará rafo Se undo
Os pontos de venda desi nados ela CONT
estar localizados a uma distância d

'g p RATADA (para que sejam efetuados os abastecimentos) d
ância de no máximo 12 (doze) quilômetros (ida e volta), da UNIOESTE —Cam us

everao

de Marechal Cândido Rondon, situada a Rua Pernambuco 1777 duco,, sen o que a distância medida considerará o
p r urso e ida e volta, ou seja, da UNIOESTE para o posto e do posto para a UNIOESTE, através do hodômetro
do veículo, obedecendo trajeto normal de menor percurso.
Pará rafo Terceiro
Os percentuais de desconto propostos são de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA,
direito de leitear ual uer alt rp

'
q eraçao dos mesmos, sob alegação de erro, omissáo ou qualquer outro prete t .

, nao Ihe assistindo o
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Pará rafo Quarto
Os valores cobrados pela CONTRATADA serão regularmente acompanhados pelo(a) gestor(a) deste contrato, por
intermédio do site www.anp.gov.br, que se certificará se os preços cobrados estão de acordo com o valor de
mercado divulgado pela ANP, deduzido o percentual de desconto decorrente do presente contrato.
Pará rafo Quinto
Os percentuais de desconto serão fixos e irreajustáveis durante a vigência deste contrato, incidindo sobre o valor
médio constante da Planilha de Levantamento de Preços da Agência Nacional do Petróleo —ANP, para o municipio
de Marechal Cândido Rondon —Paraná.
Pará rafo Sexto
Quando do fornecimento do objeto por parte da CONTRATADA, esta deverá emitir o(s) documento(s) fiscal(is)
para o lote licitado, em favor da UNIOESTE —Campus de Marechal Cândido Rondon ou outro órgáo a ser
informado pela Secretaria Financeira do Campus. Após a CONTRATADA entregar o(s) correspondente(s)
documento(s) fiscal(is) na Secretaria Financeira do Campus, esta realizará a conferência e o competente atesto,
sendo que caberá a esta, a liquidaçao dos respectivos empenhos, após o competente atesto do servidor solicitante,
no(s) documento(s) fiscal(is) do objeto fornecido.
Pará rafo Sétimo
Os pagamentos serão efetuados mensalmente pela CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias úteis, após a
apresentação do(s) documento(s) fiscal(is), com relaçâo as importâncias constantes destes e relativos aos
abastecimentos efetuados no período, e de acordo com o estabelecido neste contrato de execução, o qual é parte
integrante do edital licitatório. Juntamente com a Nota Fiscal a Contratada deverá ser entregue o Certificado
de Regularidade Fiscal —CRF emitido pelo GMS do Estado do Paraná, conforme artigo 6', Parágrafo 1'o
Decreto Estadual n'762/13, de 19 de dezembro de 2013, sob pena de não o fazendo, estar impossibilitada
de receber o pagamento devido. www.com ras araná. r. ov.br
Considerando o Decreto Estadual n'4.505/16 de 06 de 'ulho de 2016 os em enhos efetuados com recursos
do Tesouro só oderão ter seus a amentos efetivados em favor da contratada or meio de de ósito
bancário em conta corrente ativa no BANCO DO BRASIL.

a) O(s) respectivo(s) documento(s) fiscal(is) dos fornecimentos efetuados, deverão ser apresentados com
uma antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis a Secretaria Financeira da UNIOESTE —Campus de Marechal
Cândido Rondon, para cumprimento do disposto no parágrafo anterior.

b) O(s) documento(s) fiscal(is) deverá(ão) ser emitido(s) tendo como base o preço médio por litro
constante na Planilha de Levantamento de Preços da Agência Nacional do Petróleo —ANP, vigente na data de sua
emissão, deduzido o percentual de desconto decorrente do procedimento licitatório realizado.

c) O(s) documento(s) fiscal(is) referente(s) ao(s) objeto(s) fornecido(s), deverá(ão) ser obrigatoriamente
da empresa CONTRATADA mediante a licitação realizada. Não seráo efetuados, sob nenhuma hipótese,
pagamentos parciais ou totais diretamente a nenhuma outra empresa que náo seja a empresa CONTRATADA no
certame licitatório, para o cumprimento do objeto constante do Anexo I.a e I.b, do edital de licitaçáo.

Pará rafo Oitavo
Havendo erros nos documentos fiscais, ou outra circunstância que desaprove a liquidação da despesa, os mesmos
ficarao pendentes e os pagamentos sustados, até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras
necessárias, não ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus para a CONTRATANTE, inclusive sem prejuizo ou
suspensão da execução dos abastecimentos.

a) 0 CNPJ/MF constante dos documentos fiscais deverá ser o mesmo já constante deste contrato, bem
como todos os campos deverão ser preenchidos corretamente e sem rasuras, sob pena de não serem efetuados
os pagamentos;

b) Os documentos fiscais deverão obrigatoriamente, apresentar o mês da prestação dos abastecimentos,
valor total dos pagamentos pretendidos, e declararem a integralidade dos fornecimentos prestados;

c) Nenhum pagamento será efetuado enquanto estiverem pendentes de liquidaçâo quaisquer obrigações
financeiras que tenham sido impostas a CONTRATADA pela CONTRATANTE, em decorrência de penalidade ou
inadimplência, nos termos da legislaçâo vigente e nos termos deste Contrato;

d) Nos casos de serem constatadas irregularidades nos documentos fiscais ou na documentação
apresentada, a CONTRATANTE deverá formalizar expediente com os fundamentos da devolução dos documentos
eivados de erros a CONTRATADA, para as devidas correções;

e) Ocorrendo a hipótese acima, o prazo de pagamento será automaticamente postergado, considerando-
se novo prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a soluçáo das respectivas pendências.

