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ATA DE REGISTRO DE PREITOS N'11/2020 —UNIOESTE/MCRONDON

Ata de Registro de Preços firmada entre a Unioeste-
Campus de Marechal Cândido Rondon e a empresa
Coelho Lubrificantes Ltda.- ME.

Pelo presente instrumento, a Universidade Estadual do Oeste do Paraná —UNIOESTE —CAMPUS
DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON, situada a Rua Pernambuco, 1777, na Cidade de Marechal
Cândido Rondon, Estado do Paraná, na figura de seu Ordenador de Despesas, Prof. Valnir Alberto
Schreiner, RG n'.339.718-6, SSP-PR e CPF n'88.304.299-53, daqui por diante designada
simplesmente de UNIOESTE, considerando o julgamento da licitação na modalidade de Pregão
Presencial n'05/2020 (CR 2791/2020) para Registro de Preços, bem como a classificação das
propostas e a respectiva homologação, resolve REGISTRAR PREITOS da empresa COELHO
LUBRIFICANTES LTDA. - ME, Endereço: Av. Rio Grande do Sul, n'44, CNPJ

n'5.514.770/0001-76,Fone: 3254-4125, representada neste ato por Marlon Alessandro Winter,
CPF n'63.308.469-79, de acordo com a classificação atendendo as condições previstas no
Instrumento Convocatório e âs constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as
partes âs normas constantes da Lei Estadual n.15.608/07 e a Lei Federal n'.666/93, de 21 de
junho de 1993, e suas alterações posteriores, do Decreto n'.892/13, de 23 de janeiro de 2013,
e da IN/MARE n'5, de 21 de julho de 1995, da Lei n'10.520 de 2002 e do Decreto n'.450/2005,
e em conformidade com as disposições a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA —OBJETO
A presente ata tem por objeto o Registro de Preços com vistas a futura e eventual fornecimento
de filtros e derivados de petróleo para atender as necessidades do Campus de Marechal
Cândido Rondon.
Pará rafo único —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. Valor máximo desta Ata de Registro de Preços R$
51.500,00 (cinquenta e um mil e quinhentos reais), conforme Anexo I da Ata de Registro de
Preços.
CLÁUSULASEGUNDA - DA VIGÊNCIA

A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data da
homologação do processo.
CLÁUSULA TERCEIRA —DA GERÊNCIA

0 gerenciamento deste instrumento caberá a UNIOESTE —Campus de Marechal Cândido Rondon.
CLÁUSULA QUARTA - DA EFETIVA AO DA COMPRA E ENTREGA
4.1 A Seção de Compras da UNIOESTE —Campus de Marechal Cândido Rondon efetivará a
aquisição via Ordem de Compra/Fornecimento a(as) empresa(s) vencedora(s) do certame com os
preços registrados.

4.1.1Após o recebimento da Ordem de Compra e/ou Ordem de Fornecimento, a empresa deverá
em um prazo de até 10 (dez) dias para a realização da entrega do objeto da Ordem de Compra
e/ou Ordem de Fornecimento.

CLÁUSULA QUINTA —DO PAGAMENTO
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5.1 0 pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias, após o recebimento do objeto desta licitação,
desde que o mesmo esteja de acordo com o solicitado pela Administração, e acompanhado da
respectiva nota fiscal.

5.1.1Juntamente 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. Todos os procedimentos
relacionados ao Cadastro de Fornecedores do Estado do Paraná —CFPR estão disponíveis no
endereço eletrônico www.com ras grana. r. Ov.br

5.1.1.1- Considerando o Decreto Estadual n'.505/16, de 06 de julho de 2016, os
empenhos efetuados com recursos do Tesouro, só poderão ter seus pagamentos
efetivados em favor da contratada, por meio de depósito bancário em conta corrente ativa
no BANCO DO BRASIL.

