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PROCESSO N'931/2020
DISPENSA DE LICITA/AO N'0812020 —UNIOESTE/campt/s DE TOLEDO

CONTRATO N'08/2020

Contrato de aquisição de equipamento, que entre si
celebram a Universidade Estadual do Oeste do Paraná-
UNIOESTE/campus de Toledo e a Empresa Erel
Suprimentos para Informática Ltda -ME.

A Universidade Estadua! do Oeste do Paraná —UNIOESTE/campus de Toledo, pessoa
jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob n'8.680.337/0005-08 situada á Rua da
Faculdade, n'645- Jardim Santa Maria, CEP 85.903-000 na Cidade de Toledo, Estado do Paraná,
neste ato representado pelo Diretor Geral em exercicio Senhor, Remi Schorn, RG n'2.806.280-
7—SSP/PR, CPF n'66.887.110-87, a seguir denominada CONTRATANTE, a Empresa Erel
Suprimentos para Informática Ltda - ME, pessoa jurídica de direito privado, situada a Rua Santos
Dumont, 3282, sala 03,Centro, CEP: 85.905-000, na cidade de Toledo, Estado do Paraná, inscrita
no CNP J sob n'5.577.847/0001-57, representada neste ato pelo senhor Elio de Carvalho, CPF:
603.068.749-20,Telefone (45) 3378-5826, e-mail:vendaserel hotmail.com, denominada
CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente Contrato, nos termos da Lei Estadual

n'5.608/2007,e subsidiariamente, a Lei Federal n'.666/93, suas alteraçóes e demais legislações
aplicáveis, assim como pelas condições da Dispensa de Licitação n'08/2020 pelos termos da
proposta da CONTRATADA datada de 11/09/2020, e pelas cláusulas a seguir expressas,
definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PR!MEIRA —OSJETO

0 presente Contrato tem por objeto a aquisição de equipamento, especificado abaixo, em
conformidade com a proposta de preços que integra a Dispensa de Licitação n'08/2020.

Solicitante. Moisés Cordeiro Muniz
Objeto: Mesa digitalizadora
Marca: WACOM INTUOS
Modelo: CTL4100 .
Prazo de entrega: 15 dias.
Garantia: 12meses.
Manual de instrução.
Valor unitário: R$ 794,00 (setecentos e noventa e quatro reais)
Quantidade; 02 (duas)
Valor total: RS 1.588,00 (um mil, quinhentos e oitenta e oito reais)

Parágrafo 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 na Dispensa de Licitaçãon'08/2020 e a proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA - FORMA DE EXECUÇAO

A execução do presente Contrato dar-se-á sob a forma de entrega in ~es~pkréosestabelecidos nas Cláusulas Sétima e Oitava do presente instrumento.
/
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CLÁUSULA TERCEIRA -VALOR CONTRATUAL

Pela aquisição do objeto ora contratado, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor de
R$ 1.588,00 (um mil, quinhentos e oitenta e oito reais).

CLÁUSULA QUARTA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Parágrafo Primeiro: Com relação ao objeto quando da entrega por parte da CONTRATADA, esta
deverá emitir Nota Fiscal, em favor da Universidade Estadual do Oeste do Paraná
UNIOESTE/campt»s de Toledo, sendo que cabera a esta a liquidação do respectivo empenho,
após o competente atesto do servidor solicitante na Nota Fiscal do objeto entregue. 0 pagamento
será efetuado em até 15 (quinze} dias, contados a partir da entrega do bem objeto do fornecimento,
desde que o mesmo esteja de acordo com o solicitado pela Administração, e do recebimento pela
Secretaria Financeira da UNIOESTE/Campus de Toledo, das respectivas notas fiscais e do Termo
de Recebimento Definitivo, devidamente atestado.

Parágrafo Segundo: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA
não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de
compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo
adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N xVP, sendo: EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP =Valor
da parcela a ser paga.
I = lndice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: I = (Tx}
I = (6/1 00) / 365.