É obrigaçáo da CONTRATADA manter, durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com
obrigações por esta assumidas, a regularidade fiscal, nos termos do inciso XIV do art. 99 da Lei Estadu

n.'5.608/07e inciso XIII do art. 55 da Lei Federal n.'.666/93.
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Pará rafo Décimo
Os pagamentos decorrentes da execuçáo do objeto do presente Contrato, serão efetuados a conta dos recursos
da dotação orçamentária n'4534.1236.4084.127, Rubrica 33.90.30.00,nas mais diversas fontes de recursos, para
o Lote 01, do edital licitatório.

Pará rafo Décimo Primeiro
Náo seráo aceitos documentos e/ou notas fiscais de quaisquer outras despesas que não as constantes do Anexo
I.a do edital licitatório. Caberá ainda a(s) empresa(s) CONTRATADA(S), na emissao da(s) nota(s) fiscal(is),
observar que a partir de 01/12/2010, conforme Protocolo ICMS n.'2/2009 e NPF n.'95/2009, é obrigatório a
emissáo de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), em substituição aos modelos 1 e 1A.

CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR CONTRATUAL
A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA pelo fornecimento do combustivel o valor equivalente ao preço médio,
por litro, indicado na Planilha de Levantamento de Preços da Agência Nacional do Petróleo - ANP, para cada um
dos itens, deduzidos os percentuais de desconto abaixo indicados:

a) Gasolina Comum, com percentual de desconto de 2,5% (dois e meio por cento);
b) Etanol, com percentual de desconto de 2,5% (dois e meio por cento);
c) Óleo Diesel S10, com percentual de desconto de 1,5% (um e meio por cento).

CLÁUSULA QUARTA - CRITÉRIO DE REAJUSTE
Pará rafo Unico
0 percentual de desconto incidente sobre o objeto do presente Contrato, náo sofrerá reajuste ou diminuição.

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VALIDADE
Pará rafo Primeiro
0 prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir de 16/03/2020, podendo o mesmo ter
a sua duração prorrogada conforme disposto no art. 103, inciso II, da Lei Estadual n'5.608/07, ressalvadas as
restrições nele estabelecidas. Em caso de renovaçao, este contrato poderá ser renovado desde que estejam
satisfeitos os requisitos do art. 57, inciso II, da Lei Federal n.'.666/93, dos arts. 103 e 104 da Lei Estadual

n'5.608/07,e dos arts. 16, 17 e 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Pará rafo Se undo
Durante a vigência deste contrato, o mesmo não poderá ser transferido ou sublocado pela CONTRATADA.

CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES
Pará rafo Primeiro
Constituem direitos da CONTRATANTE que lhes sejam executados os fornecimentos objeto deste Contrato nas
condições avençadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.
Pará rafo Se undo - Constituem obrigações da CONTRATANTE:

a) efetuar o pagamento ajustado a CONTRATADA, de acordo com as condições de preço e prazos
estabelecidos no Edital e na proposta de preços da CONTRATADA, os quais fazem parte integrante deste
Contrato;

b) dar a CONTRATADA as condições necessárias a regular execução deste contrato ou instrumento
equivalente;

c) fazer executar fielmente este contrato pelas partes, de acordo com as cláusulas elencadas no edital e
de acordo com as normas da Lei Estadual n 15.608/07;

d) acompanhar a execução deste contrato através de fiscal(is) e/ou gestor(es) de contrato,
representante(s) da Administração Pública, de acordo com o art. 118da Lei Estadual n 15.608/07;

e) promover, por intermédio de servidor(es) designado(s) na forma do art. 118 da Lei Estadual n
15.608/2007, o acompanhamento e fiscalização dos fornecimentos contratados sob todos os seus aspectos,
anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu
critério, exijam medidas corretivas por parte da CONTRATADA.
Pará rafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA:

a) executar o objeto deste Contrato ou instrumento equivalente no prazo e forma ajustados;
b) atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execuçáo deste

contrato ou instrumento equivalente, sendo que a CONTRATADA é a única responsável pelos custos, tributos,
encargos sociais e contribuições que incidam ou venham a incidir sobre a execuçáo deste contrato, de acordo com
os Q 1 e 2, do art. 121 da Lei Estadual n 15.608/07;

c) manter durante toda a execução deste contrato ou instrumento equivalente, em compatibilidad om
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
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d) apresentar, sempre que solicitado, durante a execução deste contrato ou instrumento equivalente,
documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto as obrigações assumidas na licitação,
em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais;

e) para fazer jus aos pagamentos, a CONTRATADA deverá apresentar documentos fiscais discriminativos
dos abastecimentos efetuados;

f) informar a CONTRATANTE sobre a ocorrência de fatos que possam interferir, direta ou indiretamente,
na regularidade deste contrato firmado;

g) informar e manter atualizado(s) o(s) número(s) de fac-simile, telefone e/ou endereço eletrônico (e-mail),
bem como o nome da pessoa autorizada para contatos que se fizerem necessários por parte da CONTRATANTE;

h) responder pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo na execução deste contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o
acompanhamento pelo órgão interessado, de acordo com o inciso II, art. 120 da Lei Estadual n'5.608/07;

