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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N'98/2019 —REITORIA

Pelo presente instrumento, a Universidade Estadual do Oeste do Paraná
UNIOESTE (Reitoria), situada a Rua Universitária, 1619 - Jardim Universitário —CEP
85.819-110- Cascavel, Estado do Paraná, neste ato representada pela Diretora de Compras
da Pró-Reitora de Administração e Finanças —PRAF, Senhora Nilceia Aparecida Moresco
Marqueviski nomeada pela Portaria n'267/2016 —GRE, daqui por diante designada
simplesmente de CONTRATANTE, considerando o julgamento da licitação na
modalidade de Pregão Eletrônico para Registro de Preços n'18/2019, bem como a
classificação das propostas e a respectiva homologação, RESOLVE registrar os preços da
empresa, PRISMA COMERCIO VARE JISTA K ATACADISTA KIRELI-EPP pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.'4.583.804/0001-29, situada na
Estrada dos Três Rios, N'086/ Sala 224, Bairro Freguesia —CEP 22745-005, e-mail,
comercial@prisma-av.com.br, telefone (21) 4106-4061, na Cidade de Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, representada neste ato pela Senhora Jéssica Brandão Sampaio
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.'5.608/07 e 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.'.450/2005, e em
conformidade com as disposições a seguir:

CLÁUSULA 1' OBJKTO, GESTAO E FISCALIZAÇAO DA ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS
A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços com vistas a futura e eventual
aquisição de Equipamento de Filmagem, para as várias Unidades Administrativas da
Universidade Estadual do Oeste do Paraná —UNIOESTE, cujas características mínimas e
essenciais do produto quanto seus quantitativos estão descritos no Anexo 01(b) do Edital e
na Ordem de Compra, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e
a proposta de preço apresentada pelo licitante classificado em primeiro lugar, no item,
conforme consta nos autos da CR n.'8.141/2019.

Pará rafo Primeiro —Este instrumento não obriga a UNIOESTE a firmar contratações
nas quantidades estimadas, obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor
do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.

Paráorafo Secundo —Quanto a fiscalização da Ata de Registro de Preços do presente
certame, esta caberá ao responsável do Setor de Almoxarifado/Patrimônio de cada Unidade
Administrativa da Universidade Estadual do Oeste do Paraná —UNIOESTE, conforme
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segue: 01 —Seção de Almoxarifado da Universidade Estadual do Oeste do Paraná
(Campus de Cascavel), Sra. Giovana Dorini; 02 — Seção de Almoxarifado da
Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Campus de Foz do Iguaçu), Sr. Celso
Rodrigues Michaliski; 03—Seção de Almoxarifado da Universidade Estadual do Oeste do
Paraná (Campus de Francisco Beltrão), Sra. Terezinha Siliprandi dos Santos; 04—Seção
de Almoxarifado da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Campus de Marechal
Cândido Rondon), Sra. Margarete Maria Caregnato; 05 —Seção de Almoxarifado da
Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Campus de Toledo), Sr. Josemar Raimundo
da Silva; 06 —Seção de Almoxarifado do Hospital Universitário do Oeste do Paraná-
(HUOP), Sra. Adriana Trevisol Nascimento; 07—Divisão de Património da Universidade
Estadual do Oeste do Paraná (Reitoria), Sr. Marlo dos Santos Biron ou Núcleo de
Tecnologia da Informação —NTI (Reitoria), Sr. Carlos Alexandre Pedrollo.
Pará rafo Terceiro —Quanto a gestão da Ata de Registro de Preços do presente certame,
esta caberá ao Sr. Nestor Cittolin, conforme portaria n'862/2016 —GRE, de 17 de junho
de 2016 e nos termos do artigo 118 da Lei Estadual n.'5.608/2007.

CLÁUSULA 2' DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS~Pf Úi —Ap t At d 8 it d P q t 'dd d iqqd*i
a contar da data da sua assinatura, tendo 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
PREÇOS
Paráorafo Único —0 gerenciamento deste instrumento caberá a Universidade Estadual do
Oeste do Paraná -UNIOESTE —(Reitoria).

CLÁUSULA 4' DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇOES K QUANTITATIVOS
0 preço registrado, a especificação do objeto, o quantitativo, a empresa fornecedora e seus
respectivos representantes legais encontram-se elencados na presente Ata, conforme Anexo
01, em ordem de classificação das propostas.

p~rÚi —Naqt d pp,ad tq iiit qp*t
conforme as suas reais necessidades, logo não existe quantidade mínima a serem
fornecidas.