Parágrafo Terceiro: Para fins de processamento do pagamento e liquidação do objeto da
presente licitação, a CONTRATADA deverá apresentar com a Nota Fiscal o Certificado de
Regularidade Fiscal —CRF emitido pelo Sistema de Gestão de Materiais do Estado do
Paraná -GMS, conforme artigo 6', $ 1o do Decreto Estadua! 9762 de 19de dezembro de 2013.

CLÁUSULA QUINTA - RECURSO FINANCEIRO

0 pagamento decorrente do fornecimento do objeto da presente licitação será efetuado a
conta dos recursos da dotação orçamentária 4534.12364252.203, elemento de despesa
4490.5235 e fonte 260.

CLÁUSULA SEXTA - CRITÉRIO DE REAJUSTE

0 preço estabelecido no presente Contrato nao será reajustado,

CLÁUSULA SÉTIMA —PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA E FORMA DE RECEBIMENTO
DO OBJETO

Parágrafo Primeiro: A empresa deverá entregar o objeto no prazo máximo de 15 (quinze) dias
contados a partir da assinatura deste contrato.

Parágrafo Segundo: 0 prazo estabeiecido no Parágrafo Primeiro desta Ciáusul~od á ser
prorrogado nos termos dos arts. 104 e 106, da Lei Estadual n'15.608/07 e art. 5g~ . q ', a-
Lei Federal n'.666/93.
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Parágrafo Terceiro: 0 objeto deverá ser entregue, pela contratada no endereço abaixo
relacionado, no horário das 08h00 ãs 11h30 e/ou das 13h30 as 16h30.

VNlOESTE/Carnpus de Toledo na Seção de Patrimônio e Equipamentos„Rua da Facuidade,
645, Jardim Santa Maria, Toledo - Paraná Fone 45 337S-7006, res onsáve! Carlos M. Jurach.

Parágrafo Quarto: 0 produto deverá ser entregue em embalagem original e estar dentro das
especificações exigidas neste instrumento contratual. Quando da entrega, caberá a
CONTRATADA, efetuar seguro visando o transporte do bem. O produto será recebido e conferido
por uma comissão composta de servidores da Llniversidade Estadual do Oeste do Paraná-
UNlOESTE/Campus de Toledo, a qual ao finai dos trabalhos de conferência emitirá Termo de
Recebimento Definitivo em relação ao produto entregue. Caso o produto apresente defeitos será
rejeitado, obrigando-se a CONTRATADA a substitui-lo, sem prejuízo para a CONTRATANTE.
Apurada, em qualquer tempo, divergencia entre as especificações pré-fixadas e o fornecimento,
serão aplicados a CONTRATADA sanções previstas neste contrato e na legislação vigente,

Parágrafo Quinto: Constatado que o objeto recebido não atende as especificações estipuladas
neste contrato, ou ainda não atenda a finalidade que dele naturalmente se espera, o órgão
responsável pelo recebimento expedirá oficio a CONTRATADA, comunicando e justificando as
razões da recusa e ainda notificando-a a efetuar a troca no prazo máximo de 10 í'dez) dias corridos.

Parágrafo Sexto: Decorrido o prazo estipulado na notificação, sem que tenha havido a troca do
objeto recusado, o órgão solicitante dará ciência ao gestor deste contrato, através de comunicaçao
interna, a fim de que se proceda á abertura de processo de penalidade contra a CONTRATADA,de acordo com as normas contidas na Lei Estadual n'5.606/07 e Lei Federal n'.666/93 ealterações, para aplicação das penalidades previstas neste contrato.

Parágrafo Sétimo: A CONTRATADA deve ser responsávei por quaisquer ônus decorrentes demarcas, registros e patentes reiatívos ao objeto proposto.

Paragrafo Oitavo: Para o aceite do equipamento, estes serão submetidos, a critério daCON TRATTRATANTE, a testes de desempenho e/ou demonstrações de funcionamento, que verificarãofuncões e parâmetros.