i) assumir integralmente e exclusivamente a responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes deste
contrato;

j) assumir danos e/ou prejuizos que ocorram em decorrência do objeto contratado;
k) apresentar certidões negativas dos tributos e contribuições, quando solicitado pela CONTRATANTE;
I) cumprir todas as condições estabelecidas neste contrato e em seus documentos aplicáveis;
m) na hipótese da CONTRATADA descumprir quaisquer das obrigações supramencionadas, e, se for

oficialmente notificada pela CONTRATANTE, e não se manifestar e corrigir os problemas em até 05 (cinco) dias
úteis, ou, ainda, nos casos de reincidência pela mesma falha motivadora da notificação anterior, a CONT'RATANTE
poderá rescindir este Contrato sem prejuizo das sanções previstas neste instrumento contratual.
Pará rafo Quarto
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições das Ordens de Fornecimento ou outros
instrumentos equivalentes, os acréscimos que se fizerem nos fornecimentos do objeto, até o limite de 25% (vinte
e cinco por cento), da quantidade inicial atualizada deste contrato ou instrumento equivalente, conforme prevê o g1.', do art. 65, da Lei Federal n.'.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FORMA PARA EXECU AO DOS ABASTECIMENTOS
Pará rafo Primeiro
Os abastecimentos deverão ser executados pela(s) CONTRATADA(S) após a assinatura do presente termo
contratual, e ainda através de requisiçâo para abastecimento emitida pela Seção de Transportes da UNIOESTE-
Campus de Marechal Cândido Rondon, seguindo o disposto no presente Contrato, o qual é parte integrante do
edital licitatório.
Pará rafo Se undo
A CONTRATADA deve ser responsável por quaisquer ônus decorrentes de registros ou licenças relativos ao objeto
proposto, além de ser autorizada pelos órgãos competentes e/ou seus prepostos, a executar os fornecimentos
propostos, devendo manter em seu poder os documentos probatórios, que poderão ser consultados a qualquer
momento.
Pará rafo Terceiro
UNIOESTE —Campus de Marechal Cândido Rondon, pode solicitar, a seu critério, esclarecimentos e informações
complementares.
Pará rafo Quarto
Caberá ainda a CONTRATADA, na execução deste contrato ou instrumento equivalente, atender as seguintes
condições específicas ambientais, conforme o caso, e considerando o exposto no Decreto Estadual n.'.252/06,
de 22/03/2006:
Pará rafo Quinto
A CONTRATADA cabe total responsabilidade quanto a correta execução dos fornecimentos, no tocante as
especificações contidas no Anexo l.a e I.b do edital licitatório.
Pará rafo Sexto
Apurada, em qualquer tempo, divergência entre as especificações pré-fixadas e os preços efetuados, serão
aplicadas a CONTRATADA sanções previstas neste Contrato e na legislação vigente, devendo o fornecimento do
objeto ser realizado, se for o caso.
Pará rafo Sétimo
Ainda quando da execução dos fornecimentos, a(s) Nota(s) Fiscal(is) da(s) CONTRATADA(S), deverá(ão) estar
com o CNP J e Razão Social rigorosamente iguais aos apresentados nos documentos de Habilitação.
Pará rafo Oitavo
Não será aceito, sob nenhuma hipótese, mudança de CNPJ nas notas fiscais entregues no decorrer da vigência
deste Contrato, podendo neste caso, ocorrer penalizações a CONTRATADA.
Pará rafo Nono
A fiscalização do contrato caberá ao chefe da seçao de transportes do Campus de Marechal Cândido Rondon,
Sr'arlei Barceli.
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Pará rafo Décimo
A~sestão deste contrato caberá ao Gestor de Contratos do Campos de Marechal Candido Rondon, Sr'árcio
Gilberto Malher nomeado pela Portaria n'108/2019-GRE, de 18 de julho de 2019.

CLÁUSULA OITAVA - DA RESPONSABILIDADE QUANTO AO ATENDIMENTO
A CONTRATADA compete:
Pará rafo Primeiro
Entregar a CONTRATANTE, de acordo com as necessidades desta e mediante requisição própria, nas bombas
de abastecimento instaladas em seu auto posto na Av. Rio Grande do Sul n'045, Bairro Centro, na cidade de
Marechal Cândido Rondon —PR, combustivel na espécie e quantidade abaixo especificada:
a) 40.000 (quarenta mil) litros de gasolina comum;
b) 10.000 (dez mil) litros de álcool comum;
c) 25.000 (vinte e cinco mil) litros de óleo diesel S10.
Pará rafo Se undo
Total responsabilidade quanto ao carreto atendimento, no tocante as especificações, condições e obrigações no
fornecimento de combustivel para abastecimento da frota da UNIOESTE —Campus de Marechal Cândido Rondon,
náo cabendo em hipótese alguma, recusa por parte desta em relação a prestaçáo dos abastecimentos contratados,
sob pena das sanções previstas neste Contrato, sendo que caberá ainda a CONTRATADA realizar o fornecimento
dos combustiveis durante 24 (vinte e quatro) horas, ininterruptamente, inclusive em sábados, domingos e feriados,
conforme descrito no edital licitatório.
Pará rafo Terceiro
Executar o fornecimento de combustível para abastecimento da frota da UNIOESTE —Campus de Marechal
Cândido Rondon, compreendendo os seguintes itens abaixo:

