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PREGÃO ELETRÔNICO N'10/2020- UNIOESTE/REITORIA
PROCESSO N'9.860/2020

ATA DE REGISTRO DE PREITOS N.'11/2020 - REITORIA

Pelo presente instrumento, a Universidade Estadual do Oeste do Paraná
UNIOESTE, situada a Rua Universitária, 1619 —Jardim Universitário na Cidade de
Cascavel, Estado do Paraná, neste ato representada pelo Pró-Reitor de Administração e
Finanças, Senhor Geysler Rogis Flor Bertolini, nomeado pela Portaria n'039/2020 —GRE,
daqui por diante designada simplesmente de UNIOESTE, considerando o julgamento da
licitação na modalidade de Pregão Eletrônico para Registro de Preços, n.'10/2020, bem
como a classificação das propostas e a respectiva homologação, RESOLVE registrar os
preços da empresa, TIKINET EDIÇ,'AO LTDA -EPP, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNP J sob n.'5.267.097/0001-70, situada na Rua Santanésia, N'28 1'nd,""—""'lE'—'"""
1808, na Cidade de São Paulo, representada neste ato pelo Senhor Carlos Eduardo Chiba nas
quantidades estimadas anuais, de acordo com a classificação por elas alcançadas para o
ITEM, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta
Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes as normas constantes da Lei Estadual

n.'5.608/07e a Lei Federal n.'.666/93, de 21 de junho de 1993,e suas alterações posteriores,
do Decreto n.'.892, de 23 de janeiro de 2013, e da IN/MARE n.'5, de 21 de julho de
1995, da Lei n.'0.520 de 2002 e do Decreto n.'0.024/19, e em conformidade com as
disposições a seguir:

CLÁUSULA 1' DO OBJETO
A presente ata tem por obj eto o Registro de Preços com vistas a futura e eventual contratação
de empresa especializada para prestar serviços de tradução de textos científicos e correlatos
dos idiomas português para inglês (fazendo distinção entre inglês americano e britânico) e
português para espanhol, nas várias áreas do conhecimento do CNPq com vistas a sua
publicação em periódicos especializados, para atender as várias unidades Administrativas da
Universidade Estadual do Oeste do Paraná —UNIOESTE —Reitoria, cujas características
mínimas e essenciais dos bens quanto seus quantitativos estão descritos no Anexo 01 (Termo
de Referência), do Edital e na Ordem de Serviço, que passa a fazer parte desta Ata,
juntamente com a documentação e a proposta de preço apresentada pelo licitante classificado
em primeiro lugar, por item, conforme consta nos autos da CR n.'9.860/2020.

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,
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CLÁUSULA 2' DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PRE OS
»td *)

a contar da data da sua assinatura, de eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário
Oficial do Estado do Paraná.

CLÁUSULA 3' DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE
PRE OS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS PARTICIPANTES
GERENCIAMENTO DA ATA:
Universidade Estadual do Oeste do Paraná —UNIOESTE (Reitoria), Rua
Universitária, 1619—Jardim Universitário —Cascavel/PR

UNIDADES ADMINISTRATIVAS PARTICIPANTES DA ATA:

Universidade Estadual do Oeste do Paraná —UNIOESTE (Campus de Cascavel),
Rua Universitária, 2069—Jardim Universitário —Cascavel/PR.

Universidade Estadual do Oeste do Paraná —UNIOESTE (Campus de Toledo),
Rua da Faculdade, 645 —Jardim Santa Maria —Toledo/PR,

Universidade Estadual do Oeste do Paraná —UNIOESTE (Campus de Foz do
Iguaçu), Avenida Tarquínio Joslin dos Santos, 1300 - Pólo Universitário —Foz
do I a u/PR.

Universidade Estadual do Oeste do Paraná —UNIOESTE (Campus de Francisco
Beltrão, Rua Marin á, 1200 —Vila Nova —Francisco Beltrão/PR.

Universidade Estadual do Oeste do Paraná —UNIOESTE (Campus de Marechal
Cândido Rondon, â Rua Pernambuco, 1777 —Marechal Cândido Rondon/PR,

CLÁUSULA 4' DOS PRK OS ESPECIFICA OES E UANTITATIVOS
0 preço registrado, a especificação do serviço, os quantitativos, a empresa fornecedora e seu
respectivo representante legal encontram-se elencados na presente Ata, conforme Anexo 01,
em ordem de classificação das propostas.
Pará rafo Único —No Registro de Preços, a administração solicita o serviço conforme as
suas reais necessidades, logo não existe quantidade mínima de serviço a ser fornecido.