Parágrafo Nono: A desconformidade do objeto ás condições indispensáveis ao recebimentosujeitará a CONTRATADA, as sanções previstas neste contrato e na legislação vigente, sendoque em caso de devolução ou substituição de produto por outro da mesma espécie, todas asdespesas relativas, tais como impostos, taxas, tributos, fretes, seguros e demais custos ou
tra alhis
encargos fiscais previstos na legislação pertinente, bem como os constantes na legislaçãorabalhista, previdenciária, fiscal e civíi decorrentes, correrão por conta da CONTRATADA.

Paragrafo Dez: A CONT RATANTE pode solicitar, a seu critério, esclarecimentos e informaçõescomplementares.

condi ões es
Paragrafo Onze: Caberá a CONTRATADA na execução deste contrato atend ''ç pecíficas ambientais, conforme o caso, e considerando o ex st

en er as seguin es
Estadual no 6.252, de 22/03/2006:

consi eran o o exposto no Decrete,

tlti!izados,
a) recuperação ou reutilizacão, pelo fornecedor, do matenaí de embalagem e do~f ve 0 ~v os
tc) entrega das mercadorias em recipientes reutitizsuers, sempre que ossítiet, )Pc) coleta, reciclagem ou reutilização, pelo fornecedor, dos resíduos produzidos dura te oudepois da utilização ou do consumo de um produto;
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d) transporte e entrega de produtos químicos (como produtos de limpeza) concentrados,
procedendo-se a diluição no local de utilização;

e) 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;

f) é vedada a entrega por parte do fornecedor, de alimentos e de ingredientes alimentares
que contenham ou, sejam produzidos a partir de organismos geneãcamente
modificados ou de animais alimentados com ração contendo ingrediente transgênico.

CLÁUSULA OITAVA - GARANTIA EASSISTÊNCIA TÉCNICA

Parágrafo Primeiro: A garantia exigida tica tixada em 12 (doze) meses, para o produto constante
deste contrato, contados a partir da data de expedicão do Termo de Recebirnento Definitivo,
devidamente assinado e/ ou do recebimento da nota fiscal. Os produtos deverão ter garantia com
cobertura total, irrestrita, sem ônus, após o recebimento definitivo, contra falhas, vícios e defeitos
de fabricação e/ou desgaste anormal dos bens, componentes e peças, obrigando-se a
CONTRATADA a reparar os danos materiais e substituir as peças que se fizerem necessárias em
decorrência de tais problemas, sem nenhum ônus, até mesmo transporte, seguro, etc.

Parágrafo Segundo: Durante o prazo de vigência da garantia, a CONTRATADA deverá executar
toda manutenção preventiva e corretiva necessária, a fim de manter o produto em perfeita
condição de uso e funcionamento, sem ônus para a CONTRATANTE, nos termos do presente
contrato.

Parágrafo terceiro: Todas as despesas de fretes, seguros, testes, ensaios, reinspeção e demais
despesas que recaia sobre o produto„enviado para o conserto ou para substituição que estejam
cobertos pela garantia serão suportadas pela CONTRATADA

Paragrafo quarto; O produto deverá ter assistência técnica permanente no Brasil, através da
própria CONTRATADA, ou por outra empresa indicada na proposta. Caso a empresa indicada não
preste os serviços de assistência técnica, a CONTRATADA assumirá automaticamente este
encargo, independentemente de qualquer notificação ou interpelação, administrativa ou judicial.

a) a ausência de indicação leva ao entendimento de que a assistência técnica será
prestada pela CONTRATADA;

b) a CONTRATADA poderá propor a substituição, sem quaisquer ônus para a
CONTRATANTE, de peças ou subpartes tecnologicamente mais evoluídas desde que
fiquem preservadas as caracteristicas do produto e seu perfeito funcionamento, como
descrito neste Contrato.

Parágrafo quinto: Quando do chamado da assistencia técnica, a empresa terá no máximo até 03(tres) dias úteis, para solução do problema.

