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PROCESSO N 59369/2020 DE 21 DE JANEIRO DE 2020

ATA DE REGISTRO N'16/2020
EMPRESA HELEN PAUI.A CAITANA DIAS EIRELI

A Universidade Estadual do Oeste do Paraná —UNIOESTE, situada a Rua Universitária,
1619 - Jardim Universitário na Cidade de Cascavel, Estado do Paraná, na figura de seu
Ordenador de Despesas, Sr. Geysler Rogis Flor Bertolini, RG n'6.165.508-5 SSP/PR, CPF

n'21.398.039-81,daqui por diante designada simplesmente de UNIOESTE, considerando o
julgamento da licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, na forma de Registro de Preços,
bem como a classificação das propostas e a respectiva homologação, resolve REGISTRAR

PREITOS da Empresa Helen Paula Caitana Dias Eireli de acordo com a classificação
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'.15.608/07
e a Lei Federal n'.666/93 suas alterações e o Decreto n'892/2013 e em conformidade com
as disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Registro de Preço para aquisição de acervo bibliográfico Nacional e Internacional de
editoras/distribuidoras diversas, para atender as unidades administrativas da
Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UNIOESTE, de acordo com o anexo I da
presente ata.
Pará rafo único — este instrumento não obriga a Unioeste, a firmar contratações nas
quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) objetos(s),
obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de
fornecimento, em igualdade de condições.

CLÁUSULA SEGUNDA —DO ATENDIMENTO
2.1 A Seção de Compras da Reitoria e/ou Campi da Unioeste, os quais, fazem parte esta Ata,
enviarão via email, a lista do (s) livro (s), os quais serão adquiridos via Ordem de Compra,
contendo as informações de título, autor, ano e quantidades.
2.2 Após o recebimento do email com a listagem dos livros, enviar os valores da tabela dos
livros listados, em até 07 (sete) dias junto com o valor do desconto anexo I da presente Ata,
para que seja emitido a Ordem de Compra.
2.3 Após o recebimento da Ordem de Compra, o prazo de entrega do material licitado será de
no máximo 30 (trinta) dias corridos para os títulos nacionais e de máximo 60 (sessenta) dias
corridos para títulos internacionais.



'nviar emailm nidá'd '=a ual2.4 Caso não consiga cumprir os prazos estabelecidos, devera q
emitiu a Ordem de Compra, justificando e informando a nova data da entrega.

2.5 As entregas deverão ser realizadas nas unidades da Unioeste, a qual emitiu a Ordem de
Compra, de acordo com os endereços Item 2.6.

2.6 Unidades, as quais, fazem parte a UNIOESTE:

Universidade Estadual do Oeste do Paraná —UNIOESTE (Reitoria); Rua Universitária, 1619—
Jardim Universitário, cidade de Cascavel, Paraná.

Universidade Estadual do Oeste do Paraná —UNIOESTE (Hospital Universitário do Oeste do
Paraná —HUOP): Av: Tancredo Neves, 3224, Bairro Santo Onofre, Cidade de Cascavel, Paraná.

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

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

Universidade Estadual do Oeste do Paraná —UNIOESTE - (Campus de Foz do Iguaçu): Av:
Tarquínio Joslin dos Santos, 1300, Pólo Universitário, cidade de Foz do Iguaçu, Paraná,

Universidade Estadual do Oeste do Paraná —UNIOESTE (Campus de Francisco Beltrão): Rua
Maringá, 1200, Vila Nova, cidade de Francisco Beltrão, Paraná.

Universidade Estadual do Oeste do Paraná — UNIOESTE (Campus de Marechal Cândido
Rondon): Rua Pernambuco, 1777, cidade de Marechal Cândido Rondon.

CLÁUSULA TERCEIRA —DO PAGAMENTO
3.10 pagamento será realizado em até 10 (dez) dias, após a entrega do (os) produto (os),
junto com a respectiva nota fiscal
3.2 A empresa deverá repassar 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.
3.3 Na presente ata, poderá haver contratações em nome da SETI-UGF, SEED ou outras
Secretarias de Estado, além da própria Unioeste, considerando que os recursos para
pagamento das despesas poderão ser das diversas fontes existentes na época da contratação.