5.1.1.2A CONTRATADA deverá destacar na Nota Fiscal o número da conta corrente
para depósito em nome da empresa. NAO PODERÁ SER EMITIDO BOLETO BANCÁRIO,
CUJOS PAGAMENTOS SEJAM EFETUADOS VIA SICONV —SISTEMA DE CONVÊNIOS
FEDERAL (0 SISTElúIA NAO PERMITE)
5.2 A contratada ficará obrigada a repassar para a contratante, na proporção correspondente,
eventuais reduções de preços, decorrentes de mudança de aliquotas de impostos incidentes sobre
o fornecimento do objeto, em função de alterações na legislação pertinente.
5.3 Os pagamentos decorrentes do fornecimento do objeto da presente licitação ocorrerão por
conta dos recursos financeiros de acordo com a disponibilidade financeira e previsão orçamentária
na dotação n'5341236.4084.127, Rubrica 33.90.30—fontes de recursos diversas das unidades
na contratação.
5.4 Na presente licitação, poderá haver contratações em nome da SETI-UGF, SEED ou outras
Secretarias de Estado, além da própria Unioeste, considerando que os recursos para pagamento
das despesas poderão ser das diversas fontes existentes na época da contratação.
5.5 Caso a empresa possua alguma negativa ou apresente alguma irregularidade cadastral os
empenhos em nome do licitante não poderão ser liberados, e de consequência estes não terão
validade nem eficácia.
5.1.1Para possibilitar a liberação dos empenhos, a empresa será comunicada, para que no prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis, proceda a regularização de suas pendências junto â Receita
Estadual do Paraná, decorrido o prazo e verificado a continuidade da pendência, a empresa decairá
do direito â contratação com a Universidade.

5.6 A UNIOESTE —Campus de Marechal Cândido Rondon poderá, quando o convocado não
regularizar suas pendências, convocar os proponentes remanescentes, na ordem de classificação,
para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive
quanto aos preços atualizados, de conformidade com o presente edital, ou revogar a licitação,
independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei n'.666/93.
CLÁUSULA SEXTA - DA RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR
São obrigações do fornecedor, além das demais previstas nesta Ata e em seu Anexo I:

6.1 Entregar o objeto deste processo, de acordo com o especificado nesta Ata e no Anexo I, que
faz parte deste instrumento, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do
descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida;
6.2 Caso o equipamento, material ou serviço seja rejeitado, no ato do recebimento, ou
posteriormente, ou por ocasião de seu uso e/ou utilização, o fornecedor terá prazo de 10 ez) dias
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corridos, a contar da data em que for notificada, para substituí-lo e/ou corrigir falhas de maneira
que satisfaça as exigências de aceitação, independentemente das sanções previstas nesta Ata;
6.3 Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Universidade Estadual do Oeste do
Paraná —UNIOESTE;

6.4 Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da UNIOESTE —Campus de Marechal Cândido
Rondon, no que se refere ao objeto do processo;
6.5 Prover todos os meios necessários a garantia do cumprimento ao atendimento do objeto desta
Ata, inclusive considerado os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;
6.6 Informar a UNIOESTE —Campus de Marechal Cândido Rondon, a impossibilidade da entrega
do equipamento ou material, bem como o motivo de força maior para a má execução ou inexecução
do objeto desta Ata;

6.7 Comunicar imediatamente a UNIOESTE —Campus de Marechal Cândido Rondon, qualquer
alteração ocorrida no endereço, conta bancária, e outras informações julgadas necessárias para o
desenvolvimento pleno do objeto desta ATA;

6.8 Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas
regulamentadoras pertinentes;

6.9 Indenizar terceiros e/ou a UNIOESTE —Campus de Marechal Cândido Rondon, mesmo em
caso de ausência ou omissão da fiscalização, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo
adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância as exigências das autoridades
competentes e âs disposições legais vigentes;

6.10 Manter, sob as penas da lei, o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados,
informações, documentos, especificações técnicas e comerciais dos materiais da UNIOESTE-
Campus de Marechal Cândido Rondon, de que venha a tomar conhecimento ou ter acesso, ou que
venham a ser confiados, sejam relacionados ou não com o fornecimento de equipamento objeto
desta Ata;

6.11 Aceitar nas mesmas condições deste instrumento, os acréscimos e/ou supressões que se
fizerem nas compras, de até 25% (vinte e cinco por cento) da(s) quantidade(s) do(s) material(s)
estimado(s) no Anexo I, de acordo com o art. 65, parágrafo 1', da Lei 8.666/93, caso seja firmado
Contrato. E vedado efetuar acréscimos nos uantitativos fixados em Atas de Re istro de
~Pre oe.
6.12Manter durante a vigência desta Ata todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
no Edital relativo a licitação da qual decorreu o presente ajuste, nos termos do Art.65. parágrafo