CLÁUSULA 5' DO LOCAL E PRAZO DE ATENDIMENTO
0 objeto referente ao Anexo 01 (Termo de Referência) deverá ser entregue pela contratada
em formato digital (doc.), por e-mail.

dias úteis a contar da data de recebimento da Ordem de Serviço.
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CLÁUSULA 6' DAS CONDI OES DO FORNECIMENTO
Pará rafo Primeiro - As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser
convidadas a firmar contratações de fornecimento do serviço, observadas as condições
fixadas neste instrumento e em seus Anexos, e na legislação pertinente.
Pará rafo Se undo -As contratações serão efetuadas, por intermédio da Ordem de Serviço,
emitida pela UNIOESTE, contendo os seguintes dados: o n.'a Ata, o nome da empresa, o
objeto, a especificação, o endereço, o prazo, local e data de entrega.
Pará rafo Terceiro - Com referência ao serviço contratado desta licitação, fica obrigada a
empresa que tenha seu preço registrado, a conceder livre acesso aos seus documentos e
registros contábeis, para os servidores dos órgãos e entidades públicas concedentes e dos
órgãos de controle interno e externo.

CLÁUSULA 7' DAS CONDI OES DE RECEBIMENTO
Pará rafo Único - Todos os serviços entregues serão recebidos e conferidos por uma
Comissão composta de servidores da Universidade Estadual do Oeste do Paraná
UNIOESTE, onde ao final dos trabalhos de conferência emitirá laudo de recebimento
(Anexo 05) em relação ao serviço prestado. Os serviços que apresentarem defeitos serão
rejeitados, obrigando-se o fornecedor a substituí-los, sem prejuízo para a UNIOESTE.
Apurada, em qualquer tempo, divergência entre as especificações pré-fixadas e o serviço
prestado, serão aplicados a CONTRATADA sanções previstas no Edital e na legislação
vigente.

a) Constatado que o serviço prestado não atende as especificações estipuladas no
Edital, ou ainda não atenda a finalidade que dele naturalmente se espera, o órgão responsável
pelo recebimento expedirá oficio â empresa vencedora, comunicando e justificando as razões
da recusa e ainda a notificando efetuar a troca no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis;

b) Decorrido o prazo estipulado na notificação, sem que tenha havido correção do
serviço prestado, o órgão solicitante procederá a abertura de processo de penalidade contra
a empresa, de acordo com as normas contidas na Lei Estadual n.'5.608/07 e Lei Federal
n.'.666/93 e alterações, para aplicação das penalidades previstas no Edital.

CLÁUSULA 8' DAS OBRIGA OES DO FORNECEDOR
São obrigações do fornecedor, além das demais previstas nesta Ata e em seu Anexo 01:
Pará rafo Primeiro - Entregar o serviço dentro dos padrões estabelecidos pela UNIOESTE,
de acordo com o especificado nesta Ata, no Anexo 01 e na Ordem de Serviço, que faz parte
deste instrumento, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do
descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida.
Pará rafo Se undo — Caso o serviço seja rejeitado, no ato do recebimento, ou
posteriormente, o fornecedor terá prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da data em que
for notificada, para corrigi-lo de maneira que satisfaça as exigências de aceitação,
independentemente das sanções previstas nesta Ata.
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Pará rafo Terceiro - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela UNIOESTE,
cujas reclamações se obriga a atender prontamente, bem como cientificar a UNIOESTE,
imediatamente e por escrito, acerca de qualquer anormalidade que verificar quando da
execução do serviço contratado desta Ata,

fornecimento do serviço, assim como ao cumprimento das obrigações previstas nesta Ata.

serviço, inclusive considerado os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza.
Pará rafo Sexto —Informar a UNIOESTE a impossibilidade da entrega do serviço, bem
como o motivo de força maior para a má execução ou inexecução do objeto desta Ata.
Pará rafo Sétimo —Possibilitar a UNIOESTE efetuar vistoria em suas instalações, a fim de
verificar as condições para atendimento do objeto desta Ata.
Pará rafo Oitavo —Comunicar imediatamente a UNIOESTE qualquer alteração ocorrida
no endereço, conta bancária, e outras informações julgadas necessárias para o
desenvolvimento pleno do objeto desta Ata.

previstas nas normas regulamentadoras pertinentes.
Pará rafo Décimo —Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou,
cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á
independentemente da que será exercida pela UNIOESTE.
Pará rafo Décimo Primeiro —Indenizar terceiros e/ou a UNIOESTE, 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 as disposições legais vigentes.
Pará rafo Décimo Se undo —Manter, sob as penas da lei, o mais completo e absoluto sigilo
sobre quaisquer dados, informações, documentos, especificações técnicas e comerciais do
serviço prestado a UNIOESTE, de que venha a tomar conhecimento ou ter acesso, ou que
venham a ser confiados, sejam relacionados ou não com o fornecimento do serviço objeto
desta Ata.
Pará rafo Décimo Terceiro —Manter 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. n.'5, $ 2.'a Lei Estadual n.'5.608/07 e do art. 55, Inciso XIII,
da Lei Federal n.'.666/93, inclusive as condições de cadastramento/habilitação no
GMS/CFPR e não inscrição no CADIN Estadual, que serão observadas, quanto aos
pagamentos a contratada.
Pará rafo Décimo uarto -Atender qualquer pedido de item (sem vinculação de exigência
mínima), efetuados durante a vigência desta Ata, independente de valor ou quantidade.

