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CONTRATO N'02/2020 - Campus de Marechal Cândido Rondon

Contrato de Prestação de Serviço, que entre si celebram a
UNIOESTE/Campus de Marechal Cândido Rondon e a
ELLWANGER & CIA LTDA.

A UNIOESTE/Campus de Marechal Cândido Rondon, pessoa jurídica de direito público, inscrita no
CNPJ sob n'8.680.337/0003-46, situada na Rua Pernambuco, 1777—85.960-000, na cidade de
Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, neste ato representada por seu Diretor Geral de
Campus, Prof. Davi Félix Schreiner, a seguir denominada CONTRATANTE, e a Empresa
ELLWANGER & CIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, situada na Avenida Continental,
1349,Centro, na cidade de Pato Bragado, Estado Paraná, inscrita no CNP J sob n'9.138.212/0001-
04, Fone: (45) 99916-4630, representada neste ato pelo seu procurado, Senhor Clóvis Hoffmann,
CPF n'99.074.788-30, a seguir denominada CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente
CONTRATO, em conformidade com os termos da Lei Estadual n'5.608/07 e da Lei Federal

n'.666/93,suas alterações e legislações pertinentes, assim como pelas condições do Edital do
Pregão Presencial n'02/2020, pelos termos da proposta da CONTRATADA datada de
20/05/2020, e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e
responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA —OBJETO
"Contratação de empresas para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva,
além de fornecimento de peças novas e originais em Condicionadores de Ar tipo Split da
UNIOESTE —Campus de Marechal Cândido Rondon".
Subcláusula Única
Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos os fins de direito, obrigando as
partes em todos os seus termos, as condições expressas no edital do Pregão Presencial

n'02/2020,juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUQAO
2.1. A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada por um representante da
Administração especialmente designado pela UNIOESTE/Campus de Marechal Cândido Rondon.
2.2 A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui e nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua
ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.
2.3.A UNIOESTE/Campus de Marechal Cândido Rondon se reserva o direito de rejeitar no todo ou
em parte a prestação do serviço contratado, se em desacordo com a proposta da contratada.
2.4.A Contratada lançará na Nota Fiscal as especificações dos serviços prestados de modo idêntico
âquelas constantes da Nota de Empenho.
2.5. A Contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem na prestação do serviço objeto da presente licitação, até 25% (vinte e
cinco por cento) do valor do Contrato.
2.6.Mediante acordo das partes poderá haver supressões de quantitativos em percentual superior
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a 25% do valor inicial do Contrato.
2.7.Responsabilizar-se por qualquer dano ou prejuízo causado a CONTRATANTE, oriundo de mal
uso de equipamentos, materiais e/ou instalações.
2.8. Proceder as suas expensas, nas datas legalmente estabelecidas e nas repartições
competentes, o recolhimento das contribuições sociais e trabalhistas advindas do presente contrato.
2.9. Assumir a responsabilidade pelo pagamento de todo e qualquer compromisso trabalhista
proveniente da dispensa de qualquer dos funcionários postos a disposição da CONTRATANTE,
mesmo que tal dispensa tenha sido promovida por vontade desta, e sem que por ela seja devida
qualquer indenização ou multa, a qualquer título.
2.10.Fica ressalvado as partes contratantes o direito de adicionar a este ajuste os serviços que se
julgar necessários a melhoria do desempenho, funcionalidade e operacionalidade dos serviços ora
contratados.
2.11.A CONTRATADA, não poderá subcontratar, ceder ou transferir parcialmente, o objeto do
presente contrato a outrem, ou a este se associar, sob pena de considerar-se o contrato rescindido
e aplicáveis, no caso, as sanções determinada pela Lei Estadual n'5608/07.
2.12.A CONTRATADA, obrigasse a cumprir perfeita e integralmente as obrigações decorrentes do
presente contrato, sujeitando-se, em caso de inadimplemento, as multas nele estabelecidas e as
demais sanções previstas na Lei Federal n'.666/93, em especial ao disposto no artigo 77 do
mencionado Diploma Legal.
2.13.A CONTRATADA obriga-se a manter durante o prazo de execução contratual, no que for
compatível com suas obrigações assumidas e todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas.
2.14.Seguir toda a legislação vigente, em especial a CLT, no que diz respeito a segurança e higiene
do trabalho.
2.15.Respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de segurança do trabalho, disciplina
e demais regulamentos em vigor no local de trabalho.

CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR CONTRATUAL
Pela execução do objeto ora contratado, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor por
hora trabalhada, conforme constante na proposta para o lote:
LOTE 01 - Ar Condicionado S lit
Item

01

Descrição dos equipamentos para manutenção
corretiva e reventiva

Ar Condicionado Split —Marcas: SPRINGER, GREE, MITSUO; PHILCO, CONSUL,
ELETROLUX, KOMECO, ELGIN, AGRATTO e LG.

Valor por hora trabalhada para manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos do LOTE 01:
R$ 79,99 (setenta e nove reais e noventa e nove centavos).

CLÁUSULA QUARTA - CONDIQOES DE PAGAMENTO
Subcláusula Primeira
0 representante da Universidade Estadual do Oeste do Paraná — UNIOESTE, especialmente
designado para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, efetuará a avaliação do serviço e
verificará o exato cumprimento das obrigações do contrato quanto a quantidade, qualidade e ao
prazo previsto para a execução. Atestada a execução dos serviços, a empresa contratada deverá
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emitir as notas fiscais em favor da UNIOESTE/Campus de Marechal Cândido Rondon. Após a
empresa contratada entregar as correspondentes notas fiscais para o fiscal designado da
UNIOESTE, este realizará a conferência e o competente atesto, fazendo o encaminhamento a
Secretaria Financeira da UNIOESTE/Campus de Marechal Cândido Rondon, sendo que caberá a
esta última a liquidação dos respectivos empenhos. A contratada ficará obrigada a repassar para a
contratante, na proporção correspondente, eventuais reduções de preços, decorrentes de mudança
de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações na
legislação pertinente.
Subcláusula Se unda
0 pagamento será de acordo com a execução do objeto, sendo que o pagamento será efetuado em
até 10(dez) dias após a entrega do produto e efetivo atesto por parte do fiscal designado pela
U N I OESTE.
Subcláusula Terceira
Na emissão da nota fiscal, a CONTRATADA deverá observar o Decreto Estadual n'.261, de 14 de
maio de 2003- "Isenção de ICMS". (Convênio CONFAZ 26/03, do Estado do Paraná).
Subcláusula Quarta
É obrigação da CONTRATADA manter, durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade
com as obrigações por esta assumidas, a regularidade fiscal, nos termos do inc. XIV do art. 99 da
Lei Estadual n'5.608/07 e inciso XIII do art. 55 da Lei Federal n'.666/93.
Subcláusula Quinta
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.
Considerando o Decreto Estadual n'4.505/16, 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.
Subcláusula Sexta
Não sendo apresentado o CRF, no momento do pagamento da fatura ou verificada, a qualquer
tempo, a irregularidade fiscal da CONTRATADA, a CONTRATANTE no primeiro caso suspenderá o
pagamento pelo prazo máximo de 10 (dez) dias e, em ambos, notificará a CONTRATADA do
descumprimento da lei, e para que esta, no prazo de 05 (cinco) dias, efetue a regularidade do débito
tributário ou apresente defesa, sob pena de rescisão unilateral deste contrato pela Administração,
bem como aplicação de multa, conforme previsto no art. 162 da Lei Estadual n'5.608/07.
Subcláusula Sétima
Ultrapassado o prazo previsto no parágrafo acima, ou seja, de 05 (cinco) dias, sem a apresentação
do CRF ou defesa por parte da CONTRATADA, o pagamento da fatura será efetuado, com desconto
da multa e eventuais prejuízos decorrentes da rescisão (podendo ainda a Administração aplicar a
CONTRATADA as sanções previstas no art. 150 da Lei Estadual n'5.608/07), liberando-se o saldo
remanescente, se houver.
Subcláusula Oitava
Caberá ainda, a empresa contratada, na emissão da(s) nota(s) fiscal(is), observar o Protocolo ICMS
n'2/2009 e NPF n'95/2009, ue tornou obri atória a emissão de Nota Fiscal Eletrênica NF-
e em substitui ão aos modelos 1 e 1A.
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Subcláusula Nona
As Notas Fiscais da (s) empresa (s) vencedora (s) deverá (ão) estar com CNPJ e Razão Social
rigorosamente iguais aos apresentados nos documentos de Habilitação, sob pena de sanções
administrativas.
Subcláusula Décima
No corpo da nota fiscal deverão estar descritos os impostos como, por exemplo: INSS, ISSQN,
CSLL, PIS/PASEP e CONFINS a serem retidos na fonte, percentuais e valores. Se a empresa está
dispensada das retenções, esta deverá discriminar no corpo da nota fiscal a lei e o artigo a que se
refere a isenção, e emitir declaração; caso contrário, os valores dos impostos retidos.