2.'a

Lei 15.608/07 e do Art. 55, Inciso XIII, da Lei n'.666/93;
6.13Todo e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do fornecimento
em questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que
envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo a UNIOESTE —Campus de Marechal Cândido
Rondon, de qualquer solidariedade ou responsabilidade; e
6.14Todas e quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas a UNIOESTE —Campus de
Marechal Cândido Rondon, por autoridade competente, em decorrência do descumprimento de lei
ou de regulamento pela contratada, que forem pagas, pela UNIOESTE —Campus de Marechal
Cândido Rondon, deverão ser reembolsadas a mesma, que ficará, de pleno direito, autorizada a
descontar de qualquer pagamento devido a contratada, em seu valor correspondente.
6.15 A ausência ou omissão da fiscalização da UNIOESTE —Campus de Marechal Cândido
Rondon, não eximirá a signatária desta Ata das responsabilidades previstas neste instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGA ÕES DA UNIOESTE
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Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa cumprir suas obrigações
especificadas.
7.1 Relacionar-se com a empresa exclusivamente através de pessoa por ela credenciada.
7.2 Efetuar o pagamento da empresa vencedora em até 10 (dez) dias, após a entrega e/ou
conclusão de serviço, junto com a nota fiscal devidamente atestada pelo setor competente.
7.3 Formalizar a contratação mediante a emissão da respectiva Ordem de Compra.
7.4 Exigir que a CONTRATADA entregue o material ou equipamento, em estrita observância a este
instrumento.

7.5 Orientar, supervisionar e controlar a FISCALIZA/AO.
CLÁUSULA OITAVA - DA REVISAO DE PRE OS
8.1 Os preços relacionados na Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações obedecidas as
disposições contidas no art. n'113 da Lei Estadual 15.608/07 e no art. 65 da lei 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.
8.2 Quando a Unioeste através de pesquisa ou impugnação de terceiros, verificar que o valor
registrado está acima dos preços praticados no mercado, o órgão gerenciador convocará o
FORNECEDOR, através de correspondência oficial, para negociação visando adequar os preços
registrados aqueles oficialmente reconhecidos inicialmente. 0 comparecimento deverá ser no prazo
máximo de 05 (cinco) dias, a partir da notificação do promitente.
8.3 A solicitação de revisão de preços, feita pelo FORNECEDOR, deverá vir acompanhada de
justificativa e comprovação dos fatos que justifiquem a revisão de valores.
8.4 A Unioeste fará uma 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
e/ou Federal, devendo a deliberação de deferimento ou não da alteração solicitada ser instruída
com justificativa da escolha do critério e memória dos respectivos cálculos, para decisão da
Administração no prazo de 15 (quinze) dias.
8.5 E vedado interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão de
preços, estando, neste caso, sujeita as sanções previstas neste edital.
8.6 Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido e a
Administração convocará os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
8.7Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador
poderá:

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

b) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
8.8Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder a revogação

da Ata de Registro de Preços (item registrado), adotando as medidas cabíveis para obtenção da
contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA NONA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR
0 fornecedor terá o seu registro de preços cancelado quando:
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10.3 Todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao
fornecimento do produto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência.
10.4A responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação do objeto
licitado.

Parágrafo Unlco —A inadimplência da adjudicatária, com referência aos encargos estabelecidos
nesta Cláusula, não transfere a responsabilidade por seu pagamento a Administração da
UNIOESTE, nem poderá onerar o objeto do Pregão, razão pela qual a ADJUDICATÁRIA renúncia
expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a UNIOESTE
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

11.1Pelo descumprimento da ATA DE REGISTRO a Unioeste poderá aplicar;

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

UNIOESTE —Campus de Marechal Cândido Rondon, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, pelo

prazo de até 05 (cinco) anos.
11.2Para aplicação das sanções administrativas, a Unioeste levará em consideração a natureza e
a gravidade da falta, os prejuízos dela advindos e a reincidência na prática do ato, apurados
mediante processo administrativo, assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa.
11.3As sanções administrativas serão aplicadas conforme a Lei Estadual 15608l2007 e Lei Federal
8666/93
11.4As penalidades somente poderão ser relevadas em razão de caso fortuito e força maior e as
justificativas somente serão aceitas por escrito, fundamentadas em fatos e comprováveis, a critério
da Unioeste.

Unlversldade Estadual do Oeste do Paraná
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9.1 descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
9.2 não retirar a respectiva Ordem de Compra ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido,
sem justificativa aceitável ;

9.3 não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior âqueles
praticados no mercado e;
9.4 tiver presentes razões de interesse público.