CLÁUSULA 9' DAS RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR
São responsabilidades do fornecedor signatário desta Ata:
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Pará rafo Primeiro - Todo e qualquer dano que causar a UNIOESTE ou a terceiros, ainda
que culposo, praticado por seus prepostos, empregados ou mandatário, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela UNIOESTE.
Pará rafo Se undo - Todo e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em
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 de qualquer solidariedade ou responsabilidade.
Pará rafo Terceiro - Todas e quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas a
UNIOESTE por autoridade competente, em decorrência do descumprimento de lei ou de
regulamento pela contratada, que forem pagas, pela UNIOESTE, deverão ser reembolsadas
a mesma, que ficará, de pleno direito, autorizada a descontar de qualquer pagamento devido
a contratada, em seu valor correspondente.

correspondente aos referidos danos ou prejuízos diretamente das faturas pertinentes aos
pagamentos que lhe forem devidos, assegurada a prévia defesa.

d
signatária desta Ata das responsabilidades previstas neste instrumento.

CLÁUSULA 10' DAS OBRIGA OES DA UNIOESTE
A UNIOESTE obriga-se a:
Pará rafo Primeiro —Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa cumprir
suas obrigações especificadas.
Pará rafo Se undo —Relacionar-se com a empresa exclusivamente através de pessoa por
ela credenciada.
Pará rafo Terceiro —Efetuar o pagamento da empresa vencedora, até o 20'vigésimo) dia
útil, após o recebimento definitivo do objeto empenhado e emissão da nota fiscal/fatura.

Serviço.

observância a este instrumento.
Pará rafo Sexto —Orientar, supervisionar e controlar a FISCALIZA/AO.
Pará rafo Sétimo —Efetuar os pagamentos a CONTRATADA, de acordo com o previsto
na cláusula décima primeira da Ata,

CLÁUSULA 11' DA EXECU AO DO SERVI 0
Pará rafo Primeiro - Os textos serão encaminhados por correspondência eletrônica a
Contratada, para cálculo do custo dos serviços da tradução, constando a opção desejada de
idioma Português para Inglês (inglês britânico ou inglês americano) ou Português para
Espanhol, e a área do conhecimento.
Pará rafo Se undo - A Contratada comunicará eletronicamente a UNIOESTE no prazo de
até 3 (três) dias úteis os custos da tradução.
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Pará rafo Terceiro —0 valor dos serviços será calculado por PALAVRA, eletronicamente
contado pelo processador de textos, tomando-se por base o texto original.

FERRAMENTAS e o comando CONTAR PALAVRAS do processador de textos do
Microsoft Word.

conteúdo das tabelas e figtn.as.

figuras.
Pará rafo Sétimo - A Contratada terá o prazo de até 15 (quinze) dias úteis para realizar os
serviços, a partir da autorização da UNIOESTE para prestação do serviço que será
encaminhado por correspondência eletrônica.
Pará rafo Oitavo - Após o recebimento do artigo traduzido, no prazo de até 07 (sete) dias
úteis, o docente responsável pela solicitação do serviço de tradução poderá manifestar-se
formalmente, caso o serviço prestado esteja em desacordo com a qualidade, solicitando
correções e revisões do texto traduzido sem custo adicional a UNIOESTE, mediante
justificativa. -* d b''
recebimento da notificação da UNIOESTE, a refazer os textos traduzidos encaminhados a
revistas cientificas que apresentarem avaliações negativas dos respectivos revisores ou
editores em relação â ortografia e/ou gramática, sem custo adicional a UNIOESTE, com
atendimento aos padrões de qualidade exigidos pelas revistas.
Pará rafo Décimo —A contratada deverá entregar o material traduzido em arquivo digital
prestando serviços de diagramação e configuração dos textos de acordo com as normas da
Associação Brasileira de Normas Técnicas —ABNT e/ou outras organizações internacionais.

CLÁUSULA 12' DO PAGAMENTO
Pará rafo Primeiro - Quando da entrega do serviço prestado por parte da empresa
contratada, esta deverá emitir nota fiscal em favor da Universidade Estadual do Oeste do
Paraná - UNIOESTE, sendo que, caberá 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 20 (vinte) dias úteis, contados a partir da entrega do serviço prestado,
desde que o mesmo esteja de acordo com o solicitado pela Administração, e do recebimento
pela Divisão Financeira da Reitoria da UNIOESTE, da respectiva nota fiscal e do Termo de
Recebimento Definitivo (Anexo 05), devidamente atestado.