CLÁUSULA 5' DO LOCAL E PRAZO DK ATENDIMENTO
Paráorafo Primeiro —0 objeto referente ao Anexo 01(b) deverá ser entregue, pela
Contratada nos seouintes endere os, de acordo com a ordem de com ra:

niversidade Estadual do Oeste do Paraná —UNIOESTE (Reitoria), Rua Universitária
1619—Jardim Universitário —Cascavel/PR

Universidade Estadual do Oeste do Paraná —UNIOESTE Cam us de Cascavel, Ru
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Universitária, 2069—Jardim Universitário —Cascavel/PR.

niversidade Estadual do Oeste do Paraná —UNIOESTE (Hospital Universitário d
este do Paraná —HUOP), Avenida Tancredo Neves, 3224. Bairro: Santo Onofre
ascavel —Paraná.

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

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

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

Universidade Estadual do Oeste do Paraná —UNIOESTE (Centro de Ciências d
Saúde —CCS—Campus de Francisco Beltrão), Margem da BR 180, Rodovia Vitóri
Traiano —Á a Branca, Contorno Leste —Francisco Beltrão/PR.

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

Paráorafo Se undo —A entrega dos equipamentos deverá ser feita no prazo máximo de
até 30 (trinta) dias corridos, a partir da assinatura da Ordem de Compra, no horário das
08h00min as 12h00min e/ou das 13h30min âs 17h30min.

CLÁUSULA 6*—DAS CONDIÇOES DO FORNECIMENTO
Pará rafo Primeiro —A empresa detentora do preço registrado poderá ser convidada a
firmar contratação de fornecimento de dos equipamentos, observadas as condições fixadas
neste instrumento e em seus anexos, e na legislação pertinente.

Pará rafo Secundo —A contratação será efetuada, por intermédio da Ordem de Compra,
emitida pela UNIOESTE, contendo os seguintes dados: o n'a Ata, o nome da empresa, o
objeto, a especificaçâo, o endereço, o prazo, local e data de entrega.

Pará rafo Terceiro —Os equipamentos deverão ser entregues em dia e horário de
expediente.P~t' —C f i ajt d t Éitt,f ai d p 4
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.~pf iItt—N p t ti tf, 1' Ui t,pd 'R t tr
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em nome da SETI-UGF, SEED ou outras Secretarias de Estado, e ainda das Fundações e
demais órgãos conveniados com a Unioeste, considerando que os recursos para pagamento
das despesas poderão ser das diversas fontes existentes na época da contratação.

CLÁUSULA 7' DAS CONDIÇOES DE RECEBIMENTO
Paráorafo Primeiro —Os equipamentos deverão ser entregues em embalagens originais e
estarem dentro das especificações exigidas no Anexo 01(b) do Edital e da Ordem de
Compra. Quanto a entrega, caberá a Contratada, efetuar seguro visando o transporte dos
bens. Todos os equipamentos entregues serão recebidos e conferidos por uma Comissão
composta de servidores da Universidade Estadual do Oeste do Paraná —UNIOESTE, a
qual ao final dos trabalhos de conferência emitirá laudo de recebimento em relação ao
objeto entregue (Anexo 04) do Edital, Os produtos 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
fornecimento efetuado, serão aplicados a empresa registrada sanções previstas nesta Ata e
na legislação vigente.

Pará rafo Se undo —Constatado que o objeto recebido não atende as especificações
estipuladas no Edital e nesta Ata, ou ainda não atenda a finalidade que dele naturalmente se
espera, o órgão responsável pelo recebimento expedirá oficio a empresa vencedora,
comunicando e justificando as razões da recusa e ainda a notificando efetuar a troca no
prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data em que for notificada, para
substituí-lo de maneira que satisfaça as exigências de aceitação, independentemente das
sanções previstas nesta Ata.

Paráorafo Terceiro —Decorrido o prazo estipulado na notificação, sem que tenha havido
a troca do objeto recusado, o órgão solicitante dará ciência ao gestor da Ata de Registro de
Preços, ou a Diretoria Administrativa da Universidade Estadual do Oeste do Paraná-
UNIOESTE (Reitoria), através de Comunicação Interna, a fim de que se proceda 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 nesta Ata.

P 5 Ii t —P lt d q p t, lt' CONTRATANTE,
Testes de Desempenho e/ou Demonstrações de Funcionamento, que verificarão funções e
parâmetros especificados no Edital.