9.5 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.

9.6 0 cancelamento de registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado
por despacho do Ordenador de Despesas da UNIOESTE —Campus de Marechal Cândido Rondon.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS ENCARGOS SEGUROS ETC.
Correrão por conta exclusiva da empresa signatária desta Ata:

10.1 Todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e
trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-la na época própria.

10.2 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 produto ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência da
Unioeste.



unioeste
Unlversldade Estadual do Oeste do Paraná
Campus de Marechal Cândido Rondon- CNPJ 78680337/0003-46
Rua Pernambuco, 1777 - Centro - Cx. P. 91-http://www.unloeste.br
Fone: (45) 3284-7878- Fax: (45) 3284-7879- CEP 85960-000
Marechal Cândido Rondon- PR.

PARANÁ
GOVERNO Do ESTADO

11.5Quaisquer penalidades aplicadas serão transcritas no Cadastro de Licitantes do
Estado do Paraná e no CADIN.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSI ÕES FINAIS

As partes ficam, ainda, adstritas as seguintes disposições:
12.1Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura
de Termo Aditivo a presente Ata de Registro de Preços;
12.2 Integram esta Ata, como se nela estivessem transcritos, o Edital de Licitação e seus Anexos
e as propostas das empresas classificadas, por item/lote;

12.3 É vedado caucionar ou utilizar a Ata decorrente do presente registro para qualquer operação
financeira, sem prévia e expressa autorização da UNIOESTE.
12 4 A~fiscaliza ão desta Ata de Registro de Pregos caberá a Chefe da Segão de Segcranga e
Transporte do Campus de Marechal Cândido Rondon, Sra. Marlei inês Barceli.
12.5 A gestão desta Ata de Registro de Pregos caberá ao Gestor de Contratos e Atas de
Registro de Preços do Campus de Marechal Cândido Rondon Sr. Márcio Gilberto Malher, nomeado
pela Portaria n'108/2019-GRE, de 18 de julho de 2019.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA —DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, com exclusão de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem, assim, justas e contratadas, as partes assinam a presente Ata de Registro de
Preços, lavrando-se uma via para a UNIOESTE, mais tantas vias quantas forem as empresas
signatárias, de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Marechal Cândido Rondon, 09 de novembro de 2020.

CONT TANTE CONTRATADA
Valnir Albe o Brandt

Diretor Geral de Campus
Em exercício

Portaria n'044/2020 —GRE

Marl n Alessandro Winter

'Olu RIRC

Testemunhas:

RG
n'PF

O'IEIOEMARIAMARSAROSCHERER
RQ 5 472,400-4

CPF 020.681 809-28

RG
n'PF no

Kelnir Kunkel
RG: 3.339.532-9

CPF: 017.B57.719-00
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ANEXO I da Ata de Registro de Pregos n'05i2020.
Objeto: Selecção de propostas visando registro de pregos de filtros e derivados de
petróleo para atender as necessidades do Campus de Marechal Cândido Rondon.
LOTE 01

Item

10

12
13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Quant
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ESPECIFICA/AO DO PRODUTO

Filtro ar interno(secundário) - Código ASR
353 ou e uivalente
Filtro ar interno(secundário) - Código ASR
673 ou e uivalente
Filtro Cabine ar condicionado —Código ACP
106 ou e uivalente
Filtro cabine ar condicionado - Código ACP
555 ou e uivalente.
Filtro de ar - Código ARL 4156 ou equivalente
Filtro de ar - Codeigo ART 5051 ou
e uivalentes
Filtro de ar - Código ARL 4150 ou equivalente
Filtro de ar - Código ARL 9608 ou equivalente
Filtro de ar - Codigo ARS 2868 ou
e uivalente
Filtro de ar - Código ARS 2869 ou
e uivalente
Filtro de ar - Código FAP 9283 ou equivalente
Filtro de ar- Código ARL 6098 ou equivalente
Filtro de ar externo - Código 6213198 ou
e uivalentes
Filtro de ar externo - Código AP 7108 ou
2710805 ou e uivalentes
Filtro de ar externo —Código P606120 ou AL
172780 ou e uivalentes
Filtro de ar externo (primário) —Código AS
820 ou e uivalente
Filtro de ar externo (primário) - Código ARS
6223 ou 82027153 ou e uivalentes
Filtro de ar externo (primário) - Código AP
7998 ou e uivalente
Filtro de ar externo (primário) - Código AP
8605 ou 84465008 ou e uivalentes
Filtro de ar Externo (primário) - Código ARS
5134 ou e uivalente
Filtro de ar Externo (primário) - Código ARS
5673 ou e uivalente
Filtro de ar interno - Código 6213199ou
e uivalentes
Filtro de ar interno - Código AL 150588 ou
e uivalentes
Filtro de ar interno - Código AP 805 ou
e uivalentes