a) Para o cumprimento do item anterior, caberá â empresa contratada
manter o Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná - GMS/CFPR
(conforme Decreto Estadual n.'762/13, de 19 de dezembro de 2013), devidamente
ativo e em plena regularidade junto ao Governo do Estado, sob pena de não o fazendo,
estar impossibilitada de receber o pagamento devido até a efetiva regularização, bem
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como não poderá estar inscrita no CADIN Estadual (Cadastro Informativo Estadual-
Decreto Estadual n.'933/15, de 17 de julho de 2015);

b) Caberá ainda â(s) empresa(s) contratada(s), na emissão da(s) nota(s)
fiscal(is), observar que a partir de 01/12/2010, conforme Protocolo ICMS n.'2/2009 eNPF
n.'95/2009, é obrigatório a emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), em substituição aos
modelos 1 e 1A;

c) Quando solicitadas que as notas fiscais sejam emitidas em nome da SETI-
UGF, SEED ou outras Secretarias do Estado, caberá a esta a liquidação do(s) respectivo(s)
empenho(s), após competente atesto do servidor solicitante, nas notas fiscais do objeto
entregue. 0 pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da
entrega do bem obj eto do fornecimento pela Divisão Financeira da Reitoria da Unioeste, das
respectivas notas fiscais e do termo de Recebimento Definitivo (Anexo 05), devidamente
atestado,
Pará rafo Se undo - Caberá a empresa contratada informar na nota fiscal emitida, o banco,
o número da agência bancária e o número da conta corrente para depósito (devendo ser do
mesmo CNPJ apresentado na proposta). Não será efetuada qualquer outra forma de
pagamento que não seja depósito bancário, isso porque o Sistema de Gestão de Convênios e
Contratos de Repasse —SICONV, não operacionaliza pagamentos através de boleto bancário;
Pará rafo Terceiro —Caberá a empresa contrata manter conta corrente ativa no Banco do
Brasil, de acordo com o Decreto Estadual n.'.505/16, de 06 de julho de 2016, onde os
empenhos efetuados com recursos do Tesouro, só poderão ter seus pagamentos efetivados
em favor da contratada, por meio de depósito bancário e no banco citado.

as obrigações anteriores da contratada, até a data do evento que originou o faturamento.

valor(es), quer por omissão de dados ou elementos identificadores do(s) respectivo(s)
pagamento(s), a(s) fatura(s) será(ão) devolvida(s) a contratada.

devolução a contratada, não estiver(em) em poder da UNIOESTE, não será considerado para
efeito de pagamento de quaisquer ônus, devendo a contagem do prazo para pagamento ser
iniciada na data de reapresentação da(s) fatura(s).

CLÁUSULA 13' DA REVISAO DE PRE OS
Pará rafo Primeiro —Os preços relacionados na Ata de Registro de Preços poderão sofrer
alterações obedecidas as disposições contidas no art. n.'13 da Lei Estadual n.'5.608/07 e
no art. 65 da Lei Federal n.'.666/93. 0 preço registrado poderá ser revisto em decorrência
de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens
registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata negociar junto aos fornecedores.
Pará rafo Se undo —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
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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.
Pará rafo Terceiro - No caso de o detentor do Registro de Preços ser revendedor ou
representante comercial, eventual pedido de revisão dos preços deverá, necessariamente, ser
acompanhado de planilhas que demonstrem, de maneira clara, o valor atribuído a cada item
que compôs o preço final constante de sua proposta e que compõe o valor solicitado no
pedido de revisão (custo de aquisição, com as respectivas notas fiscais de
fábrica/indústria/distribuidor; encargos em geral; lucro, etc.), de modo a demonstrar o
alegado desequilíbrio econômico financeira decorrente de acréscimos posteriores e
imprevistos, em comparação a revisão solicitada, "'f
comprovação necessária, conforme o caso, é pressuposto fundamental para a análise do
pedido de revisão, não bastando mera alegação de desequilíbrio,

de preços expedida pelos fabricantes, que conterá, obrigatoriamente, a data de início de sua
vigência e numeração sequencial, para instrução de pedidos de revisão de preços.
Pará rafo Sexto — Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, o órgão
gerenciador adotará, para verificação dos preços constantes dos demonstrativos que
acompanhem o pedido, pesquisa de mercado dentre empresas de reconhecido porte
mercantil, produtoras e/ou comercializadoras, a ser realizada pela própria unidade ou por
instituto de pesquisa, utilizando-se também, de índices setoriais ou outros adotados pelo
Governo Estadual, devendo a 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.
Pará rafo Sétimo - 0 percentual diferencial entre os preços de mercado vigente â época do
julgamento do pregão, devidamente apurado, e os propostos pela Contratada/Detentora do
Registro de Preços será mantido durante toda a vigência do registro, 0 percentual não poderá
ser alterado de forma a configurar reajuste econômico durante a vigência deste registro.
Pará rafo Oitavo - É vedado a contratada interromper o fornecimento enquanto aguarda o
trâmite do processo de revisão de preços, estando, neste caso, sujeita âs sanções previstas
nesta Ata.

que são soberanas â previsão desta cláusula.
Pará rafo Décimo —Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso
assumido e a Administração convocará os demais fornecedores visando igual oportunidade
de negociação.
Pará rafo Décimo Primeiro —Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços
registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
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a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade,
confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação
ocorrer antes do pedido de fornecimento; e

b) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
Pará rafo Décimo Se undo —¹o 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 14' DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR
0 cancelamento do registro do fornecedor, finda todos os vínculos obrigacionais existentes
entre a UNIOESTE e o fornecedor que descumprir o avençado.
Pará rafo Primeiro —0 fornecedor terá o seu registro de preços cancelado quando:

a) Descumprir as condições dessa Ata de Registro de Preços;
b) ¹o retirar a respectiva Ordem de Serviço ou instrumento equivalente, no prazo

estabelecido, sem justificativa aceitável;
c) ¹o aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior

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

Pará rafo Se uudo -0 Fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço
na ocorrência de fato superveniente que venha a comprometer a perfeita execução contratual,
decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.
Pará rafo Terceiro - 0 cancelamento de registro, assegurados o contraditório e a ampla
defesa, será formalizado por despacho do Ordenador de Despesas da UNIOESTE.