CLÁUSULA QUINTA - RECURSO FINANCEIRO
Os pagamentos decorrentes da execução do objeto da presente licitação serão efetuados a conta
dos recursos da dotação orçamentária n'5341236.4084.127, Rubrica 33.90.39e 33.90.30-fontes
diversas.

CLÁUSULA SEXTA - CRITÉRIO DE REAJUSTE
Os valores do contrato referente a presente licitação não serão alterados.
Sube lá us u l a Única
Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de
disposições legais, quando ocorridos após a adjudicação da presente licitação, de comprovada
repercussão nos preços contratados, implicarão na revisão destes para mais ou para menos, conforme
o caso.

CLÁUSULA SÉTIMA - PRAZOS
0 prazo de validade do presente contrato será de doze meses contados a partir da assinatura do
Contrato, podendo ser renovado mediante aditivo conforme disposto na Lei.
Subcláusula Primeira
0 prazo para a assinatura do contrato será de 03 (três) dias da convocação do adjudicatário.
Subcláusula Se unda
Fica estabelecido como prazo de entrega dos objetos consertados 10 (dez) dias após a retirada dos
equipamentos da UNIOESTE/Campus de Marechal Cândido Rondon, exceto em casos onde haja
comprovação da empresa quanto a impossibilidade de cumprimento do prazo estabelecido.
Subcláusula Terceira
A proposta terá validade durante todo o período do registro de preços, independentemente de
ausência ou especificação diversa do contrato, desde que pesquisa prévia de mercado
comprovadamente não revele preços inferiores aqueles registrados, excetuando-se por exemplo,
liquidações ou promoções.
Subcláusula Quarta
Executado o contrato, o seu objeto será recebido nos termos do art. 73, inciso I, alineas "a" e "b" e
art. 76 da Lei Federal n'.666/93.
Subcláusula Quinta
Os prazos estabelecidos nos parágrafos primeiro e segundo acima poderão ser prorrogados nos
termos do art. 57, gén'' 2', da Lei Federal n'.666/93.
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CLÁUSULA OITAVA - DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES
Subcláusula Primeira
Constituem direitos da CONTRATANTE receber o objeto desse Contrato nas condições avençadas
e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados.
Subcláusula Se unda - Constituem obri a ões da CONTRATANTE:
a) cumprir as exigências legais a esta pertinentes, relativas aos serviços contratados, objeto desta
licitação.
b) prestar os esclarecimentos necessários a contratada, visando o bom desempenho das atividades
oriundas da prestação dos serviços.
c) responsabilizar-se, em conjunto com a CONTRATADA, pela fiscalização e avaliação de todos os
trabalhos executados por esta.
d) efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, pelos serviços por esta prestados, conforme
prazos e condições descritos no item 14, do presente edital.
e) acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, bem como atestar nas notas fiscais / faturas a
efetiva prestação dos serviços objeto desta licitação, por meio de representante designado pela
UNIOESTE/Campus de Marechal Cândido Rondon.
f) a Contratante reserva-se o direito de rejeitar qualquer serviço ou peça que não atenda as
exigências, cabendo a empresa a reposição, sendo que a rejeição não podera ser alegada como
justificativa para atraso na execução dos serviços e nem acréscimo na cobrança de mão de obra.
Também não isenta a empresa proponente de responsabilidade quanto ao cumprimento dos termos
da garantia do serviço.
Subcláusula Terceira - Constituem obri a ões da CONTRATADA:
Com ete a em resa Contratada atender aos se uintes re uisitos:
a) Ser responsável por todos os custos com deslocamento, estadia, alimentação entre outros,
quando o técnico estiver em atendimento a chamado.
b) Todos os custos com o translado de equipamento que necessite sua retirada das dependências
da UNIOESTE/Campus de Marechal Cândido Rondon.
c) Fornecer a contratante no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, após o recebimento do equipamento
para manutençao preventiva e/ou corretiva, orçamento detalhado para execução dos serviços.
discriminando a uantidade de horas or servi o com os res ectivos valores de mão-de-obra e
detalhamento das e as de re osi ão considerando os valores das e as conforme item 2.6