a) responsabilizar-se por qualquer dano ou prejuizo causado a CONTRATANTE, oriundo de mau uso de
equipamentos, materiais e/ou instalações;

b) emitir os documentos fiscais contra a CONTRATANTE, nos valores dos abastecimentos prestados no
mês a que disser respeito, de acordo com o estabelecido no presente contrato de execução;

c) para a execução dos abastecimentos objeto deste Contrato, já deverao estar incluidas todas e
quaisquer despesas diretas ou indiretas que venham a incidir sobre os mesmos, representando a compensaçáo
integral para todos os custos, como: mão-de-obra, encargos sociais, despesas, taxas, lucro, impostos e eventuais
gastos necessários a completa execução dos abastecimentos, inclusive equipamentos;

d) assumir, quando da assinatura deste contrato de execuçáo de fornecimento de combustíveis, o
compromisso de saldar por sua conta e risco, toda e qualquer indenizaçáo ou multa incidente pela execução dos
abastecimentos. A CONTRATADA deverá ainda, exclusivamente responder judicialmente por ações legais que
por ventura venham a envolver seus funcionários, em qualquer Foro do Estado ou País, enquanto perdurar a
vigência do presente contrato;

e) executar com pessoal necessário e qualificado, durante o tempo que perdurar este contrato, as tarefas
descritas no Anexo I.b do edital de licitação, procedendo as suas expensas, nas datas legalmente estabelecidas e
nas repartições competentes, o recolhimento das contribuiçoes sociais, trabalhistas, previdenciárias, encargos
sociais, impostos municipais, estaduais e federais, advindos da presente contratação, conforme legislação vigente;

f) efetuar os pagamentos aos funcionários que desenvolverem os abastecimentos, por consequência
desta contratação, os proventos dos trabalhos devidos como: ordenados, férias, décimo terceiro salário, adicional
de férias, horas extras, vale-transporte, vale-alimentação e tudo o mais prescrito em lei, além de quaisquer gastos
efetuados por estes relativos a execuçáo dos abastecimentos;

g) responsabilizar-se por eventuais danos ou prejuizos causados a CONTRATANTE ou a terceiros,
quando resultantes de ação, omissão, negligência, imprudência ou impericia de seus funcionários na execução
dos abastecimentos contratados.
Pará rafo Quarto
A CONTRATADA deverá estar devidamente autorizada pelos órgãos fiscalizadores do setor, a executar os
fornecimentos objeto deste contrato, devendo manter em seu poder os documentos comprobatórios, que poderão
ser consultados a qualquer momento pela CONTRATANTE.
Pará rafo Quinto
A CONTRATADA compromete-se a executar os fornecimentos objeto do presente contrato nas datas e condições
solicitadas pela CONTRATANTE, não cabendo em hipotese alguma recusa ou mudanças por parte da
CONTRATADA, quanto ao abastecimento solicitado.
Pará rafo Sexto
A CONTRATADA cabe total responsabilidade quanto a correta execução dos abastecimentos, no tocante as
especificações, condições e obrigações.
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Pará rafo Sétimo
Apurada, em qualquer tempo, divergência entre as especificações pré-fixadas e a execuçáo efetuada, seráo
aplicadas a CONTRATADA sanções previstas neste contrato e na legislação vigente, devendo os abastecimentos
serem imediatamente executados.

CLÁUSULA NONA - INFORMAÇÕES TÉCNICAS COMPLEMENTARES
Pará rafo Primeiro
A CONTRATADA, bem como seus representantes legais, seráo responsáveis pelo cumprimento da proposta
apresentada, respondendo cível, criminal e administrativamente em caso de inexecução do presente Contrato,
Ordem de Fornecimento ou instrumento equivalente.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES
Pará rafo Primeiro
A recusa injustificada da CONTRATADA em apresentar os documentos exigidos nos prazos e condiçóes
estabelecidas no Edital, ou ainda não aceitar ou não retirar o presente Contrato, Ordem de Fornecimento ou outro
instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido pela CONTRATANTE, caracteriza o descumprimento total
da obrigação assumida, sujeitando-se a multa de 10% (dez por cento), sobre o valor estimado deste contrato ou
instrumento equivalente.
Pará rafo Se undo
Em caso de náo envio de documentaçao, inexecução deste Contrato, Ordem de Fornecimento ou outro instrumento
equivalente, erro de execução, execução imperfeita, mora de execuçáo, não veracidade das informaçóes
prestadas e ainda pelo descumprimento total ou parcial de quaisquer das obrigações estabelecidas neste Contrato,
a CONTRATADA estará sujeita ainda as seguintes sançóes administrativas, garantida a prévia defesa:

a) advertência;
b) multa;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a CONTRATANTE,

por prazo não superior a 02 (dois) anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a CONTRATANTE, pelo prazo de até 05