CLÁUSULA 15'-DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS ENCARGOS SEGUROS ETC.
Correrão por conta exclusiva da empresa signatária desta Ata:
Pará rafo Primeiro - Todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na
legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-la na época própria.
Pará rafo Se undo — Todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação
específica de acidentes de trabalho quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus
empregados, quando do fornecimento do serviço ou em conexão com ele, ainda que
acontecido em dependência da UNIOESTE.
Pará rafo Terceiro —Todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal,
relacionadas ao fornecimento do serviço, originariamente ou vinculada por prevenção,
conexão ou continência.

adjudicação do objeto licitado.

estabelecidos nesta Cláusula, não transfere a responsabilidade por seu pagamento â
Administração da UNIOESTE, nem poderá onerar o objeto do Pregão, razão pela qual o
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ADJUDICATÁRIO renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativo ou
passivo, com a UNIOESTE.

CLÁUSULA 16' DAS PENALIDADES
Pará rafo Primeiro —Em caso de não envio da documentação de habilitação, não assinatura
e encaminhamento dessa Ata de Registro de Preços, sua inexecução total ou parcial, erro de
execução, execução imperfeita, mora de execução injustificada, quantidade inferior ao
solicitado, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a
Contratada estará sujeita as seguintes sanções administrativas, garantida prévia defesa, nos
termos do art. 86, da Lei Federal n.'.666/93 e do Manual de Procedimentos da Unioeste
para aplicações das sanções Administrativas previstas nas leis de licitação, aprovado pela
Resolução n.'80/2013 —COU:

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

a UNIOESTE, por prazo não superior a 02 (dois) anos.
Pará rafo Se undo - Para aplicação das sanções administrativas, a UNIOESTE levará em
consideração a natureza e a gravidade da falta, os prejuízos dela advindos e a reincidência
na prática do ato, apurados mediante processo administrativo, assegurado o direito ao
contraditório e ampla defesa.

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

(ii) A sanção administrativa de MULTA será aplicada por inexecução total ou parcial da
obrigação, inclusive, por atraso injustificado na entrega do serviço, sujeitando o
inadimplente a multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração:

a) De 1% (um por cento) sobre o valor total da ordem de serviço, por dia de atraso
no evento não cumprido, limitados a 10% (dez por cento) do mesmo valor;

b) De 10% (dez por cento) sobre o valor total da ordem de serviço, por infração a
qualquer cláusula ou condição do Edital, não especificada na alínea "a"deste inciso, aplicada
em dobro na reincidência;

c) De 10% (dez por cento) sobre o valor total da ordem de serviço, pela não entrega
do(s) serviço(s) confirmado(s) pela empresa ou pela entrega em desacordo;

d) De 10% (dez por cento) sobre o valor total da Proposta vencedora, no caso de
recusa injustificada do licitante adjudicatário em assinar a Ata de Registro de Preço ou deixar
de apresentar os documentos exigidos, nos prazos e condições estabelecidas no Edital;

e) De 10% (dez por cento) sobre o valor total da Proposta, no caso de rescisão do
contrato por ato unilateral da administração, motivado por culpa da Contratada, garantida
prévia defesa, independente das demais sanções cabíveis;

f) De 5% (cinco por cento) do valor total da ordem de serviço pela entrega realização
do serviço em desacordo com a proposta de preços aceita na sessão do pregão.

10



8A IG88t8
Unlverstdade Kstadnal do oeste do Parana

PARAM%
G<JPEBWC t>0 EnADQ

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

PREGAO ELETRÔNICO N'10/2020 —UNIOESTE/REITORIA
PROCESSO N'9,860/2020

Pará rafo Terceiro - A aplicação da multa não impede que a UNIOESTE rescinda
unilateralmente o contrato ou instrumento equivalente, e aplique as demais sanções previstas
na legislação estadual pertinente."""