conforme se ue: Fornecimento de e as de re osi ão consiste na utilização de ~eas e
acessórios ori inais novos e de rimeiro uso sendo ue os valores de tais e as deverão
estar de acordo com a tabela raticada elo fabricante devendo ser com rovado através de
documento fiscal emitido elo fabricante, constando o valor das peças utilizadas no reparo do
equipamento. Entende-se como sendo peças originais de fábrica, aquelas fornecidas diretamente
pelo fabricante do equipamento, sendo vedadas peças adquiridas no mercado paralelo, usadas ou
remanufaturadas.
d) Responsabilizar-se pelos equipamentos entregues para manutenção, obrigando-se a manter os
mesmos, segurados contra acidentes, desabamentos, vendaval, inundação, incêndios, roubo e
furto, assumindo total responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados ao órgão
proprietário ou a terceiros quando seus empregados ou prepostos estiverem conduzindo os
equipamentos ou ainda estiverem com os mesmos nas instalações físicas do proponente, será de
sua inteira responsabilidade a conservação do(s) equipamento(s).
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e) Responsabilizar-se por eventuais danos ou prejuízos causados aos equipamentos da
CONTRATANTE, quando resultantes de ação, omissão, negligência, imprudência ou imperícia de
seus funcionários ou terceirizadas na execução dos serviços contratados.
f) Na execução do contrato, atender âs seguintes condições específicas ambientais, conforme o
caso, e considerando o exposto no Decreto Estadual n'.252/06, de 22/03/2006:
f.1) recuperação ou reutilização, pelo fornecedor, do material de embalagem e dos produtos
utilizados;
f.2) entrega das mercadorias em recipientes reutilizáveis, sempre que possível;
f.3) coleta, reciclagem ou reutilização, pelo fornecedor, dos resíduos produzidos durante ou depois
da utilização ou do consumo de um produto;
f.4) transporte e entrega de produtos químicos (como produtos de limpeza) concentrados,
procedendo-se â diluição no local de utilização;
f.5) utilização de produto biodegradável, sendo vedada a entrega ou utilização por parte do
fornecedor, de produtos ou equipamentos que contenham ou façam uso de substâncias que
destroem a camada de ozônio SDO, arroladas em resolução do CONAMA —Conselho Nacional do
Meio Ambiente. Excluem-se do disposto nesta alínea, os produtos e equipamentos considerados de
uso essencial, tais como medicamentos e equipamentos de uso médico e hospitalar, além de
serviços de manutenção de equipamentos e sistemas de refrigeração.
g) Caberá a CONTRATADA os custos com frete dos equipamentos, tanto na retirado do produto
para o conserto quanto na devolução do objeto consertado.
h) Prestar a execução dos serviços na forma ajustada, incluindo material, equipamentos necessários
e mão de obra;
i) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução
do presente Contrato;
j) Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
k) Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Segurança do
Trabalho, obrigando seus empregados a trabalhar com os equipamentos individuais necessários;
I) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o
objeto do presente Contrato, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da
execução ou de materiais empregados;
m) Responsabilizar-se por danos causados diretamente â CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do presente Contrato;
n) Garantir que nos consertos serão utilizadas peças novas e originais;
Subcláusula Terceira - Garantia
a) A licitante deverá prestar garantia plena e total com prazo mínimo de 03 (três) meses, dos serviços
(mão-de-obra) prestados e das peças aplicadas.
b) Todas as despesas de fretes, seguros, testes, ensaios, reinspeção e demais despesas que
recaiam sobre o lote, enviados para o conserto ou para substituição que estejam cobertos pela
garantia serão suportados pela contratada.

CLÁUSULA NONA —GESTAO E FISCALIZA/AO DE CONTRATO
A gestão deste Contrato caberá ao Gestor de Contratos eAtas de Registro de Preços do Campus
de Marechal Cândido Rondon Sr. Márcio Gilberto Malher, nomeado pela Portaria n'108/2019-GRE,
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de 18 de julho de 2019.