(cinco) anos.
Pará rafo Terceiro
Para aplicação das sanções administrativas, a CONTRATANTE levará em consideração a natureza e a gravidade
da falta, os prejuízos dela advindos e a reincidência na prática do ato, apurados mediante processo administrativo,
assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa, conforme a seguir:

a) a sanção administrativa de ADVERTÊNCIA será aplicada por escrito e destinada as condutas que
prejudiquem o andamento do procedimento de licitação e de contratação;

b) a sanção administrativa de MULTA será aplicada por inexecução total ou parcial da obrigação,
inclusive, por atraso injustificado, sujeitando a CONTRATADA a multa de mora, que será graduada de acordo com
a gravidade da infração.
Pará rafo Quarto
Em caso de recusa ou atraso injustificado no cumprimento do prazo para execuçáo dos abastecimentos, bem
como por inadimplemento das cláusulas do presente contrato, poderá ser aplicada a CONTRATADA multa
moratória de valor equivalente a 0,2% (zero vírgula dois por cento), sobre o valor dos abastecimentos náo
executados, por dia de atraso, até o 10.'décimo) dia, limitada a 2% (dois por cento) do valor total do combustivel
requisitado, corrigido monetariamente até o adimplemento da obrigação pactuada.
Pará rafo Quinto
0 atraso superior a 10 (dez) dias corridos, bem como o descumprimento de cláusulas e condiçóes do presente
Contrato, Ordem de Fornecimento ou outro instrumento equivalente em nome da CONTRATADA, configurará
inadimplência desta última.

a) em caso de recusa e/ou realizada a execução dos abastecimentos com atraso, a CONTRATANTE
suspenderá o pagamento dos respectivos documentos fiscais até a apuraçáo das causas que ensejaram o fato e
avaliará quanto a aplicabilidade ou não da penalidade;

b) sendo cabivel, a multa será descontada diretamente do pagamento dos documentos fiscais, caso ainda
não pagos, ou ainda, cobrada mediante procedimento administrativo ou judicial, conforme o caso;

c) a aplicação da multa a que se refere o Parágrafo Quarto desta Cláusula, não impede que a
CONTRATANTE rescinda unilateralmente este Contrato, Ordem de Fornecimento ou outro instrumento
equivalente, e aplique as demais sanções previstas na legislação estadual e/ou federal pertinente;

d) as multas previstas no parágrafo quarto acima, não têm caráter compensatório e o seu pagamento não
eximirá a CONTRATADA da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

No processo de aplicação das sanções, é assegurado o direito ao contraditório e a ampla defesa,
facultada a defesa prévia da CONTRATADA no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da respectiva intim
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Pará rafo Sétimo
0 valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da notificação.
Se o valor da multa náo for pago ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento a que a
CONTRATADA fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da CONTRATADA, o valor devido
será abatido da garantia, quando houver. Sendo a garantia insuficiente, deverá ser cobrado o valor complementar.
A multa não paga será cobrada administrativa e/ou judicialmente.
Pará rafo Oitavo
A sanção administrativa de SUSPENSÁO temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a
CONTRATANTE, será aplicada nas hipóteses dos ilicitos previstos nos incisos do art. 154 da Lei Estadual

n'5.608/2007,ou nos incisos do art. 87 da Lei Federal n'.666/93.
Pará rafo Nono
A sanção administrativa de DECLARAÇÁO DE INIDONEIDADE será aplicada nas hipóteses dos ilícitos previstos
nos incisos do art. 156 e seguintes da Lei Estadual n'5.608/2007, ou nos incisos do art. 87 e seguintes da Lei
Federal n'.666/93.
Pará rafo Décimo
Pela inadimplência, inexecução total ou parcial de qualquer das cláusulas deste Contrato e/ou proposta
apresentada, e pelo descumprimento das normas e legislações pertinentes a execução do presente objeto
contratual que acarrete a rescisão deste Contrato, Ordem de Fornecimento ou instrumento equivalente, a
CONTRATANTE, poderá, ainda, garantida a prévia defesa, aplicar a CONTRATADA, ou na ordem, a que Ihe
suceder, as sançóes previstas no art. 150 e seguintes da Lei Estadual n'5.608/07, ou as sanções previstas no
art. 87 e seguintes da Lei Federal n.'.666/93, sendo que em caso de multa esta corresponderá a 20% (vinte por
cento) sobre o valor global da contratação, a ser aplicada em caso de infringência de qualquer das cláusulas
contratuais celebradas e/ou proposta apresentada, podendo a CONTRATANTE tomar outras providências legais
cabíveis, inclusive a rescisão contratual.

a) as penalidades acima previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou
cumulativamente.

b) as multas, quando não recolhidas no prazo descrito ou ainda náo descontadas conforme estabelecido
na alinea anterior, sofrerao reajuste pelo menor indice alcançado entre o IGP-M, o INPC e o IPCA.

c) além das multas estabelecidas, a CONTRATANTE poderá recusar os abastecimentos contratados, se
sua execução não estiver de acordo com o exigido na descriçáo do objeto deste Contrato, Ordem de Fornecimento
ou outro instrumento equivalente, e demais documentos que o compõem, e não for corrigida imediatamente.

d) a ocorrência ensejadora da recusa em aceitar os fornecimentos prestados pela CONTRATADA, pode
constituir motivo para aplicação do disposto nos incisos III e IV, do art. 150 da Lei Estadual n'5.608/07, e incisos
II I e IV, do art. 87 da Lei Federal n'.666/93.