*'ão

eximirá a empresa inadimplente da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das
infrações cometidas.

contraditório e â ampla defesa, facultada defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco)
dias úteis contados da respectiva intimação.

dias úteis, a contar da data da notificação. Se o valor da multa não for pago, ou depositado,
será automaticamente descontado do pagamento a que a Contratada fazer jus. Em caso de
inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada o valor devido será abatido da garantia,
quando houver. Sendo a garantia insuficiente, deverá ser cobrado o valor complementar, A
multa não paga será cobrada administrativamente e/ou judicialmente.
Pará rafo Sétimo - Comprovado que o serviço prestado não corresponde as especificações
constantes na proposta, será o mesmo devolvido ao contratado, obrigando-se este a substituí-
lo no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, sem qualquer ônus para a Administração e
sem prejuízo das sanções previstas no presente Edital.
Pará rafo Oitavo —As sanções administrativas previstas no Parágrafo Primeiro serão
aplicadas sem prejuízo das cominações impostas na Lei Estadual n.'5.608/07 e suas
alterações, ou das cominações impostas na Lei Federal n.'.666/93 e suas alterações, além
da instrução de Serviço n.'03/2004 —GRE, de 14 de maio de 2004,

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

CLÁUSULA 17' DOS RECURSOS OR AMENTÁRIOS
Pará rafo Único - Os pagamentos decorrentes do fornecimento do objeto da presente
licitação ocorrerão por conta dos recursos da dotação orçamentária 4534.12364084-127,
rubrica 3390.3900nas mais diversas fontes.

CLÁUSULA 18' DAS DISPOSI OES FINAIS
As partes ficam, ainda, adstritas âs seguintes disposições:
Pará rafo Primeiro - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por
intermédio de lavratura de Termo Aditivo a presente Ata de Registro de Preços.
Pará rafo Se undo - Integram esta Ata, como se nela estivessem transcritos, o Edital de
Pregão n.'10/2020 e seus Anexos e as propostas das empresas classificadas, por item.
Pará rafo Terceiro —É vedado caucionar ou utilizar a Ata decorrente do presente registro
para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da UNIOESTE.

11
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CLÁUSULA 19' DA PARTICIPA/AO DE ENTIDADES EXTRAORDINÁRIAS
(CARONAS)
Pará rafo Primeiro - Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços,
quando desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu
interesse junto ao órgão gerenciador desta Ata, para que este indique os possíveis
fornecedores e respectivos preços a serem praticadas, obedecidos a ordem de classificação.
Pará rafo Se undo —Caberá ao fornecedor beneficiário desta Ata de Registro de Preços,
observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento,
independentemente dos quantitativos registrados nesta Ata, desde que este fornecimento não
prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
Pará rafo Terceiro - As aquisições ou contratações adicionais mencionadas não poderão
exceder 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de
Preços, conforme Decreto Federal n'.488/2018.

CLÁUSULA 20' DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Cascavel, Estado do Paraná, com exclusão de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja para decidir eventuais questões decorrentes do Edital.

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,

Cascavel, 02 de julho de 2020.

Geysler Rogis Flor Bertolini
UNIOESTE

Carlos Eduardo Chiba
Tikinet Edição Ltda - EPP

TESTEMUNHAS :

12
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ATA DE REGISTRO DE PREITOS N'11/2020 —REITORIA

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços n.'11/2020,
celebrada entre a Universidade Estadual do Oeste do Paraná —UNIOESTE e as Empresas
cujos preços estão a seguir registrados por item, e as especificações constantes no Termo de
Referência Anexo 01, em face a realização do Pre ão n.'10/2020.
ITEM QUANT.

01 740.00

02 60.000

ESPECIFICAÇAO
RESUMIDA

Tradução de textos científicos do
idioma Portu uês ara o In lês
Tradução de textos científicos do
idioma Portu uês ara o Es anhol

VALOR TOTAL R$

VALOR
UNITÁRIO

0,089

0,089

VALOR
TOTAL
65.860,00

5.340,00

EMPRESA:
CNP J
ENDEREÇO
TELEFONE

Tikinet Edição Ltda -EPP
15,267.097/0001-70
Rua Santanésia, 528—1'ndar, Vila Pira'ussara
11)2361-1808

PESSOA PARA CONTATO: Carlos Eduardo Chiba
E-MAIL: carlos tikinet.com.br

13
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disposiqão dos interessados junto ao Setor de Chamamento Público do
HUOP, no endereqo acima citado, ou pelo telefone (45) 3321-5169ou ainda
no endereqo eletrênico: http://projetos.unioeste.br/huopforum/index.php em
conformidade com o Decreto Estadual n'452, de 07 de janeiro de 2004.
Cascavel/Pr, 09 de Julho de 2020. Rafael Muniz de Oliveira —Diretor
Geral HUOP —Portaria 0109/2020 —0167/2020 .

59126/2020 I copEL

A Universidade Estadual do Oeste do Paraná —UNIOESTE, toma público a
ATA 011/2020 —Reitoria / Pregão Eletrõnico n.'10/2020 - Reitoria, cujo
objeto o Registro de Preqos com vistas á futura e eventual contrataqão de
empresa especializada para prestar serviqos de traduqão de textos científicos e
correlatos dos idiomas português para inglês (fazendo distinqão entre inglês
americano e britânico) e português para espanhol, nas várias áreas do
conhecimento do CNPq com vistas a sua publicaqão em periódicos
especializados, para atender as várias unidades Administrativas da
Universidade Estadual do Oeste do Paraná —UNIOESTE. Empresa: Tikinet
Edtt .Ltd.n I — p bó d It ~it.bl
Cascavel, 02 de 'ulho de 2020.