~Pf tt —E d d Iq EtitiqL d *q p t p t
da mesma espécie, todas as despesas relativas, tais como impostos, taxas, tributos, fretes,
seguros e demais custos ou encargos fiscais previstos na legislação pertinente, bem como
os constantes na legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e civil decorrentes, correrão
por conta da empresa registrada.
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CLÁUSULA 8' DAS OBRTGAÇOES DO FORNECEDOR
São obrigações do fornecedor, além das demais previstas nesta Ata e em seu Anexo 01:
Paráorafo Primeiro —Entregar o objeto conforme especificações técnicas constantes da
sua proposta comercial e no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados da
assinatura da Ordem de Compra.

Paráorafo Seoundo —Fornecer o objeto de primeira qualidade e perfeitamente adequado.

Pará rafo Terceiro —Os equipamentos deverão ser comprovadamente originais, de
procedência, com mídia e manual de instruções de instalação, não sendo admitido, em
hipótese afaima, a entrega de produto reutilizado ou recondicionado ou congênere.

expensas, no total ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da fabricação ou da execução do serviço.

equipamentos, bem como o motivo de força maior para a má execução ou inexecução do
objeto desta Ata.

P ' S*t —0 tl p flt f I t d bjt,dlp Iblll d d f
g tl pl t d t d d d I d S, I, d

responsabilizar-se pela imediata substituição que apresente problemas crônicos de
operação.

~Pf S't' C I I dl t t UNIGESTE q lq It q Id

no endereço, conta bancária, e outras informações julgadas necessárias para o
desenvolvimento pleno do objeto desta Ata.

P~fO;t —F; I* PNit p' d f t q b g
cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á
independentemente da que será exercida pela UNIOESTE,

P f N —I d I t I I UNIGESTE, d
d f tl*f,p q Iq d p j~ I d,d d dt td

as medidas preventivas, com fiel observância âs exigências das autoridades competentes e
as disposições legais vigentes.

Paráorafo Décimo —Manter, sob as penas da lei, o mais completo e absoluto sigilo sobre
quaisquer dados, informações, documentos, especificações técnicas e comerciais dos
equipamentos da UNIOESTE, de que venha a tomar conhecimento ou ter acesso, ou que
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venham a ser confiados, sejam relacionados ou não com o fornecimento do material objeto
desta Ata.

Paráorafo Décimo Primeiro —Submeter a análíse e aprovação do gestor técnico da
UNIOESTE/REITORIA, a substituição do objeto, que devem ocorrer por outros que
apresentem as mesmas características técnicas e funcionais.

Paráorafo Décimo Se undo —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:
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.

Paráorafo uarto —A signatária desta Ata autoriza a UNIOESTE a descontar o valor
correspondente aos referidos danos ou prejuízos diretamente das faturas pertinentes aos
pagamentos que lhe forem devidos, assegurada a prévia defesa.

P 'lf I I —A I d r I*E d UNIOGETE
signatária desta Ata das responsabilidades previstas neste instrumento.

CLÁUSULA 10' DAS OBRIGAÇOES DA UNIOESTE
A UNIOESTE obriga-se a:
Paráorafo Primeiro —Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa
cumprir suas obrigações especificadas.

Paráorafo Se undo —Relacionar-se com a empresa exclusivamente através de pessoa por
ela credenciada.
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Paráorafo Terceiro —Efetuar o pagamento a Contratada, até o 10'décimo) dia, após o
recebimento definitivo do objeto empenhado e emissão da nota fiscal/fatura e demais
condições conforme Cláusula 11'essa Ata.

P Itf t —F II* ttt, dt I d pttod d
Compra.

~P f II —E I"I q CONTRATADA t*s q P t, ttt
observância a este instrumento.

~PI S*t —0 t, p II * t I FISCALIZAÇAO.

CLÁUSULA 11' DO PAGAMENTO
Paráorafo Primeiro —quanto a entrega do objeto por parte da empresa Contratada, esta
deverá emitir notas fiscais separadas para cada Ordem de Compra, em favor da
Universidade Estadual do Oeste do Paraná —UNIOESTE, unidade administrativa
solicitante, sendo que, caberá a esta a liquidação do(s) respectivo(s) empenho(s), após o
competente atesto do servidor solicitante, nas notas fiscais do objeto entregue. 0
pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias úteis, 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 Divisão Financeira da Reitoria da Unioeste, das
respectivas notas fiscais e do Termo de Recebimento Definitivo (Anexo 04), devidamente
atestado.