Valor
Máximo

UNITÁRIO
em R$

53,00

70,00

30,00

32,00

60,00

40,00

24,00
30,00

42,00

55,00

45,00
30,00

180,00

60,00

250,00

50,00

75,00

80,00

110,00

95,00

90,00

140,00

200,00

50,00

Valor Máximo
TOTAL em R$

265,00

280,00

210,00

448,00

420,00

80,00

168,00
330,00
294,00

275,00

630,00
210,00
360,00

120,00

500,00

350,00

150,00

880,00

220,00

855,00

360,00

280,00

400,00

100,00



unioeste
Unlversldade Estadual do Oeste do Paraná
Campus de Marechal Cândido Rondon - CNPJ 78680337/0003-46
Rua Pernambuco, 1777 - Centro - Cx. P. 91-http://www.unloeste.br
Fone: (45) 3284-7878 - Fax: (45) 3284-7879 - CEP 85960-000
Marechal Cândido Rondon - PR.

PARANA
GOVERNO Do ESTADO

25 2

26 2

27 4

28 2

29 7

30 14

31 5

32 23

33 11

34 2

35 4

36 4

37 2

38 9

39 2

40 2

41 2

42 2

43 11

44 7

45 13

46 2

47 2

48 4

49 21

50 14

51 7

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

Filtro de ar interno (secundário) - Código ASR
623 ou 82008601 ou e uivalentes
Filtro de ar interno(secundário) - Código AS
805 ou e uivalentes
Filtro de ar interno (secundário) - Código ASR
353 ou e uivalente
Filtro de combustivel —Código 423651 ou
e uivalentes
Filtro de combustível - Código FF 5052 ou
e uivalente
Filtro de combustível - Código Gl 04/7 ou
e uivalente
Filtro de combustivel - Código Gl 06/7 ou
e uivalente.
Filtro de combustível - Código Gl 50/7 ou
e uivalente
Filtro de combustível - Código Gl 60/7 ou
e uivalente.
Filtro de combustível - Código PSC 496 ou
73403484 ou e uivalente
Filtro de combustivel - Código PSC 73/1 ou
e uivalente
Filtro de combustível - Código PSC 75 ou
e uivalente
Filtro de combustível - Código PSC 880 ou
RE 62419 ou e uivalentes
Filtro de combustível - Código RC 353 HP ou
e uivalente
Filtro de combustível - Código ZP 8038 ou
84557541 ou e uivalentes
Filtro de combustível CAV LONGO- Código
PSC 496 ou 423651 ou e uivalentes
Filtro de óleo - Código 6219784 ou
e uivalentes
Filtro de óleo - Código LF 3703 ou RE 59754
ou e uivalentes
Filtro de óleo - Código PSL 145 ou
e uivalente
Filtro de óleo - Codigo PSL 282 ou
e uivalente
Filtro de óleo - Código PSL 283 ou
e uivalentes
Filtro de óleo - Código PSL 338 ou 84465122
ou e uivalentes
Filtro de óleo - Código PSL 418 ou 81879134
ou e uivalentes
Filtro de óleo - Código PSL 419 ou
e uivalente
Filtro de óleo - Código PSL 55 ou
e uivalente.
Filtro de óleo - Código PSL 560 ou
e uivalente
Filtro de óleo —Código PSL 562 ou
e uivalentes

90,00

48,00

55,00

19,00

30,00

25,00

29,00

25,00

25,00

32,00

15,00

65,00

80,00

80,00

100,00

20,00

49,00

70,00

24,00

30,00

77,00

60,00

50,00

70,00

24,00

24,00

24,00

180,00

96,00

220,00

38,00

210,00

350,00

145,00

575,00

275,00

64,00

60,00

260,00

160,00

720,00

200,00

40,00

98,00

140,00

264,00

210,00

1.001,00

120,00

100,00

280,00

504,00

336,00

168,00



unioeste
Unlversldade Estadual do Oeste do Paraná
Campus de Marechal Cândido Rondon - CNPJ 78680337/0003-46
Rua Pernambuco, 1777 - Centro - Cx. P. 91-http//www.unloeste.br
Fone: (45) 3284-7878- Fax: (45) 3284-7879- CEP 85960-000
Marechal Cândido Rondon - PR.