CLÁUSULA UARTA - DA RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR
4.1Cumprir a presente ata;
4.2 Manter-se habilitada durante a vigência da ata de registro;
4.3 Prestar esclarecimentos quando solicitado pela Unioeste e estar a disposição para
qualquer fiscalização referente ao objeto registrado;
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4.4. Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho-,-previ~st's'nas
normas regulamentadoras pertinentes;
4.5 Indenizar terceiros e/ou a Unioeste, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo
adotar as medidas preventivas, com fiel observância as exigências das autoridades
competentes e as disposições legais vigentes;
4.6 Manter, sob as penas da lei, absoluto sigilo sobre quaisquer informações da Unioeste, de
que venha tomar conhecimento ou ter acesso, seja relacionado ou não como fornecimento
do objeto da presente ata;
4.7 A Unioeste não é solidária, a qualquer tipo de autuação e/ou ação que venha sofrer em
decorrência do fornecimento do objeto da presenta ata;
4.8 Todas e quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas a UNIOESTE, em
decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento pela contratada, que forem pagas,
pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná — UNIOESTE, deverão ser reembolsadas a
mesma, que ficará, de pleno direito, autorizada a descontar de qualquer pagamento devido a
contratada, em seu valor correspondente.
4,9 Qualquer sanção ou despesas imposta a UNIOESTE, por autoridade competente, em
decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento pela contratada, que forem pagas
pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná —UNIOESTE, deverão ser reembolsadas a
mesma, que ficará, de pleno direito, autorizada a descontar de qualquer pagamento devido a
contratada, em seu valor correspondente.
4.100 Estado não possui convênio com a Receita Federal e, por tal razão, não efetuará
a retenção da CSLL, COFINS E PIS/PASEP, ficando o encargo da futura contratada a
responsabilidade da retenção destes tributos, de acordo com a Instrução Normativa n
001/2019 —DTE/SEFA —art 3'.

CLÁUSULA UINTA- DAS OBRIGA ÕES DA UNIOESTE
5 1 Efetuar o pagamento no prazo estabelecido na presenta ata;
5.2 Formalizar a contratação mediante a emissão de Ordem de Compra
5.3 Orientar, gerenciar e fiscalizar a presenta ata.

CLÁUSULA SEXTA - DA REVISAO DE PRE OS
6.1Os preços relacionados na Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações obedecidas
as disposições contidas no art. n.'113 da Lei Estadual 15.608/07 e no art. 65 da lei n'.666/93,
0 preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao órgão
gerenciador da Ata negociar junto aos fornecedores.
6.2 Quando a Unioeste através de pesquisa ou impugnação de terceiros, verificar que o valor
registrado está acima dos preços praticados no mercado, o órgão gerenciador convocará o
FORNECEDOR, através de correspondência oficial, para negociação visando adequar os
preços registrados aqueles oficialmente reconhecidos inicialmente. 0 comparecimento
deverá ser no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a partir da notificação do promitente.
6.3 A solicitação de revisão de preços, feita pelo FORNECEDOR, deverá vir acompanhada de
justificativa e comprovação dos fatos que justifiquem a revisão de valores.
6.3.1A comprovação por parte da Unioeste de ajuste de valores se dará por pesquisa de
mercado ou instituto de pesquisa, índices setoriais ou outros adotados pelo Governo Estadual
e/ou Federal, sendo que o resultado da pesquisa, dará base para atender ou não a solicitação.
6.4 É vedado interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão
de preços, estando, neste caso, sujeita as sanções previstas neste edital.
6.5 Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido e
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ortunidade d~Administraçao convocara os demais fornecedores visando igua op Bg-GP
6.6 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o forneced r,

mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o
órgão gerenciador poderá:
a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando
a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes
do pedido de fornecimento; e
b) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
6.7 Não 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 SÉTIMA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR
7.1 descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
7.2 não retirar a respectiva Ordem de Compra ou instrumento equivalente, no prazo
estabelecido, sem justificativa aceitável;
7.3 não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior aqueles
praticados no mercado e;
7.4 tiver presentes razões de interesse público.
7.5 0 Fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de
fato superveniente que venha a comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de
caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.
7.6 0 cancelamento de registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será
formalizado por despacho do Ordenador de Despesas da Unioeste —Campus de Cascavel.