Pará rafo Se uudo —Para o cumprimento do Parágrafo Primeiro, caberá a 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 como não poderá estar inscrita no CADIN Estadual (Cadastro Informativo Estadual-
Decreto Estadual n.'933/15, de 17 de julho de 2015).

Paráorafo Terceiro —Para o cumprimento do Parágrafo Primeiro, caberá â 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 por meio de boleto bancário.

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
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Tesouro, só poderão ter seus pagamentos efetivados em favor da Contratada, por meio de
depósito bancário e no banco citado.

fiscal(is), observar que a partir de 01/12/2010, conforme Protocolo 1CMS n.'2/2009 e
NPF n.'95/2009, é obrigatório a emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), em
substituição aos modelos 1 e 1A.

~pf SS**tI—Q d Il(t d q t h I j It(d d
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 10 (dez) dias corridos, contados a
partir da entrega do bem objeto do fornecimento pela Divisão Financeira da Reitoria da
Unioeste, das respectivas notas fiscais e do termo de Recebimento Definitivo (Anexo 04),
devidamente atestado.

P~fs'tl —D 5 I t 9 N tl '5,d 2)d j th d 1995,
do MARE, caberá a UNIOESTE proceder â consulta da habilitação da signatária desta Ata
no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores —SICAF por ocasião da
liberação de cada pagamento.

P~fOit —S ttd()l Sl dd() ()ft (),q P 5
seu(s) 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.

P f N —Dp(d 5 t 9 d()ft () q Id t q Ip*
d lq 'C t td, tl ( ) pd d CNIDESTE, ' d

para efeito de pagamento de quaisquer ânus, devendo a contagem do prazo para pagamento
ser iniciada na data de reapresentação da(s) fatura(s).

Pará rafo Décimo — Os pagamentos serão efetuados se estiverem cumpridas,
integralmente, as obrigações anteriores da Contratada, até a data do evento que originou o
faturamento.

CLÁUSULA 12*—DA REVISAO DE PREÇOS
Paráorafo Primeiro —0 preço relacionado na Ata de Registro de Preços poderá 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 ao
fornecedor.
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Paráorafo Seoundo —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, por meio 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.

Paráorafo 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 â revisão solicitada.

P fti t —Ad tqd qdqtt Ps/r
a comprovação necessária, conforme o caso, é pressuposto fundamental para a análise do
pedido de revisão, não bastando mera alegaçâo de desequilíbrio.

~Pf tt —A tt't d 'd,pd ttd d C t td
lista 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.

paráorafo 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 nâo 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.

Paráorafo Sétimo —0 percentual diferencial entre os preços de mercado vigente a 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.

P~fOit —Édd'Cttdtt p f t t q t" d

o trâmite do processo de revisão de preços, estando, neste caso, sujeita as sanções previstas
nesta Ata.
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Paráorafo Nono —A revisão levará em consideração preponderantemente âs normas
legais, que são soberanas a previsão desta cláusula.

Paráorafo Décimo —Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso
assumido e a administração convocará os demais fornecedores visando igual oportunidade
de negociação.

Paráorafo 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:

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.

Paráorafo Décimo Seoundo —¹ohavendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador
deverá proceder â revogação da Ata de Registro de Preços (item registrado), adotando as
medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA 13' DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR
Pará rafo Primeiro —0 cancelamento do registro do fornecedor, finda todos os vínculos
obrigacionais existentes entre a UNIOESTE e o fornecedor que descumprir o avençado. 0
fornecedor terá o seu registro de preços cancelado quando:

a) Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) ¹oretirar a respectiva Ordem de Compra ou instrumento equivalente, no prazo

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

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

Paráorafo Seoundo —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.

Paráorafo Terceiro —0 cancelamento de registro, assegurados o contraditório e a ampla
defesa, será formalizado por despacho do Ordenador de Despesas da UNIOESTE.

CLÁUSULA 14' DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC.
Correrão por conta exclusiva da empresa signatária desta Ata:
Paráorafo Primeiro —Todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na
legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-la na época própria.
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Paráorafo Seoundo —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 equipamento ou em conexão com ele, ainda
que acontecido em dependência da UNIOESTE.

Paráorafo Terceiro —A responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes
da adjudicação do objeto licitado.

estabelecidos nesta Cláusula, não transfere a responsabilidade por seu pagamento a
administração da UNIOESTE, nem poderá onerar o objeto do Pregão, razão pela qual o
CONTRATADO renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou
passiva, com a UNIOESTE.