58807/2020

A Universidade Estadua! do Oeste do Paraná —UNIOESTE, torna público a
CONTRATO 016/2020 —Reitoria / Dispensa de Licitaqão n.'51/2020-
Reitoria, cujo objeto a contrataqão de serviqos de acabamento gráfico, para a
Editora Gráfica e Universitária (EGRU), da Universidade Estadual do Oeste
do Paraná - UNIOESTE (Reitoria), em conformidade com a proposta da
Contratada, parte integrante do presente Instrumento e descrito. Anexo I

Reitoria Empresa: Gráfica Igol - Ltda. A mesma encontra-se publicada no site
www.uniocstc.br/ raf. Cascavel, 10 de 'unho dc 2020.

56838/2020

Termo Aditivo 002/2020 ao Contrato 014/2019-Reitoria
CONTRATANTE: Universidade Estadual do Oeste do Paraná -UNIOESTE-
CONTRATADA; CRP Construtora de Obras Ltda —ME OBJETO:
PRORROGAR, 0 presente Termo tem por objeto, prorrogar, por mais 90
(noventa), dias passando a ser de 450 (quatrocentos e cinquenta) dias, o
prazo máximo para a execuqão e entrega da obra, contados a partir da
assinatura da Ordem de Execuqão de Serviqos, ou seja, 17 de junho de 2019..
AMPARO LEGAL: Lei Federal 8666/93 e Lei Estadual 15.608/07. Cascavel,
19 de 'unho de 2020.

58842/2020

Termo Aditivo 006/2020 ao Contrato 022/2018-Reitoria
CONTRATANTE: Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE-
CONTRATADA: Mapfre Seguros Gerais S.A OBJETO: Prorrogaqão dc
prazo de execuqão e vigência do Contrato 022/2018. Fica prorrogado pelo
período de 12 (doze) meses, contados a partir de 28 de junho de 2020, o prazo
de execuqão e vigência do contrato. VALORES: Pelo objeto ora aditivado a
CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor total dc R$ 16.839,64
(dezesseis mil, oitocentos e trinta e nove reais e sessenta e quatro centavos).
AMPARO LEGAL: Lei Federal 8666/93 e Lei Estadual 15.608/07. Cascavel,
17 de 'unho de 2020.

58844/2020

EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇAO MODALIDADE PREGAO
ELETRÔNICO N'29/2020 —HUOP/UNIOESTE. Objeto: Registro de
preqos para futura e eventual aquisiqão de medicamentos diversos para
consumo frequente no Hospital Universitíirio do Oeste do Paraná - HUOP.
Valor máximo total estimado: R$ 410.101,80.Recebimento das propostas:
Das 8:00h do dia 09/07/20 até as 09:00h do dia 21/07/2020. Abertura das
propostas e recebimento dos lances: 21/07/2020, 09:00h. 0 edital e demais
informaqões encontram-se a disposiqão dos interessados junto a Com. de
Licitaqão do HUOP, ou Fone: (45) 3321-5397, ou ainda nas home-pages~txb lb, .....b
www.com rasnet. ov.br em conformidade com o Dec. Est. n.'452, de
07/01/04. CANCELAMENTO DO PREGÃO ELETRÔNICO N'11/2020—
HUOP/UNIOESTE. Objeto: Contrataqão de empresa especializada para
prestaqão de serviqos de administraqão e gestão de dados dos processos e boas
práticas no reprocessamento de produtos para a saúde para atender as
necessidades do Centro de Materiais e Esterilizaqão do HUOP. 0 edital foi
cancelado, por solicitaqão dos responsáveis técnicos, para readequaqão do
ob'eto e alteraqão da modalidade de contrataqão. Cascavel, 08/07/2020.

59102/2020

COPEL DISTRIBUIÇAO S.A. - RESUMO DE CONTRATOS
Contrato N'600020509/2020; Contratada: Azul Prestadora de Serviqos Ltda;
CNPJ: 30.443.495/0001-94; Objeto: serviqos de roqada e limpeza de faixa de
servidão com 5 elementos no sistema de distribuiqão de energia elétrica: sob
regime de empreitada por preqo unitário. Vigencia: 12 meses; Data de assinatura
e inicio de vigência: 08/07/2020; Valor do contrato: R$ 271.920,00; Conforme
lote 01 do Pregão Elctrônico COPEL DIS N'GD200331/2020. Considera-sc a
referida licitaqão homologada.
Contrato N'600020401/2020; Contratada: Maintenance Service Engenharia de
Manutenqão Ltda„CNPJ: 79.776.654/0001-61,; Objeto: execuqão de
comissionamcnto dc subestaqão, compreendendo inspcqão/ensaios nos
equipamentos montados em campo, e comissionamento do sistema de proteqão e
controle, Comissionamento SE Vila Gaúcha 138 kV, no municipio de Marechal
Cândido Rondon, PRJ sob regime de cmprcitada por prcqo global. Vigência: 180
dias; Data de assinatura e início de vigência: 07/07/2020; Valor do contrato: RS
493.370,00; Conforme lote 01 da Licitaqão Eletrônica COPEL DIS