Cândido Rondon, Sr. Mauro Consa Piquitin.

CLÁUSULA DÉCllúlA - SANQOES ADMINISTRATIVAS PARA 0 CASO DE INADIMPLEIVIENTO
CONTRATUAL
Pelo descumprimento total ou parcial de quaisquer das obrigações estabelecidas neste edital, são
cabíveis as seguintes sanções administrativas:

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

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

05(cinco) anos.
Subcláusula Primeira
Em caso de atraso injustificado no cumprimento do cronograma da prestação de serviço, será
aplicada a CONTRATADA multa moratória de valor equivalente a 0,2% (zero vírgula dois por cento),
sobre o valor da prestação de serviço não executada, por dia de atraso, até o 10'décimo) dia,
limitada a 2% (dois por cento), do valor total da etapa em atraso.
Subcláusula Se unda
Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa,
aplicar a CONTRATADA as sanções previstas no art. 87 da Lei Federal n'.666/93; sendo que em
caso de multa esta corresponderá a 10% (dez por cento), sobre o valor total deste Contrato.
As sanções administrativas previstas neste item 10 serão aplicadas sem prejuizo das cominações
impostas na Lei Estadual n'5.608/2007, e da Instrução de Serviço n'02/2004-GRE, de 19 de
abril de 2004.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA —RESCISÂO
0 presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no art. 78
e seguintes da Lei Federal n'.666/93.
Subcláusula Única
A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa
prevista no art. 77, da Lei Federal n'.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - LEGISLAÇÂO APLICÁVEL
0 presente Instrumento Contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei Federal n.'.666/93,
de 21 de junho de 1993, pela Lei Estadual 15608/2007 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 15.608/07 e Lei Federal n'.666/93, e dos
princípios gerais de direito.
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Campus de Marechal Cândido Rondon - CNPJ 78680337/0003%6
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

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA —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 Cândido Rondon, 04 de junho de 2020.
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48597/2020

DE SOUZA CAMARGO SANTOS.Na 317/; DOCUMENTO CERTIFICADO A

DC)URADO. <sl" 318/2020-JOSIANE FERRí: STICO DE PREÇOS N" 258!2020, Processo:
BÁRBARA PEICEIIL4 DA ROCI IA. Na 3 ital nn 012/2020 - DMP Objcto: manutenção de

RIPKE RODIUGUES No 321/2020-JIIENNY CÓDIGO LOCALIZADOR: pa da UEM- NIJPELIA ltens. quantidades,

322/2020-1!ADRICIO FELIPE AGUIAR I 381411420 valores, conlorme disponibilizado no sitio
LAIUSSA FACE KUVABARA. Maringá, 05 c Documento emitido em 09/06/2020 10:50:01.
da Silva Valim - Dirctora Administrativa. !senhor Ademir Pereira dc Souzo
EDITAI. N" 020/2020 Diário Oficial Com. Ind. e Serviços
A UElvl/HUlvl, atnlvés da Diretoria Administro

¹ 10702!09/06/2020 ] PÁG. 1
Termos de Crcdenciamento cujo objeto í. a pi ital nn 012/2020 - DivIP Objeto: manutenção de

Paraverificaraautenf/c/dadedestapágina,basta!no '

pa da UEM- NUPELIA Ital!s, qilantidadcs,Cód/alt Laca/izadors)o.si/e do D!OE.
RS 16,50/hora. Assinantc: Prol". Dra. Elisl wwi/(r.tmprensaottcial.pr.gov.t) valores, conforme disponibilizado no si<io