Parágrafo sexto. Quando a assistência técnica for prestada por uma empresa terceirizada ela
em r

TRATADA, esta última terá responsabilidade solidária por todos os atos rati ~i "I
p esa indicada, inclusive, quanto a não atendimento das solicitações da CO ARFE

p 'i "a

/
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CLÁUSULA NONA - DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

GOVPANO GQ E5><0c

Parágrafo Primeiro: Constituem direitos da CONTRATANTE, receber o objeto deste contrato nas
condições avençadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e prazo
convencionados.

Parágrafo Segundo: Constituern obrigações da CONTRATANTE:
a) providenciar os recursos e infraestrutura necessária á impiantação do equipamento,

neles incluídos a rede lógica e elétnca, nos locais estabelecidos a instalação do
equipamento;

b) zelar pela guarda e bom uso do equipamento;
c) acompanhar e fiscalizar a execucão do Contrato, registrando as ocorrencias e as

deficiências porventura existentes e encaminhando cópia imediatamente
CONTRATADA, para a pronta correção das irregularidades apontadas;

d} vetar o emprego de qualquer produto que considerar incompatível com as
especificações apresentadas na proposta da CONTRATADA, que possa ser
inadequado, nocivo ou danificar seus bens patrimoniais ou ser prejudicial á saúde dos
servidores;

e) prestar as informaçóes e os esclarecimentos sobre o contrato, que venham a ser
solicitados pela CONTRATADA;

f} efetuar o pagamento da CONTRATADA, até o i5'décimo quinto) dia, após o
recebimento definitivo do objeto empenhado e emissao da Nota Fiscal.

q uantidade infenor ao so ado, inadlmplemento

Contrato n'08/2020- Processo n'93 i/2020- Dispensa n'08/2020 - 5/8

Parágrafo Terceiro: Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) entregar o equipamento conforme especificações técnicas constantes da sua proposta

comercial e no prazo estipulado na Cláusula Sétima;
b) fornecer materiais e equipamento de primeira qualidade e perfeitamente adequados,
c) cumprir a garantia de funcionamento e prestar assistência técnica ao equipamento, na

forma e prazo definido na proposta;
d) indicar, formalmente, preposto apto a representá-la junto a CONTRATANTE, que

deverá responder pela fiel execução deste contrato, bem como acompanhar, orientar e
esc(arecer os empregados alocados, para atuar por ocasião da necessidade de
assistência técnica;

e) dlsponibilizar, por ocasiao da assinatura deste contrato, relação das empresas de
assistência técnica especializada, contemplando nome, telefone e endereço;

f) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, ás suas expensas, no total ou em
parte, o equipamento em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes
da fabricação ou da execução do serviço de assistência técnica;

g) garantir o perfeito funcionamento do equipamento disponibiiizado, de forma a garantir
o pleno atendimento do acordo de níveis de serviços, assim, deve responsabilizar-se
pela imediata substituição de qualquer equipamento que apresente problemas crônicos
de operação;

h) submeter á análise e aprovação do gestor técnico da UNIOESTE/Carnpus de Toledo,
a substituição de equipamento que deve ocorrer por outro que apresente as mesmas
características técnicas e funcionais;

i) disponibilizar a CONTRATANTE, quando solicitado na descrição do objeto, instalação
do equipamento sem õnus e na sede da mesma.

CLÁUSULA DEZ —DAS PENALIDADES

Parágrato Primeiro: Em caso de não assinatura deste contrato, inexe 'ução, erro de execução,
execuçao imperfeita, mora de execução,

Sof8 16/09/2020 16 4~
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contratual ou não veracidade das informações prestadas, a CONTRATADA estará sujeita as
seguintes sanções administrativas, garantida prévia defesa:

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

UN1OESTE, por prazo não superior a 02 (dois} anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Publica, pelo

prazo de até 05 (cinco) anos,

Parágrafo Segundo: Para 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.