PARANÁ
GOVERNO Do ESTADO

52 5

53 2

54 2

55 2

56 2
57 2

58 2

59 2

60 8

61 7

62 13

63 2

64 2

65 70
66 40

67 500
68 50
69 40
70 70

71 20
72 2

un

un

un

un

un
un

un

un

un

un

un

Balde

Its

Its
Its
Its
Its
Frasco

Its
Balde

Filtro de óleo - Código PSL 619 ou
e uivalente
Filtro de óleo - Código PSL 77 ou
e uivalentes
Filtro de óleo —Código PSL 900 ou 1447048
ou e uivalentes
Filtro de transmissão - Código 45461300 ou
e uivalentes
Filtro de transmissão —Código AL 156624
Filtro de transmissão - Codigo PSH 111 ou
e uivalentes
Filtro de transmissão - Código PSH 486 ou
84248043 ou e uivalentes
Filtro interno do ar condicionado - Código
ACP 554 ou e uivalente
Filtro óleo Direção - Código PH 346 ou
e uivalente
Filtro Separador água - Código FS 1241 ou
e uivalente
Filtro Separador de água - Código FS 1015
ou e uivalente
Filtro separador de água do combustível do
motor - Código PSD 530i1(72040) ou
e uivalente
Graxa para equipamentos agrícolas a base
de sabão de lítio. balde 20 litros
Óleo 10w40
Óleo 15W40 para motor Agralubes

Óleo 20W50 para 500 Km
Óleo 5W30 API SM
Óleo de mamona
Óleo lubrificante com componente sintético
para motores de dois tempos a gasolina que
exijam lubrificantes com nível de
desempenho API TC e JASO (frasco com
500 ml.
Óleo para direção hidráulica
Óleo para fluido hidráulico SAE 68 (balde 20
litros

23,00

29,00

32,00

290,00

345,00

115,00

40,00

30,00

15,00

82,00

70,00

45,00

420,00

32,00

25,00

27,00
31,00
18,00

20,00

25,00

235,00

115,00

58,00

64,00

580,00

690,00

230,00

80,00

60,00

120,00

574,00

910,00

90,00

840,00

2.240,00

1.000,00
13.500,00
1.550,00
720,00

1.400,00

500,00

470,00
73 14
74 8

75 2

76 4
77 2

Balde

Balde

Óleo para transmissão SAE 10W30 API
GL 4 balde 20 litros
Óleo para transmissão SAE 85W90 API GL
5 balde 20 litros

Balde Óleo SAE 90 - API GL 5 (balde 20 litros)
Balde Óleo Solúvel (balde 20 litros)

Balde Óleo para motor 15w40 API Cl 4 (20 litros) 295,00

490,00

350,00

310,00
360,00

4.130,00
3.920,00

700,00

1.240,00
720,00

Valor Total Máximo em R$ para o LOTE 01: 51.500,00

Valor Total do Registro de Preços: R$ 51.500,00 (cinquenta e um mil e quinhentos reais)
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Pregão Eletrônico n.'75/2020 —Processo
de dietas enterais em sistema fechado p,
Regional dos Campos Gerais. Valor Máximo
Financeiros do Tesouro. Recebimento das p
24/I I/2020. Início da Sessão Pública: as 10h00 ';
Licitação: 834448)
Pregão Eletrônico n.'80/2020 —Proces:
COMBATE AO COVID19 - Objeto: Aquisiç
para Hospital Universitario Regional dos Cai

CÓDIGO LOCALIZADOR:
725781520

Documento emitido em 10/11/2020 08:46:45.
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Ng 10805 i 10/11/2020 i

PÁG. 15
Para var//icar a autenticidade desta página, basta/n

Gddiqq Laca//zadarna sita dv DIOE.
www.imprensaoticial.pr. ov.n

ADUAL DO PARANÁ —UNESPAR
TO N" 014/2020 EPROT: 16.436.466-6
adc Esiadual do Pamná - UNESPAR
Artes Gráficas em Diplomas Lida CNPJ:

iíços gráficos para diplomas cm pcrgaminbc c
papel moe a.
VALOR 'fo fAL: 8$6078000(sessenta mil, sciccenivs e oitenta reais).
VIGÊNCIA: 09/I 1/2021.