CLÁUSULA OITAVA- DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS ENCARGOS SEGUROS ETC.
Correrão por conta exclusiva da empresa signatária desta Ata:
8.1 Todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e
trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-la na época própria.
8.2 Todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de
trabalho quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados, quando do
fornecimento do produto ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência da
Uni oeste.
8.3 Todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao
fornecimento do produto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou
continência.
8.4 A responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação do
objeto licitado.
Parágrafo Único — A inadimplência da adjudicatária, com referência aos encargos
estabelecidos nesta Cláusula, não transfere a responsabilidade por seu pagamento a
Administração da UNIOESTE, nem poderá onerar o objeto do Pregão, razão pela qual a
ADJUDICATÁRIA renúncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou
passiva, com a UNIOESTE

CLÁUSULA NONA - DAS SAN ÕES
9.1Pelo descumprimento da ATA DE REGISTRO a Unioeste poderá aplicar;
Advertência;

Multa;
Suspensão temporária de participação em licitação com administração pública por prazo
não superior a 02 (dois) anos;



Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração-Públic', 'pelo

prazo de até 05 (cinco) anos.
9.2 Para aplicação das sanções, 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
9.3 Em caso de atraso injustificado no cumprimento da entrega dos produtos, bem como por
inadimplemento das cláusulas contratuais, poderá ser aplicada a contratada multa moratória
de valor equivalente a 0,20% (vinte centésimos percentuais), sobre o valor do produto não
entregue, por dia de atraso, até o 10'décimo) dia, limitada a 2% do valor total relativo,
corrigido monetariamente até o adimplemento da obrigação pactuada.
9.40 atraso superior a 10 (dez) dias, bem como o descumprimento de cláusulas e condições
da Ordem de Compra, Ordem de Fornecimento ou outro instrumento equivalente em nome
do licitante, configurará inadimplência da contratada.
9.5 A aplicação das sanções administrativas não exclui a responsabilização do licitante por
eventuais perdas ou danos causados a Universidade Estadual do Oeste do Paraná

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSI ÕES FINAIS
As partes ficam, ainda, adstritas as seguintes disposições:
11.1Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de
lavratura de Termo Aditivo a presente Ata de Registro de Preços;
11.2 Integram esta Ata, como se nela estivessem transcritos, o Edital de Pregão n' seus
Anexos e as propostas das empresas classificadas, por item/lote;
11.3 E vedado caucionar ou utilizar a Ata decorrente do presente registro para qualquer
operação financeira, sem prévia e expressa autorização da UNIOESTE.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Cascavel, Estado do Paraná, com exclusão de qualquer outro,
por mais privilegiado que seja.
E por estarem, assim, justas e contratadas, as partes assinam a presente Ata de Registro de
Preços, lavrando-se uma via para a UNIOESTE, mais tantas vias quantas forem as empresas
signatárias, de igual teor e forma, na presença de testemunhas.
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n'ascavel, 13 de Julho de 2020.

Empresa Helen Paula Caitana Dias Eireli

HELEN PAULA CAITANA
DIAS:01619995654

Assinado de forma digital por HELEN
PAULA CAITANA DIAS:01619995654
Dados: 2020.07.15 11:30:06

-03'00'estemunhas:

1:
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PROCESSO N 59369/2020 DE 21 DE JANEIRO DE 2020
PREGAO ELETRÔNICO N4 08/2020 —REITORIA

ANEXO I
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N

ITEM DESCRICAO

Registro de Prego para aquisição de acervo bibliográfico
Nacional e Internacional de editoras/distribuidoras
diversas, para atender as unidades administrativas da
Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UNIOESTE.