Parágrafo Terceiro: A sanção administrativa de ADVERTÊNCJA será aplicada por escrito e
destinada ás condutas que prejudiquem a contratação.

Parágrafo Quarto: A sançao administrativa de MULTA será aplicada por inexecução total ou
parcial da obrigação, inclusive, por atraso injustificado na entrega do produto, sujeitando o
inadirnplente a multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração:

a) de '1% (um por cento) sobre o valor total do Contrato, por dia de atraso no evento não
cumprido, limitados a 10% (dez por cento) do mesmo valor.

b) de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, por infraçao a qualquer clausula
ou condição do Contrato, não especificada na alínea "a"deste inciso, aplicada em dobro
na reincidência.

c) de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, pela não entrega do
equipamento confirmado pela CONTRATADA ou pela entrega em desacordo;

d) de 10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta vencedora, no caso de recusa
injustíficada do vencedor em assinar o Contrato;

e) de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de rescisão do contrato
por ato unilateral da administraçao, motivado por culpa da CONTRATADA, garantida
prévia defesa, independente das demais sançoes cabiveis;
de 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato peia entrega em desacordo com a
proposta de preços aceita na Dispensa de Licitação.

Parágrafo Quinto: A aplicação da multa não impede que a UNIOESTE rescinda unilateralrnente
este contrato ou instrumento equivalente, e aplique as demais sanções previstas na legisiação
estaduai pertinente.

Parágrafo Sexto: As multas previstas não têm caráter compensatódio e o seu pagamento não
eximirá a empresa inadimplente da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das
infrações cometidas.

Parágrafo Sétimo; No processo de aplicação de sanções é assegurado o direito ao contraditórioe a ampla defesa, facultada defesa prévia do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
contados da respectiva intimação.

Parágrafo Oitavo: 0 valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 05 (cinco) diasêteis, a contar da data da notificaçao. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, seJ'á
automaticamente descontado do pagamento a que a CONTRATADA fizer jus. Em - he
inexistência ou insuficiencia de crédito da CONTRATADA o valor devido será ab ~~ J2pacquando houver. Sendo a garantia insuficiente, deverá ser cobrado o valor co p1ëmentar, .kuíta
náo paga será cobrada adrninisttadusmente atou judicialmente. '' ~ /
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Parágrafo Nono: A sanção administrativa de SUSPENSAO temporária do direito de licitar e
impedimento de contratar com a UNIOESTE, será aplicada nas hipóteses dos ilícitos previstos nos
incisos do art. 154 da Lei Estadual n'5,608/07, ou incisos dos aits. 87 e 88 da Lei Federal

n'.666/93.

Parágrafo Dez: A sanção administrativa de DECLARAÇAO DE INIDONEIDADE será aplicada
nas hipóteses dos ilícitos previstos nos incisos do art. 156 da Lei Estaduai n'5.608/07, ou nos
incisos do art. 87 e seguintes da Lei Federai n'.666/93.

Parágrafo Onze: Pela inexecução total ou parcial deste contrato ou instrumento equivalente, e
pelo descumprimento das normas e legislaçóes pertinentes a execução do objeto contratual que
acarrete a rescisão deste contrato, a Universidade Estadual do Oeste do Paraná —UNIOESTE
poderá, ainda, garantida a prévia defesa, apiicar a CONTRATADA as sançóes previstas no art.
150 da Lei Estadual n'5.608/07 ou no art. 87 da Lei Federal n'.666/93, sendo que em caso de
multa esta corresponderá a 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado.

Parágrafo Doze: Comprovado que o bem fornecido não corresponde ãs especificaçóes
constantes na proposta, será o mesmo devolvido ã CONTRATADA, obrigando-se a substitui-lo no
prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, sem qualquer ónus para a Administração e sem prejuízo
das sanções previstas no presente contrato.

Parágrafo Treze: As sanções administrativas previstas nesta Cláusula Dez serão aplicadas sem
prejuízo das cominações impostas na Lei Federal n'.666/93 e suas alteraçóes, Lei Estadual

n'5.608/07.