e) nas hipóteses de descumprimento das obrigações por motivo de caso fortuito e de força maior,
devidamente justificados e comprovados mediante processo administrativo, a CONTRATANTE poderá deixar de
aplicar as penalidades previstas.
Pará rafo Décimo Primeiro
As penalidades somente poderáo ser relevadas em razão de caso fortuito e força maior, sendo que as justificativas
somente seráo aceitas por escrito, fundamentadas em fatos reais e comprováveis, a critério da CONTRATANTE.
Pará rafo Décimo Se undo
As sançóes administrativas previstas nesta Cláusula serão aplicadas sem prejuízo das cominações impostas na
Lei Estadual n 15.608/07 e suas alteraçóes, ou das cominações impostas na Lei Federal n'.666/93 e suas
alterações.
Pará rafo Décimo Terceiro
A aplicação das sanções administrativas não exclui a responsabilização da CONTRATADA por eventuais perdas
ou danos causados a CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIIVIA PRIMEIRA - DOS CASOS DE RESCISAO
Pará rafo Primeiro
0 inadimplemento, por parte da CONTRATADA, das cláusulas e condiçóes estabelecidas neste contrato,
assegurará a CONTRATANTE, nos termos da Seção IV, do Capitulo II, da Lei Estadual n. 15.608/07 e da Seção
V, do Capítulo III da Lei Federal n.'.666/93, o direito de dá-lo por rescindido, mediante notificação por escrito,
através de oficio entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento.
Pará rafo Se undo
Fica a critério do representante da CONTRATANTE declarar rescindido este contrato, nos termos do parágrafo
anterior, ou aplicar as multas de que trata a Cláusula DAS PENALIDADES deste contrato.
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Pará rafo Terceiro
Fica este contrato rescindido de pleno direito pela CONTRATANTE, independentemente de interpelação judicial
ou extrajudicial, em qualquer dos seguintes casos de inadimplemento por parte da CONTRATADA;

I - Não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos;
II — 0 cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos ou outra grave

irregularidade que prejudique o cumprimento deste contrato;
III - Atraso injustificado no início da execução dos abastecimentos ou a lentidao no seu cumprimento;
IV — Paralisação na execução dos abastecimentos, sem justa causa e sem prévia comunicação a

CONTRATANTE ;

V —Subcontratação total ou parcial dos fornecimentos objeto deste contrato;
Vl - Associação do contratado com terceiros, cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão,

cisão ou incorporação, que afetem a normal execução deste Contrato;
Vll —Desatendimento das determinações regulares da autoridade designada pela
CONTRATANTE para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como de seus superiores;
Vlll - Cometimento reiterado de faltas na execução do objeto ora contratado, anotadas na forma do g 2',

Art. 118da Lei Estadual n.'5.608/07;
IX —Decretação de falência, instauração de insolvência civil ou dissolução da CONTRATADA;
X - Alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a

execução deste Contrato;
XI - Sonegação pela CONTRATADA no pagamento dos encargos legais, sociais e tributários devidos;
X II —0 descumprimento da proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 (dezoito)

anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14
(quatorze) anos;

XIII - A superveniência da Declaraçâo de Inidoneidade para licitar e contratar com a CONTRATANTE.
Pará rafo Quarto
A rescisão contratual também operar-se-á nos seguintes casos:

I - Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas
pela autoridade máxima da esfera administrativa a que está subordinada a

CONTRATANTE, devidamente deduzidas em processo administrativo regularmente instaurado;
II - Ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução deste

contrato;
III —Suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE por prazo superior a 120 (cento

e vinte) dias, salvo caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por
repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de
indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações, mobilizações e outras previstas,
se houverem, assegurada a CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das
obrigações assumidas, até que seja normalizada a situação;

IV - Atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE, decorrentes dos
abastecimentos efetuados ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública,
grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do
cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação.
Pará rafo Quinto
A rescisão deste Contrato poderá ser:

I —Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a
XII, e XVII a XX do art. 129 da Lei Estadual n.'5.608/07;

II - Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja
conveniência para a CONTRATANTE;

III - Judicial, nos termos da legislação processual, vigente a época da rescisão contratual.
Pará rafo Sexto
Nos casos de rescisão administrativa ou consensual, será precedida de autorização escrita e fundamentada da
CONTRATANTE.
Pará rafo Sétimo
No caso de rescisão deste contrato com fundamento em razões descritas no Parágrafo Quarto acima, e desde que
não haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos que comprovadamente houver sofrido, tendo
ainda o direito a:

I - Pagamentos devidos pela execução deste contrato até a data da rescisâo;
II - Pagamento do custo da desmobilização, se houver.

Pará rafo Oitavo
A rescisão administrativa de que trata o inciso I, do art. 130 da Lei Estadual n.'5.608/07, acarreta as seguinte~
consequências, sem prejuízo das demais sanções legais:

I - Assunção imediata da execução do objeto deste contrato, por ato próprio da CONTRATANTE
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II - Retenção dos créditos decorrentes deste contrato, até o limite dos prejuizos causados a
CONTRATANTE.

Para rafo Nono
A aplicação das medidas previstas nos incisos I e II, do ait. 131 da Lei Estadual n.'5.608/07, fica critério da
CONTRATANTE, que poderá dar continuidade a execução do objeto por execução direta ou indireta.

Pará rafo Décimo
Os casos de rescisão contratual devem ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado a
CONTRATADA o contraditório e o direito de ampla defesa.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - LEGISLAÇAO APLICÁVEL
0 presente Instrumento Contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei Estadual n'5.608/07, de 16 de
agosto de 2007, e pelos preceitos de direito público, aplicando-se Ihe supletivamente, os princípios da Teoria Geral
dos Contratos e as disposições de direito privado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão resolvidos a luz da Lei Estadual n.'5.608/07, e dos principios gerais de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Marechal Cândido Rondon, para dirimir dúvidas ou questões oriundas do
presente Contrato, renunciando as partes a qualquer outro que tenham ou venham a ter, por mais privilegiado que
seja.

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, em 02 (duas) vias iguais
e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.