DESCONTO TOTAL

DESCONTO (%) sobre o
valor de

editora/distribuidora

33,50
33,50%

EMPRESA:

CNPJ:

ENDEREÇO

TELEFONE:

RESPONSÁVEL PELA ATA:

SÓCIO OU ADMINISTRADOR:

E-MAIL:

EMPRESA HELEN PAULA CAITANA DIAS EIRELI

27.448.432/0001-16

AV CLARA NUNES, 25 Loja A. CEP: 31.130-680 Bairro Renas-
cença- Belo Horizonte, MG.

31 —2551-1274
Helen Paula Caitana Gonçalves Dias

CPF: 016.199.956-54ID: 14.601.312SSP/MG

hpclivros@gmail.com

HELEN PAULA CAITANA pp~jpg pp,gpp,cp,~yp,qp,

D[AS.Q] 6'] 9995654 DIAs:01619995654
Dados; 2020.07.15 11 :30:31-03'00'



I UENP I UNIOESTE

14 6" feira [ 17/jul/2020 - Edição 0'072(j M,.„,g+~~~„,„„')<tsott t ten</tt e t)jt'ttstl
OA Fá or sr I'R(OESTE

ptrcFQTxctrhpt, c Qt ~j
Rs. r

KXTRATO DK 2'RORROGAÇÁO DK KXKCUÇÁO COXTRATUAL-
Contrnto n'3/2019 —16.7IL67il-ã. OBJKTO< Contratas/io de cmprevz
cspccialirnda prns rcalizacão dc Obra dc Rctorntss c Adcqosoõcs da Reitona,
Csntpus de Jacarezinho. CONTRATANTK: UENP. CONTRATADA< RB
CONSTRUTORA 6 EN(iFNHARIA LTDA - MF.. PRAZO DF.
PRORROGAÇÁO: (5/IO<2020 DATA D4 ASSINATIIR4 II/07/ZrtJO,
Fánmn Aparecida da Cruz Padoan —Reitora.

61636/2020

KXTRATO DK PRORROGAÇ 40 DK VIGENCL4- Coetrsto n'3/2019—
1ti.726,70c 1.OlliKTO: ContrataCJo de unprcm «pcctaltmda para rcalizaoán
de Obm de Reformas e Adequavões da Reitaria, Campus de Jacarezinho.
CONTRATANTK< UENP. CONTRATADA: RB CONSTRUTORA E
FNGFNHARIA LTDA - MF, PRA70 DF. PRORROGAÇÁO: IZ II/2</20.
DATA DA ASSINATUR4: I',,'07<2020. Fátimc Apareci<is da Cruz Padnan-
Rcitora.

61637/2026

I UEPG

EXTRATO DK EDITAL DK LICITAÇAO MODALIDADE PRKGAO
KLKTRÕNICO N'27/2020 —HUOP/Lq<IIOKSTE. Objcto: Registro de
pretos para futura e eventual aquisicão de equipamcnros dc .4r Condioionado e
filtros descarrávets para o sistema de climanzacão central dn HUOP para
consumo frequeme no Hospital Universitário do Oeste do Poraná - HUOP.
Valor máximo total estimado: R$ 790.822,76. Recebimento das propostas:
Das 9:Olth do dia (7/07/20 até as 09:Ugh do dia ~29/07/202 . Abertura dns
propostas e recebimento dos lances: 29/07/2020, 09:Ogh. 0 adira) e demais
informacncs encontram-se a disposicão dos intcrcscados junto a Com. dc
Licitarão do HUOP. ou Fone: (45) 332)-5397, ou ainda nac home-pagas

<v.<mr.<om zs a<ana. r. ov.hr ou
cv<vumomprtsnct 6 v.hr em conformidade com o Dcc. Est. n.'452, de
07/01/Oc. Cascavel 15/07/2020.