crcdcnciados abaixo relacionados com os respectivos nómcros do Termo de ivwlv.uem.br. prazo de valida<lc: 09/06/2020 a 08<06/2021, Assinmitcs: prof.
Credenciamento: N"277/Z020-MARIA ICOSANCiELA DE OLIVEIRA PORTO Antonio Mmvos F. dos Santos e o smihor Fabricio Doneti
FREITAS. N" 278/2020-NILZA MARIA LOI'ES BARBOSA. N" 280/2020-
LA(S SAMPAIO NIJNES.ige 281/20Zú-PAVLA FERiilANDA BARICO. N"
282/2020-CRISTIANE EBSEN. N" 283/2020-SEBASTIANA .vlARIA LOPES
REIS SILVA.N" 284/2020-ROSANGELA NIARIA AIMORIiil BATISTA. N" g UNESP+g
285/2020- ANJ< PAVLA RODIGUES DA COSTA FIRMINO, <P 286/2020-
DA VID DISPO DA SILVA. N" 287/2020-JULIA RIBEIRO DOS SANTOS. N"
288/2020-MICAELA CAROLINA SERAVALI. N" 289/2020-LRICA
CRISTINA tsrlACIIINI. No 290/2020-FABIANA GUEDLS DA SILVA. N"
291/20ZO- RITA DE CASSIA ZANCANARO ZUCOLI. N" 292/Z020-MARLI
DE FA'I'IMA DE OLIVEIRA. Ne 293/2020-DIEGO ALVES DE PAULA. N"
294/2020-VIVIANE APARECIDA GARCIA. iNo 295/2020-THAIS SANTOS
DE SOUZA.iva 285/2020-ANA PAULA RODIGUES DA COSTA
FIRMINO.N" 286/2020-DAVID BISPO DA SILVA. No 287/2020"JULIA
RIBEIRO DOS S!4NTOS,iNa 288/2020-MICAELA CAROLINA
SEIC<t<Vs4LI.N" 289/2020-ÉRI('A CIUSTINA MACIIINI. N" 290/2020-
I'ADIAiNA CiUEDES DA SILVA. N" 291/2020-RITA DE CASSIA
ZANCANARO ZUCOLI. N" 292/2020-Ms4RLI DE FATIIMA DE OLIVEIRA.
N" 293/2020-DIEGO ALVES DE PAULA. N'94/202ú-VIVIANE
APARECIDA GARCIA. N'95/2020-Tl-(AIS SAiilTOS DE SOUZA. N"
296/2020-VERA LUCL4 DOS REIS,iNa 297/2020-AMANDA BEATRIZ
BAULI RHODEN.No 298/2020-ANA PAULA BATISTA FICIUEIREDO.iNo
299/2020-FERNANDO HENRIQUE DOS SANTOS. N'00/2020-MARIA

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA-
PROTOCOLO: 16.577.265-2
HoiVIOLOGAÇAO DA DISPEiNSA DE LICITAÇAO iôl'32/2020-
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EfífPRESA PARA
AQUISIÇAO DE TELA RETRATIL PARA 0 PRO,IE'I'0 NI'I'-
UNES PAR
Lm cumprimento ao disposto no Art, 34 da lei 15.(i08/2007< homologa-
sc o procedimento licitatório cm favor da Empresa CINIFLEX
INDUSTRIA DE PRODUTOS VISUAIS EIRELLI EPP, CNP):
10.776.858/0001-04, no valor de R$ 390,00 (trezentos e noventa
reais).

P<sranavaj, 25 de maio de 2020.
Prof. Rogcrio Ribeiro - PRAF

LVCIA GARCIA DA SILVA.Nn 301/2020-EVANIR PEREIRA DA SILVA. iNa

302/2020-ROSANA IZADEL DO VALE. No 303/2020-CLACIELE SIMÕES
SCI IIAVON. Ne 304/2020-JULIANA CARVALHO DA SILVA. Maringá. 05
de junho de 2020.Renata Braga da Silva Valim-Diretora Administrativa
EDITAL No 021/2020-1 IUM PROCESSO iNa 1559/2020-1 IUM I UNIOES TE

49272!2020

Tl.:RMO DE CREDENCIAMEiN'fO N" 355/2020-HUM, Partes: UEIvl e
LUCIANA CLAUDIA KOSEKI MENECIIJETTI. Objeto: Prestação de
serviros no área da saúde na categoria Fisioterapeuta. Valor da contratação:
RS 27,00/hora. Assinantcs: Prot'". Dra. Elisabetc Ivtitiko Kobayashi e Luciana
Claudia Koscki ivleneguetti. Maringá, 05 de junho dc 2020. Renato Braga da
Silva Valim - Diretonl Adniinistrativm
EDITAL N" 022/2020-HUiM PROCESSO N" 1536/2020-HUM