Marechal Cândi o R ndon, 13 de março de 2020.

CON NT
Da i Félix S hrein r

Diret r Geral de Campus
Portar n'0004/2020 —GRE

CONTRATADA /
Theoborio Grando J Ior

Sócio Admi 'or

Testemunhas:

Nome

CLEIDE MARIA MARSARO SCHERER

RG 5 472.400-4
CPF 020.681 809-28

Nom:
CPF:

mSSICAeWeS OauSRóS
RO 9.4íL430-7

CPF 062A82999-18
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RATIFICAÇAO PROC. 8384/16
2" TERlvlOS ADITIVOS DOS CONTRATOS DE CREDENCIAMENTO

N'21,022 E 023/2018-DMP
A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ, através da Diretoria de
Material c Patrimônio, toma píiblico o Termo de Ratilicação do 2'ermos Aditivos
aos Contratos n'21/201&, 022/2018 e 023/2018-DMP, Processo n'384/2016-
PRO. Ohjcto: Promi<ra<;ão do pruo da vigencia dos: Contrato n'21/2018, da
empresa A.G. DIREÇÕES HIDRÁULICAS LTDA. IvIE, Contmto n'22/2018, da
empresa CENTRO AUTOivlOTIVO NOVA ERA EIRELI —ME, e Contrato

n'23/2018,da empresa JAIME GERBER —ME, por mais 06 (seis) meses, passando
de 15/03/2020 para 15/09/2020. Valor nráximo estinvado para o período de até RS
30.000,00 (truita mil reais) entre todas as enipresas credenciadas. Fundamentação
Legal: Sendo autorizado pelo artigos 57, II da Lei Federal n'.666/93 e art. 103, II
e 106, da Lei Estadual ne 15.608/2007. Sendo autorizado pelo Pró-Reitor de
Administração. Prof. Antonio Marcos F. dos Santos, ein 12/03/2020 e ratificado
pelo Reitor Prof. Dr. Júlio Cesar Daniasceno, em 12/03/2020. Maringá'2 de
man;o dc 2020. Rohson Gonçalves da Silva. DIRETOR DE MATERIAL E
PATRIlvlÔNIO,

RATIFICAÇAO PROC. 6237/I 6
2'ERMO ADITIVO DO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO N'0/2018-
DMP
A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ, através da Diretoria de
ãIaterial e Patiimônio, torna público o Termo de Ratificação do 2'erno Aditivo
ao Contrato n" 020/2018-DMP, Processo n" 6237/2016-PRO. Objeto:
Prorrogação do prazo da vigência do Contrato n" 020/2018, da empresa A.G.
DIREÇÕES HIDRÁULICAS LTDA. ãIE, por m<ais 06 (seis) nieses, passando cle
15/03/2020 para 15/09/2020. Valor máximo estimado para o período de até RS
35.000,00 (trinta inil reais) entre todas as empresas credencia<Ias. Fundamentação
LegaL Sendo autorizado pelo artigo 57, II da Lci Federal n'.6(i6/93 e art. 103. II
e 106, da Lci Es<aduai ti 15.608/2007. Sendo auiorizado pelo Pró-Reitor dc
Adminisiração, Prof. Antonio Marcos F. dos Santos. cm 12/03/2020 e ratificado
pelo Reitor Prof. Dr. Júlio Ccsar Damasccno, em 12/03/2020. Maringá, 12 de
nmn;o de 2020. Robson Gonçalves da Silva. DIRETOR DE MATERIAL E
PATRI<MÔNIO.

22170/2020

TERMO DE IiNEXIGIBILIDADE DE LICITAÇAO N" 14/20-DMP
RATIFICAÇÃO Proc. no 959/2020
A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ivIARINGÁ, através da Diretoria de
Material e Patrimônio, comunica que efctivou a seguinte contratação:
- Objcto: Publicação dc artigo científico no cxtcrior

Empresa: SPIUNGER NATURE AiãIERCIAr INC no valor dc
USD1.790,00 estimado em R$7.600,00 Recurso: PROAP 2015.
- Autorizado pelo Pró-Reitor dc Administração cm 12/03/2020 —Prof. Antonio
Marcos F. dos Santos
- Ratificado pelo Reitor em 12/03/2020 —Prof. Dr. Julio Cesar Dainaceno.
- Fornia de contratação: Art 25, Caput da Lei Federal n" 8.6(i6/93 c/c o Art. 33,
Caput, Lei Estadual n'5.608/07. lvlaríngá, 12/03/2020. Robson Gonçalves da
Silva. DIRETOR DE MATERIAL E PATRIMÔNIO.

22209/2020

I UEPG

I UNEOES TE

UNIOESTE - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA
AVISO DE LICITA .Ã0- UASG 926097

EXTRAIO DE EDITAL DE LICITAÇAO MODALIDADE PREGAO
ELETRÔNICO N." 007/2020 - Objcto; renovação de contratos educaciouais
Iicrosoft (EES), conipreendcndo softwares inclusos no pacote. Valoi
áximo: Conforme íixado em edital — RECEBIMENTO DA

PROPOSTAS: a partir das 08h00min do dia 16/03/2020, no sítio
wwcom rasnet. ovbr. ABERTURA DAS PROPOSTAS E 0

RECEBIMENTO DOS LANCES: a partir das 08h30min. do dia 26/03/2020.
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF, no mesmo cndcrcço eletrõnico. 0 edital e a
emais informações complementares encontram-se a disposição do.
intcrcssaclos junto 6 Comissão Permanente de Licitarão, na Universidade
Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE/Reitoria), na Rua Universitária,
1619 - Jardim Universitário - Caixa Postal n." 000701 - CEP 85.819-110
Cascavel —Paraná, ou pelo Fone: (45) 3220-3042 on ainda, na homepa<Jc
vww.unioeste.br, em conformidade com o Decreto Estadual n.'.452/04, de 0
e janeiro dc 2004 —Cascavel, 16 dc man;o de 2020 (Barbara Zanini

Prcmocira .