61674/2020

CNJOKSTK CAlVIPUS DK CASCAVEL- Pregão Presencial n'07/2020
Ob/eto: Registro de Preto para aquisitão de Reagentc<, para mandar a Unioeste
Cnmpus de Cascavel. A sessão Páblica acontecerá no diz úá de agosto de 2030,
ás 69:3ll hormc. ns Unioectc Campus dc Cascavel. 0 editai poderá scr ohttdn na
hvntcpagr tt " '6

<
'«" e "vq v'ncr", ou airnh pc!o tclcfulte

(45) 3220-3214 hlarcos Aquila lnsauralde Rocha (Pregoeiro).

61667/2020

EXTRATO DE CONTRATO
~ C/IJIJDIJILO~Z(Z()28
Objeto: Impressão de Banners e servitns correlatos. Contratante:
UNIVERSIDADE ESTADUAL DK PONTA GROSSA. Contratada: GL
EDITORA GRÁFICA LTDA. Valor RS 14.400,00, Vigencia: 03/07/2020 á
02/07/2021.
~ Çpdl~at n~23~202
Objeto: Aquisi9ão de Lixeira Basculante e Container. Contratante:
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA. Conlmztada: LIMP
SAFE COãIERCIO DK EQUIPAMENTOS EIRKLI. Valor: R$ 22.000,00.
Vigõncia: 08/07/ZOZO â 07/07/2025.

Diretoria de Material e Pammõnio
Marcos Celso Mendes

Diretor
Ponta Grnsss, ]6 de julho de 2020.

61392/2020

RESULTADO DK LICITA ÁO
~ Pref ãn Kletrenico n.'49/2020-Processo n. 027371

Objcto: Aquisieão dc materiais descartávets e dc expcdicnte para o Hospital
Univ vsttári Regional dos Campas Gerais. Empresa: RUANA COMERCIAL
LTDA —ME - Lote IH —R$3.1(<0,00 ; Lote 03: 8537.500.00 ; Lote 05:
R$26.9IO,OU. Empresa: DEVT DHONT DOS REIS FERNANDO —Lote 07:
8$6.935,00 ; Lote 09: R$7.86ã.00. // Lotes Desertos: II e 12. Lntes
Cancelados: 02, 04, 06, Uâ e 10. Pnnra Grossa, l6 de julho dc 2020.

Juliano Cesar Ribeiro de Panln - Pre oeiro
61997/2020

I UNESPAR

UVJOKSTF. - Can<pns dc Mnrerhal Cândido Rondon
Kcgt RATO DK EDITAL DK LICITAÇ 40

PRKGÁO KI.ETRÔNICO N" 002/20ZO - OB.ISTO; "Aquicisão de
Kqulpnmentos pnra atender e TC n" 03/20. celebrado entre Unioestc a
Si)TI-FUNDO PARA/V.( e Cunvãaio n 135/ZOI7, celebrado entre
Uniocstc c n Fundncão Armtcária". Sendo: Râ 27.325.00 referentes ao TC

n'300(SET()e RS 12018,53,míerent<u so Conv(niu n" 1350017(FA). Sessão
de Disputa: 30 d julho dc 2020. Lc Uâh30min, no ~c<vrcnhll.or .Or,

INFORXIACÕKS COMPLKPIKNT4RKS: 0 edirnl ermontra-se it <iisp uitão
dnc intcrcssados no v;vmr.unioccl .hr e n~ncv tt.or .br ou pode scr sohcitado
pc(n <-nuih rondnn lirasrnesrguntn< ne hr M('Rr ndnn. 16 dc julho dc 202ít
('leide M M. Scberer- Pregoe<rz.