R$ 249.000,00.Recursos Financeiros do Tesouro. Recebimento das propostas:
até 09h00min do dia 17/11/2020. Inicio da Sessão Píiblica: as loh00 do dia
17/I I/2020. (Número da Licitação: 841418).
Pregão Eletrônico n.'97/2020 — Processo n.'28134 - Objeto:
Contrata ão de em resa es ecializada ara resta ão de servi os de

Paranavaí, 09 dc novembro dc 2020.
Ro sério Ribeiro - Pró-Reitor dc Administra ão e Finan as

p p p p
limpeza e desinfecção química dos reservatórios e caixas d'gua e
desinsetização, desratização e controle de vetores por pulverização e
aplicação em gel para o Hospital Universitário Regional dos Campos
Gerais. Valor Máximo de R$ 154.838,00.Recursos Financeiros do Tesouro.
Recebimento das propostas: até 09h00min do dia 23/I I/2020. Início da Sessão
Póblica: as loh00 do dia 23/ll/2020. (Número da Licitação: 840680), Os
editais e seus anexos com as especificações detalhadas dos produtos, bem como
os resultados de todas as fases destas licitações poderão ser consultados no site
www.licitacoes-e.com.br. Ponta Grossa, 06 de novembro de 2020.

Juliano Cesar Ribeiro de Paula - Pregoeiro

102553/2020

I UNICENTRO

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE UNICENTRO

AVISO DK LICITA AO
PREGÁO ELETRÔiNICO N'. 09/2020

OBJETO: Aquisição dc materiais e equipamentos para a csiruturaCão da
Clínica e Academia Escola de Educaeão Fisica, com recursos disponíveis no
convénio n'73/19 —SETL
DATAABERT. PROPOSTAS: 23/11/2020, a partir das 09 horas.
DATA SESSAO DE LANCES: 24/11/2020, a partir das 14 horas.
VALOR: R$ 141.113,80.
AUTORIZADO POR: S.Mag'" Prof. Dr. Fábio Hemandes.
PROTOCOLO N': 07527/2020 de 14/09/2020.
Maiores ínformaCõcs junto á Diretoria dc Compras c Materiais, pelo e-mail
ediiaLunicentro mail.com ou eío fane 42 3621-1312.

102224/2020

AVISO DE LICITAÇAO
Pregao Eletrônico n.'01/2020 —Processo n.'028151

Objeto: Registro de Preços, para futura e eventual contratação de empresa
especializada na prestação de serviços terceirizados de Auxiliar de cozinha,
Copeiro Hospitalar e Cozinheiro, de forma a atender a demanda da
Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG); do Hospital Materno
Infantil (HU-MAI) e do Universidade Estadual de Londrina (UEL). Valor
Máximo de R$ 6.981.059,76.Recursos Financeiros do Tesouro, Recebimento
das propostas: até 09h00min do dia 20/11/2020. Início da Sessão Píiblica: ás
loh00 do dia 20/II/2020. (Número da Licitação: 843183) Os editais e seus
anexos com as especificações detalhadas dos pmdutos, bem como os resultados
de todas as fases destas licitações poderão ser consultados no site
www.licitacoes-e.com.br. Ponta Grossa, 06 de novembro de 2020.

Juliano Cesar Ribeiro de Paula - Pregoeiro

Díretoría dc Compras e Materiais
Guara uava —Pr

101423/2020

I UNIOESTE

102223/2020

~ViSo DE LICITA DOCUMENTO CERTIFICADO

EXTRATO DE RESCISAO DE CONTRATO —HU-UEPG

~ Contrato n.'84/2019
Processo: Credenciamento n'03/2016. Objeto: Prestação de serviços na área
da saúde para atendimento de pacientes SUS, a serem atendidos no HU-UEPG,
na especialidade de Fisioterapia. Contratante: UNIVERSIDADE ESTADUAL
DE PONTA GROSSA. Contratada: M. D. J. SERVIÇO DE FISIOTERAPIA
LTDA. A Universidade Estadual de Ponta Grossa RESOLVE realizar a Rescisão
do Contrato n'84/2019, por míituo consentimento.