22233/2020

UNIOESTE —Campus de Nlarechal Cândido Rondon, Pregão Preseucial nn

001/2020 —RESULTADO da Fase de,lulgamento de Propostas, Habilitação
e Adjudicação. Objeto: Contratação dc empresa visando o fornecimento dc
combustivel para abastecimento da frota da UNIOESTE —Campas de Marectial
Cândido Rondon. Protocolarani envelopes as cnipresas: AU"ro PosrO
TONIN LTDA e AUTO POSTO REGIAO LTDA, sendo que a primeira foi
desclassiíicada por não apresentar corretamente a proposta comercial, e a
segunda foi classificada no Lote 01 c habilitada, restando vencedora c tcnclo o
objcto adjudicado com o percentual dc desconto de 6,5% (seis e meio por
cento), conforme estabelecido em edital, nos termos da ata de julgramento do
ccrtrune. Marechal Cãiulido Ronclon, 06 dc marro de 2020. Cleidc M. M.
Schcrer —Pregoeira.

UNIOESTE - Cnmpns de Nlarechal Cândido Ron<lon —ADJUDICAÇAO e
HOMOLOGAÇÃO Pregão Presencial n'01/2020 —Contrataçâo de empresa
visando o fornecinicnto de combustivel para abastecimento da frota da
UNIOESTE —Cmnyns dc Marechal Cândido Rondon, em favor da empresa:
AUTO POSTO REGIAO LTDA —CNPJ N'7.463.700/0001-61, com 2,5%
(dois e meio por cento) de desconto para o item 01 (gasolina comum); 2,5%
(dois e meio por cento) de desconto para o item 02 (etanol) e 1,5% (um e meio
por cento) de desconto pam o item 03 (óleo diesel S-10).Total de desconto para
o Lote pl —6,5% (seis e meio por cento). Autorizo a que se proceda a clcspcsa
conforme a neccssidadc. Marechal Cândido Rondon, 13 dc inarço dc 2020. Davi
Félix Schreiner. Diretor Geral de C<<miras.

22241/2020

Contrato ne 001/2020 —Pregão Presencial nn 001/2020.
CONTRATANTE'niocste- Cumpus de M.C.Rondon. CONTRATADA: Auto Posto Região

Ltda. —CNPJ N" 07.463.700/0001-61. OBJETO: Aquisição dc Combustivel
para abastecimento da frota da Unioeste —Campus M. C. Rondon. VALOR:
Descontus: Gasolina Comum, com percentual dc 2,5% (<lois virgula cinco por
cento), Álcool Comum, 2,5% (dois virgula cinco por cento) e Óleo Dicscl
S 1 0, 1,5% (uni virgula cinco por cento), Total 6,5% (seis e meio por cento),
para o Lute 1.ASSINATURA: 13/03/2020 - YIGLNCIA: 12 n<ases A partir
de: 16/03/2020. Rec. Fn D. 0: 4534.1236A084.127 —Rubrica: 33.90.30.00—
Fontes Diversas. M. C. Rondon, 13/03/2020. Davi Félix Schreiner —Diretor
Geral de Cmnyur.

22247/2020

AVISO DE LICITAÇÃo

~ Prenão Eletrônic n '2 2020
Objeto: Cessão de direito a instituição financeira, pública ou privada, para a
prestação de serviços de gerenciamento e processamento dos créditos
provenientes da folha de pagamento, abrangendo servidores ativos e inativos,
pensionistas e estagiários, efetivos e comissionados, pela universidade
estadual de ponta grossa. Valor mínimo do lance R$ 3.100.000,00.
Recebimento das propostas; até 8h30 do dia 15/04/2020. Inicio da Sessão
Pública: as 9hpp do dia 15/04/2020 (Número da Licitação no Banco do Brasil:
807888 —processo n'27103). 0 Edital e seus anexos com as quantidades e
especificações completas dos produtos, bem cc
fases desta licitação poderão ser consultado no s DOCII~Fg TOJosé Vinicius Voll

Pregoeiro
ADESAO A ATA DE REGISTB

Pregão Eletrônico n.'08/2018 —SRP —I
16.434.622-6. Objeto: aquisição de 3

veic'.-'olkswagen

do Brasil Indiistria de Veicuh
126.379,89—lote 2. Recursos do Convenio FNI

Ivo Mottin Demiat
Pró-Reitor de Assuntos Adm
Ponta Grossa, 13 de marçc

I APPA

ADMINISTRAÇAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E
ANTONINA

AVISO DE ANULAQAO DE LICITAÇAO
CONCORRÊNCIA N'1/2020

.0APPA rt'6.040.539-2
CERTIFICADO

;mpresa especializada em Serviços de
is Multifaixe, categorias A e B, conforme
. NORMAM 25, para realização de
rsso, Bacias da Evolução, Barços de
'o, Áreas de Estudo e Área de Despejo
mo as especificações contidas neste

i e demais anexos

CODIGO LOCALIZADOR:
190691920
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