A UEã1!IIUM, atravís da Dirctoria Administrativa, comunica a assinatura dos
Tcnnos dc Crcdcnciomcnto cujo objcto í a prestar;áo dc scrviros na írca do
saúde na categoria de (IÉDICO. Valor da contratação: R$ 144,00/hora.
Assinante: Prop. Drd. Elisobete Mitiko Kobayashi e os credenciados abaixo
relacionados com os respectivos nómeros do Termo de Credenciamento: tsi"
324/2020-A2 ESSENCIA CLÍNICA MÉDICA LTDA.. N" 325/2020-
lvlUNARIirf CONSULTÓRIO MEDICO LTDA.. Ne 326/2020-THIAGO
HONÉRIO DUTRA DA SILVA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI. isl" 327/2020-
CLÍNiCA DE PSIQUIATRIA E PSICOTFRAPIA MTK LTDA..Marin d. 05
dc junho dc 2020. Rcnota Briga do Silva Volinl - Dirctord Administrativo.

49240!2020

RESULTADO DA LICITAÇÃO
EDITAL N'35/2020 —PREGAO ELETRÔNICO- RP-PROC N" 0845/2020-

PRO
Numero clesta Licit u;ão no B<meo do Brasil 814908

Decisão dn Senhor Pregoeiro:
EiMPRESAS PARTICIPANTES iNA PRESENix'TE LICITAÇAO: Alimenr;ue
Atacado de Produtos Aliment(cios Eireli, Alm<ao oC Santana —Comércio d<.
Frios Ltda.. C étc C Meia do Silva Canies Ltdli—ME, Comércio dc Carnes Pcpélio
Eireli-ME. JLF Distribuidora de Alimentos Eireli, New Company Liciuições
Eiinli. São Nliguel rllimentos Ltda e ZAC Alimentos Ltda-EPP. A
CLASSIFICAÇAO E DESCLASSIFICAÇAO DAS EMPRESAS: Encontrmn-
st'egia<radas nos rolou!rios detalhados sobre o ondomen<o do processo no si<e
cio Banco do Brasil hrtps://www.licitacoes-c.com.br: EMPRESAS
H<4BILITADsxS: (."omércio de Carnes Pepélio Fireli-lvIE, JLF Distribuidora de
Alinlcntos Eircli, Ncw Compony Licitoçõcs Eireli, São Miguel Alimentos Ltda c
ZAC Alimentos Lido-EPP. JULGAIvlENTO: 0 senhor I'regoeiro. atendendo ao
critcrio dc julganicnto dc mennr preço por lote, dcci<liu CLASSIFICAR c
REGISTRAR os preços dos Lotes Ol a 18 para as empresas classificadas em
primeiro lugar, confornic scguc: nos Lotes/Preços: 04/R$ 37.908,00
(Vnitário/R$ 10.53)e 15/R$ 55.968,00 (Unitário RS 11,66) á empresa Conlércio
de Carnes pepílin Eireli-iVIE: nns Lotes/preços: 03/R$ 5,493,00 (Unitário RS
18,31) c 14/RS 50.484,00 (Unitário RS 12.02) á empresa JLF Distribuidora dc
Alimentos Eireli; nos Lotes/Preços: 06/RS 33.330,00 (Uniuírio RS 20,2()), 07/RS
16).972.80 (Unitírio R$ 20,83). 08/R$ 56,657.60 (Unitírio RS 20,83). 09/Rg
7K975.00 (Unitiírio R$ 17,55), 10/RS '26.325,00 (Unitário RS 17,35), 11/RS
õZ995,20 (Unitária R$ 7,72) c 12/R$ 20.998.40 (Unitírio R$ 7.72) ã empresa
iNew Company Licitações Eireli; nos Lotes/Preços; 13/R$ 7.770,00 (Unitário RS
12.95), 16/R$ 72.337,50 (Unit írio R$ 6,43). 17/R5 24.112,50 (Unitário R$ 6,43)
e 18/R$ 5.298,00 (Unitário RS 8,83) á empresa São Miguel Alimentos Ltd i. e
nos Lotes/Preços: 01/R5 103.950,00 (Unitírio R$ 15,40). 02/RS 34.650,00
(Unitário R$ 15,40) e 05/R$ 86.575.50 (Unitírio RS 17.49) á empresa ZAC
Alimentos Ltda-Epp. 0 Demonstraiivo completo de Clossinicação e a A<a
encontram-se arquivados no Processo 0845/2020-PRO e publicados na página
do UEM www.uem.br e www.licitacoes-e!com.br. Monta o Presente Processo
cm R$ 933.800.50. iM;u'ingí, 05 de junho dc 2020. Altair Tiburcio <los Sontos-
Pl egoeh'a.