Ponta Grossa, 09.11.2020.
Dr. Ricardo Zanetti Gomes

Diretor Técnico
102668/2020

RESULTADO DE LICITAÇAO
*Retificação de Publicação Realizada em 06 de Novembro de 2020.* N RRÊ A ' 2

Objeto: CONSTRUÇÁO DO LABORATORIO DE INTEGRAÇÁO
TECNOLÓGICA EM CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS —LITEC
*Empresas:
Io- ADMI ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA. R$ 785.399,93
2'- M.H. WEIBER BRAGA CONSTRUTORA EIRELI R$ 915.491,18
3"-CORREIA NETO PROJ, CONSTRUÇÕES LTDA. EPP R$ 919.884,72
4'- WAM LICITAÇÕES LTDA, —EPP R$ 925.418,17
5'- CH ENGENHARIA CIVIL LTDA. - EPP R$ 932.063,28
6'- MACHADO VALENTE ENGENHARIA LTDA. —EPP R$ 964.508,31
/'- DFG CONSTRUTORA EIRELI EPP R$ 1.052.589,25
8'- IMPLANTA CONST. INCORP. SERV. ENG. EIRELI R$ 1.091.505,81
—A empresa PONTA GROSSA ENGENHARIA EIRELI—EPP foi

desclassificada por não atender aos itens 8.2.2 e 8.2.3 do edital (nãv
apresentou a cvmposiçã v detalhada dv BDI e dos Encargos Sacias,
respec/íva m ente).

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÁO
Flávio Alves Pinto

Presidente
Ponta Grossa, 09 de novembro de 2020.

102670/2020

UiNIOESTE CAMPUS DE MARECHAL CÂNDIDO ROINDON -Atas SRP
Pregão Presencial nn 005/2020. Ata nn 11/2020 CONTRATADA: COELHO
LUBRIíiíCANTES LTDA. - ME, CNPJ no 05.514.770/0001-76, VALOR:
R$ 51.500,00. ASSINATURAS: 09/11/2020. OBJLTO: Rcgistro dc Prcl;os
com vistas a futura c eventual fornecimento dc tiltros e derivados de petróleo
para atender as necessidades do Cmnpus de Marechal Cándido Rondon-
Campus de M.C.Ronclon. VIGENCIA: 12 meses. MCR, 09/I 1/2020. Valnir
Alberto Brandt - Diretor Geral de Campus —eni Exercic/v.

102423/2020

044— AVISO DE LICITAÇÂO
A Universidade Estadual do Oeste do Paraná —UNIOESTE/Campus
de Foz do iguaçu, torna público o PREGÂO ELETRÔNICO

N.'07/2020- processo licitatório CR n.'072/2057,2117,2133/2020, que
realizará, no dia 20 de novembro de 2020, as 10horas, licitação na
modalidade Pregão Eletronico, tipo "Menor Preço", por Lote, cujo
objeto é a contratação no sistema Registro de Preços contratação
de bens e serviços comuns (materiais de manutençao, de
monitoramento, de informática, Imobiliário para a UNIOESTE-
Campus de Foz do iguaçu, conforme especificações e condições
constantes Edital do Pregão Eletrõnico 007/2020. Valor Estimado:
R$ R$ 453.410,42 (quatrocentos e cinquenta e três mil, quatrocentos e
dez reais e quarenta e dois centavos). Dotação Orçamentária:
45.34.1236.4084.127—Elemento da Despesa; 3390.3000,4490.5200,
Fonte: 250/284/1 00/101/132.

Informações telefone (45) 3576-8102 das 8:30h as 12h e das 13h
as 17:30h.0 Edital estará disponível nos sites: www.unioeste.br e
no compras net
Foz do Iguaçu, 05 de novembro de 2020. Prof. Fernando Jose
Martins Diretor eral.

102046/2020

Contrato no 009/2020 —Pressão Elctrôníco no 003/2020. CONTRATANTE:
Uniocstc - Campus dc lvl.C.Rondon. CONTRATADA: Paulo I.uís Rempel álc

CIA LTDA - EPP —CNPJ N" 80.539.356/0001-37. OBJETO: Aquisifão dc
Equipamento para atender o TC nc 03/20, celel>rado entre a Unincsic c a SETI-
FUNDO PARANÁ. VALOR: 17.800,00. ASSINATURA: 09/11/2020
VIGÊNCIA: 12 meses. M. C. Rondon, 09/I 1/2020. Valnir Alberto Brandl-
Direior Geral de Cumpus —Em exercia/v.

102426/2020