Parágrafo Catorze: As penalidades somente poderão ser relevadas em razão de caso fortuito,
força maior e as justificativas somente serão aceitas por escrito, fundamentadas em fatos reais e
comprováveis, a critério da UNIOESTE.

CLÁUSULA ONZE - RESCISAO

Parágrafo Primeiro: 0 presente contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos
elencados nos arts 128 a 131 da Lei Estadual n'15.608/07 e art. 78 e seguintes da Lei Federal no
8.666/93.

Parágrafo Segundo: A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de
rescisão administrativa prevista no art. 28 da Leí Estadual n'5.608/07 e art. 77 da Lei Federal

n'.666/93.

CLÁUSULA DOZE —GESTAO/FISCALIZAÇAO DO CONTRATO

Parágrafo Primeiro: 0 gestor deste contrato será o Senhor Moisés Cordeiro Muniz, nomeado
pela Portaria 1904/2017-GRE.

Parágrafo Segundo: 0 gestor receberá do fiscal deste contrato o(s) relatório(s) quando da
verificação de descumprimento de cláusula contratual.

Parágrafo Terceiro: O(s) relatório(s) recebido(s) do fiscal deste contrato deverá ser juntado aoprocesso, facultando-se a CONTRATADA a obtenção de cópias dos registros e informações dasocorrências,

Parágrafo Quarto: A fiscaiização deste contrato será efetuada pelo Chefe da Seção~aT, ó8oe Equipamentos, Senhor Carlos Martin Jurach, fiscal substituto, Senhor Deoclécl - atéki, da Qr
r jc 3 I '308õ030-P '3933330 0 03 9 '0~03ro
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Universidade Estaduat da Oeste da Parana
Campus de Toieda - CWPJ 78.680~7/0005-08

Rua da Faculdade,645- Jd. Santa Maria- Fane: (45) 3379-7013-CEP 55903-000-Toleda - PR
E-rnaib toledo.com ras untoeste.br

r;5I
PARANÁ
co'teu co tsrluo

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE/campus de Toledo, nos termos do Art.
117da Lei Estadual n'5.608/07.

CLÁUSULA TREZE - LEGISLADO APLICÁVEL

0 presente Instrumento Contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei Federal
n'.666,de 21 de junho de 1993, Lei Estadual n'5.608/07 e pelos preceitos de direito púbíico,

aplicando-se-Ihe supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de
direito privado e o Código de Defesa do Consumidor.

CLÁUSULA CATORZE —DURA/AO

0 presente Contrato terá duracão de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura,

CLÁUSULA QUINZE - CASOS OIUIISSOS

Os casos omissos serão resolvidos a luz da Lei Federal n'.666/93, Lei Estadual
n'5.608/07e dos princípios gerais de direito e o Código de Defesa do Consumidor.

Fica eleito o Foro da Comarca de Toiedo-PR 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.

Toledo, 16 de setembro de 2020.

C . TAN/TE

Remi Schom
Diretor Geral
UNIOESTE/Campus de Toledo

Testemunha contratante

/

j/

Elio de Carvalho
Sócio Administrador
C P F:603:068.749-20
Testemunha contratada

Assinatura;

RG:

Assinatura:

Nome;

RG:

Contrato n'0B/2020- Processo n'931/2020- Dispensa n'08/2020 - BIB
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gg PARANÁ
Govtn!io oo Esrnoo

Governo do Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda

NOVO

da Finansas
nóisllcas

NOTA DE EMPENHO

Identifica ão

N. Documento 20012070

Pedido de Origem 20012087

Tipo de Documento OC

Tipo de Pedido de Origem OR

Data de Emissáo 16/09/20

Unidade Contábil 04534 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA UNIOESTE

Unidade

CNPJ Unidade

P roj/Atividad e

Caracteristicas

453445340005 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTEDO PARANÁ —UNIOESTE