N'GD200300/2020.Considera-se a referida licitaqão homologada.
Contrato N'600020356/2020; Contratada: STK Sistemas do Brasil Ltda,;
CNPJ: 10.842.207/0001-67„0bjeto: EC Boa Vista da Aparecida 34,5 kV—
IMPI.ANTAÇ/DLO 1 (BVA), no município de Boa Vista da Aparecida, PR. SE
Jaciaba 34,5 kV —IMPLANTAÇÃO 2 (JCB), no municipio dc Prudcntópolis,
PR. SE Salto do Itararé 34,5 kV —IMPLANTAÇAO 1 (SRE), no município de
Salto do Itararéd sob regime dc empreitada por prcqo umtário. Vigência: 450
dias; Data de assinatura e inicio de vigência: 29/06/2020; Valor do contrato: RS
13.959.958,85; Conforme lote 01 da Licitaqão Eletrênica COPEL DIS

N'GD200251/2020.Considera-se a referida licitaqão homologada.
59068/2020

COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA —COPEL (HOLDING)

AVISO DE LICITAÍ,AO
Pregão Eletrênico Copel SDS200038/2020; Licitantes: Companhia Paranaense
de Energia, Copel Geraqão e Transmissão S.A.,Copel Distribuiqão S.A, e Copel
Telecomunicaqões S.A; Objeto: serviqos de locaqão, remoqão (coleta e
transporte) de caqambas e contêineres e disposiqão adequada dos resíduos
sólidos não perigosos (classes IIA e IIB); Valor Estimado do Objeto: RS
19ó.320,00, conforme detalhado no edital; Rcccbimento das Propostas em
mvw.licitacoes-e.com.br, até o dia 22/07/2020, as 09h; Disputa de Preqos em
www.licitacoes-e.com.br, dia 22/07/2020, as 09hl5min.; Retirada do Edital em
bvbbw.copel.com ou www.licitacoes-e.com.br; Informaqões: (41) 3331-3113.

59096/2020

COPEL GERAÇÁO E TRANSMISSAO S.A.
RESUMO DE TERMO ADITIVO

Termo Aditivo n'2 ao Contrato Copel 4600015319; Contratado: CLERES T
KUSTER MACHADO - ME; CNPJ 00.803.500/0001-61; Motivo: Renovaqão
da vigência; Fundamentaqão: Normas gerais da Lei Estadual 15.608/07; Data de
Assinatura: 23/06/2020. Valor R$ 14.500,00.

59141/2020

COPEL TELECOMUNICAÇOES S.A.

RESUMO DE CONTRATO
Contrato Copel 4600020431; Contratado: Arsitec Eletrênica Comercio e
Scrviqos Ltda; CNPJ: 13.065.231/0001-25; Objeto: Prestaqão de serviqos de
suporte e manutenqão de soíbvare e firmware dos equipamentos, módulos,
placas e sistema de gerência de fabricaqão Nokia Siemens Nehvorks / Coriant
/Infinera, pertencentes as redes SDH e DWDM da COPEL TELECOM;
Vigência: 36 meses; Data de Assinatura: 07/07/2020; Valor do Contrato: R$
3.084.921,36;Conforme Pregão Eletrênico Copel SAT200038.

RESUMO DE TERMO ADITIVO
Termo Aditivo n' ao Contrato COPEL N'600012867; Contratada: Radiante
Engenharia dc Telccomunicaqõcs Ltda.; CNPJ: 82.446.394/0001-70; Motivo:
prorrogaqão da vigência por 12 meses com reajuste de preqos 2,0507% INPC;
~Fd : N 0 I d LI Fd 18.666/9'I Etd
15.608/2007; Data de Assinatura: 07/07/2020 Valor do termo: R$ 176.853,66.

59177/2020

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ - UNIOESTE (Reitoria)
REGÁO ELETRÔNICO 08/2026
Universidade Estadual do Oeste do Paóana, IJNIOESTE, toma público o resultado, d

rocesso Licitatório, Pregão Eletrônico, na forma de "Registro de preqo" para aquisiqão d

cervo bibliográfico Nacional e Internacional de editoras/distribuidoras diversas, par
tender as unidades da UNIOESTE. Homologa-se o Resultado e Adjudica em favor d

mpresa Helen Paula Caltana Dias Eíreli com o valor de desconto de 33,59% (trinta
rês e cinquenta).

59160/2020

COPEL DISTRIBUIÇAO S.A.
AVISO DE LICITAÇAO

~Pregão Eletrênico Copel SGD200449; Objeto: Disjuntor, AT Trip. 36,2KV;
1250A; Valor Estimado do Objcto: R$ 180.000,00, conforme detalhado no
edital; Recebimento das Propostas em www.licitacoes-e.com.br até o dia
24/07/2020, as 09:00:00;Disputa de Preqos ein www.licitacoes-e.com.br dia
24/07/2020, '9:I~ :DD; 8 tl d d Ed/I I

www.licitacoes-e.com.br; Informaqões:3310-5477.
59193/2020