61777/2029

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANR - UNIOESTE
RETIFICAÇAO DE PUBLICAÇÁO - UASG: 926097

EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇ)(0 MODALIDADE PREGAO
ELETRONICO N'13/2020 - Objeto: Aquiaigão de veiculo para
atender aa demandas do Núcleo Marta da Penha - NUMAPE da
UNIOESTE - Campos de Marechal Cândido Rondon e Laboratório
de Pesquisa e Estudos de Genero- LAPEG. Onde ae le: Valor
máximo: Conforme fixado em edital Leia-se: valor máximo previsto para
esta licita áo de R$ 105.286,67.

62009/ZOZO

Universidade Estadunl do Oeste dn Paraná —UNIOESTE
ATA DE REGISTRO N 16/2020- PREGÁO ELETRCtNICO 08/2020
Objeto: Registro de prego" para nqu<sigão de acervo btbltográfico
Nacional e Internacional de editoras/distribuidoras diversas, para atender
as unidades dn UNIOESTE. Empresa Hnlnn Paula Caitana Dias Eiroli
com o valor de desconto de 33,50% (trinta e três 6 cinquenta).

62059/2020

Universidade Es(aduai da Paraná —UNESPAR
EXTRATO DO 4'ERMO ADITIVO AO CONTRATO 002/2017—
PREGAO PRESENCIAL 018/2017 —Processo 14.547.808-1

Objeto: Prorrogar o prazo do vigênma do Contrato n'02/2017,
Pregão Presencial n'18/2017, Processo n'4.547.608-1. Valor
Total: R$ 211.881,12(Duzentos 6 onze mil. Oitocentos 6 Oitenta 0
um reais 0 doze centavos). Valor Mensal; R$ 17.656,76
(Dozessete mtl, seiscentos e cinquenta 0 seis reais 0 setenta 6
seis centavos). Vigunciu: de 19/06/2020 á 16/08/2021. Contratada:
P.G. SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA-E(REL)-ME, CNPJ

n'5.

012.696.0004-95.
Edmar Bonfim de Oliveira —Diret<sr Geral —Portaria 674/2017

61756/202

CONTRATO 009/2020 —Uniomte Campus dc Cascavel
CONTR 4TANTK< UNIOESTE CAMPUS DE CASCAVEL
CONTATADA< VETPRAGAS CONTROLE DE PPRACFAS LTDA
Objeto: Contratnoão de empresa especializada para controle integrado de vetores,
pragas urbanas e similar«s na Unioestc Campus de Cascavel.

62096/2020

I APPA
0

UNIVERsiDADE ESTAI>UAL Do PARA(qÁ—
PROTOCOLO: l6.7 I 6.621-0
HOMOLOGAÇÁO DA DISPENSA DK LICITA(;AO - RKFKRKNTK A
CONTRATAÇAO DK EMPRESA PARA 41ANUTE<NÇÁO DO
TYLHADO 6 RUFOS DO BLOCO A DA CNESPAR —CAMPUS IJK
PARANAGUÁ —DISPENSA Not 040/2U2U. Em eumprimcntn a< dispnctn
no Art 34 <la lei 1<.60ã/2007, hontologa-se o proecdintentn licitatonn em
favor da Empresa RC BONZATO 8 CIA LTDA. CNPJ: It.553.969//00)-
06. nn valnr dc RS ã 6/<0.00 (oirn mil e seiscrnrm rea ). Parnruf/<á. I 5 )u(ho
de 2020. Mus<,ir Dnlla Palma - Diretor

61763/2020

ADMINISTRAÇAO DOS PORTOS DE PARANAGU E ANTONINA
aviso DE Mcigagáo

Pregáo Presencial N'12/2020
Protocolo: 16.455.204-7

Objeto: CESSAO ONEROSA de área não operacional, onde poderáo
participar pessoas jurídicas para ocupagão n exploragão de área de
1600 m'a Adminisirngão dos Portos dc Paranaguá c Antonina-
APPA, localizada 6 Avenida Cel, Santa Rita, s/n, Paranaguá - Paraná,
tendo como finalidade exclusiva ns atividades de apoio logístico, por
20 (vinte) anos, cnnforrne especificado no Termo de Referência,
anexos e Edital,