78.680.337/0001-84

6128 GESTÁO DAS ATIVIDADES UNIVERSITÁRIAS - UNIOESTE

Obra

Utilização

Reserva Saldo

NÁO

5 Despesas de capital

Cond. Pagamento AV

P.A.D.V. 00

Credor

Recurso Excesso de Arrecadação

Adiantamento NÁO

Tipo Empenho 1 Ordinário

Diferido

Previsão Pagamento 16/09/20

N. Licitaçao 008/20

N. Contrato 008/20

N. Convênio

N. SID

Mod. de Licitação 8 Processo Dispensa

Tp. Contrato 1 Contrato Concedido

Tp. Convênio

Credor 221115 - EREL SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

Endereço RUA SANTOS DUMONT, 3282 - - CENTRO
TOLEDO-PR BR

CNP J 05.577.847/0001-57

CEP 85900-000

Banco/Agência 001/0587-8

Conta 27989/7

Demonstrativo de Saldo Or amentário

DOTAÇÁO ORQAMENTÁRIA

4534 6128 12 364 08 44905235 00 0000000260 2

Obs c Valor estornado: R$ 1.588.00

R$ 1.588,00

Histórico

(um mil, quinhentos e oitenta e oito reais)

EQUIPAMENTOS MESAS DIGITTALIZADORAS P/ SALA DE GRAVACAO DE AULAS - COVID-19 - DISPENSA 008/20-
CONTRATO 008/20

Aprovador 129434 REMI SCHORN

Dt.Aprovação 16/09/20

AUTO~ A SAVEL
uuetor Geral

Urjtoeste/Campus de gokg
005/202'-(; „'

R5843500A 17/09/20 8:36:16Criador por FSCHMIDT
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PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

Governo do Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda

NOVO

de Finanças
Públicas

NOTA DE PRÉ EMPENHO

identifica ão

N. Documento 20012087

Pedido de Origem 20000102

Tipo de Documento OR

Tipo de Pedido de Origem ON

Data de Emissáo 16/09/20

Unidade Contábil 04534 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA UNIOESTE

Unidade

CNPJ Unidade

Proj/Atividade

Caracteristicas

453445340005 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTEDO PARANÁ —UNIOESTE

78.680.337/0001-84

6128 GESTÁO DAS ATIVIDADES UNIVERSITÁRIAS - UNIOESTE

Recurso Excesso de Arrecadação

Adiantamento NÁO

Obra NÁO

Utilização

Reserva Saldo

Cond. Pagamento AV

P.A.D.V, 00

Credor

Tipo Empenho

Diferido

Previsao Pagamento 16/09/20

N. Licitação

N. Contrato

N. Convênio

N. SID

Mod. de Licitação

Tp. Contrato

Tp. Convenio

Isento/Não Aplicável

Credor 221115 - EREL SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

Endereço RUA SANTOS DUMONT, 3282 - - CENTRO
TOLEDO-PR BR

CNP J 05.577.847/0001-57

CEP 85900-000

Banco/Agência 001/0587-8

Conta 27989/7

Demonstrativo de Saldo Or amentário

DOTAÇAO ORÇAMENTÁRIA

4534 6128 12 364 08 44905235 00 0000000260 2

Obs.: Valor estornado: R$ ,00

SALDO ORÇAM. ANT.

,00

SD, ORÇAM.ATUAL

1.588,00

VALOR TOTAL

1.588,00

Histórico

EQUIPAMENTOS MESAS DIGITTALIZADORAS P/ SALA DE GRAVACAO DE AULAS - COVID-19 - DISPENSA 008/20-
CONTRATO 008/20

Aprovador 129434 REMI SCHORN

Dt.Aprovação 16/09/20

í

AUTORIZAÇÁ DO ESPONSÁVEL

REMI SCHORN
Diretor Geril

Umoeste/Campus de Toledt
Portaria 005/2020-(...".

R5843500A 17/09/20 8;34:36 Criador por FSCHMIDT
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