49064/2020

UNIOESTE-CAMPUS DK MARL!CHAL C. RONDON
TERiVIO ADITIVO IV AO CONTRATO isle012/2019
Portes: Vnioeste - Campus de Ivl.C.Rondon e a Empresa Backes cvc íukita Ltda
IvfE.—CNPJ N" 22.071.061/0001-82. 0 presente Termo tmn por objeto a
<alteração da Cláusula Terceira do Contrato no 012/2019- UNIOESTE/Campas
dc Marechal Cãndido Rondon, que passa a ter a seguinte redação :CLÁU.'iULA
TERCEIRA DO PRAZO DE EXECUÇAO E DF. VIGÊNCIA: 0 prazo dc
vigíncia serí de 450(quatrocentos e cinquenta) dias corridos e o prazo dc
execução dos serviços será <le 43(quatrocentos c irinta c cinco) dias corridos.
ASSLNATURA: 24/05/2020. Mal. C. Rondon, 08/06/2020. Davi Félix
Schrcincr- Diretor Geral de Canlpus.
Contrato n'02/2020 —Pregão Presencial no 002/2020. CONTRATAfilTE:
Unioeste - Campas <le Ivl.C.Rondon. COIilTRATADA: Ellwangcr éc Cio Ltda.
—CNPJ N" 09.138.212/0001-04.OBJETO: Contratar;áo dc Lmprcsa Prcstoçãa
<lc scrviros dc nlanutcnr;iio prcvcntiva c corretiva, com fornecimento dc peças
originais para condicionadorcs dc or split da Uniocstc —Campus iM. C. Rondon.
VALOR: R$ 79,99 Rcf. I fora Trabalh<ida (M,O.). ASSINATURA: 04/06/2020
- VIGÊ!slCIA: 12 meses a partir da assinatura.M. C. Rondon, 08/06/2020. Davi
Félix Schreiner —Diretor Geral de Campar.

EXTRATO CONTRATO iV'01/2020
Partes: Uniaeste - Campus de M.C.Rondon e o seiwidor Júlio Ccsar Adamy .
OBJETO: Contmto no 001/2020 de permissão de uso do imovcl (casa) de
património da Unioeste, localizada no Prolongamento da Avenida Rio Cirande
do lilone s/n, Lote Rural no 88/A, no Municipio de Marechal Candido, destinada
exclusivamente a moradia funcional. VIGÊNCIA: 04 dc junho dc 2021.
ASSINATURA: 05 de junho de 2020. Ivlarechal Cãndido Rondon, 08/06/2020,
Davi Félix Schreiner —Diretor Cicral de Campus.

48893/2020

Troca de Fornecedor com Reequilibrio Econômice - Pregão Eletrônico
062/2019 —HUOP Item: 5 - Obj eto: Registro de preços de bolsas de nutrição
parenteral industrializadas para o Hospital Universitário do Oeste do Parana-
HUOP. Tendo em vista a solicitação dc rcequilibrio económico da empresa
Laboratórios B Braun, no valor original de RS 149,27, com reajuste no valor
para R$ 205,99, sendo reavaliado posteriormente e permanecido no valor de R$
185,64. A empresa Baxter Hosp. Ltda, Za colocada, concordou em fornecer o
item no valor de R$ 150,00, para o saldo de 240,00 unidades. Diante do exposto
comunicamos o cancelamento do item junto ao fornecedor original e
reordenamento de ata de registro de preços junto á empresa Baxter Hosp. Ltda.
Cascavel, 08 de junho de 2020 —Rafael IUIunlz de Oliveira (Diretor Geral).

49124/2020

Dis ensa de Licita ão 013/2020 HUOP Objetos: Exame de Monitorizoção
neurofisiológica intra operatório de membros inferiores. Contratada:
Monitorsafe Servicos Medicas S/s Ltda. Valor: R$ 8.500,00. Lei Est.
15608/2007, art.34, inciso IV. Cascavel, 08/06/2020. Rafael Muniz de Oliveira-
Ordenador de despesas HUOP.

49241!2020