CLÁUSULA 15' DAS PENALIDADES
Pará rafo Primeiro —Em caso de inexecução total ou parcial da Ata, 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 âs seguintes sanções administrativas, garantida prévia defesa, nos termos do
art. 86 e seguintes, 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 dos equipamentos,
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 compra, por dia de atraso
no evento não cumprido, limitados a 10% (dez por cento) do mesmo valor;
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b) De 10% (dez por cento) sobre o valor total da ordem de compra, por infração a
qualquer condição/cláusula do Edital/Ata, 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 compra, pela não entrega
do(s) equipamento(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 da
Contratada 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 ou instrumento equivalente, por ato unilateral da administração, motivado por
culpa da Contratada, garantida prévia defesa, independente das demais sanções cabíveis.

Paráorafo Terceiro —A aplicação da multa não impede que a UNIOESTE rescinda
unilateralmente o Ata de Registro de Preços ou instrumento equivalente, e aplique as
demais sanções previstas na legislação estadual pertinente.

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

Pará rafo uinto —No processo de aplicação de sanções é assegurado o direito ao
contraditório e a ampla defesa, facultada defesa prévia do interessado no prazo de 05
(cinco) dias úteis contados da respectiva intimação.

P~fs*t —0 I d lr pq d d 'hd p * d Es
(cinco) 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.
A multa não paga será cobrada administrativamente e/ou judicialmente.

Paráorafo Sétimo — Comprovado que o produto entregue 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 ónus para a
Administração e sem prejuízo das sanções previstas na presente Ata.

P~fOit —A U d Ilt t P t P Sf
P'plicadassem 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 —ORE, de 14 de maio de 2004.

~pf N —A p lldd t pd I d d fo t
e força maior e as justificativas somente serão aceitas por escrito, fundamentadas em fatos
reais e comprováveis, a critério da UNIOESTE.
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CLÁUSULA 16' DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Paráorafo Único —Os pagamentos decorrentes do fornecimento do objeto da presente
licitação ocorrerão por conta dos recursos da dotação orçamentária 4534.12364084-127,
Rubrica 4490.5233, nas mais diversas fontes de recursos.

CLÁUSULA 17 —DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
As partes ficam, ainda, adstritas as 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.

Paráorafo Se undo —Integram esta Ata, como se nela estivessem transcritos, o Edital do
Pregão n.'18/2019 e seus Anexos e as propostas das empresas classificadas, no 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.

CLÁUSULA 18' 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 desta Ata
de Registro de Preços.

Por estarem, assim, justas e contratadas, as partes assinam a presente Ata de Registro de
Preços, lavrando-se uma via para a UNIOESTE, mais tantas vias quantas forem as
empresas signatárias, de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Cascavel, 17 de dezembro de 2019.
NILCEIA APARECIDA MORESCO AraasooaM~sco
MARQUEVI5KI.45288828920 ~RQu~o~s~~ra

wa 107007071770074700
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.'98/2019 —REITORIA

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços n.'98/2019, celebrada
entre a Universidade Estadual do Oeste do Paraná —Unioeste e a Empresa cujo preço está a
seguir registrado por item, e as especificacões constantes no Termo de Referência —Anexo
01 (b), em face â realização do Pregão n.'18/2019.

ITEM

03

QUANT.

07

ESPECIFICAÇÂO
RESUMIDA

MESA DE SOM 6 CANAIS COM USB
MARCA: BEHRINGER
MODELO: Q802USB

VALOR
UNITÁRIO
774,79

VALOR
TOTAL
5.423,53

VALOR TOTAL REGISTRADO R$) R$ 5.423,53
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I VEPC

KXTRATO DK CONTRATOS
4'ERMO ADITIVO AO CONTRATO n. 341/Z015

Objetoi Locasão de equ pa e to a te t'o d I unohormonios com
fo ed e to de s os. (pregão eletrõnico n . 069/2015). Co t t nte: UNI-
VERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA. Co t tadai LABORSYS
PRODUTOS DIAGNOSTICOS E HOSPITALARES LTDA Velo :83664.89239.
P mo de 'g c :28/12/2019 a 27/12/2020
2'ERMO ADITIVO AO CONTRATO .'50/2017
ObjetoiLocaeãodcequip todeco g lar os g I eo for cd e todo
ins os,eq ipa e to b ckup novo esoftwaredegcre aamento laboratoria.
(pregão eletronico n 064/2017). Co tratante: UNIVERSIDADE ESTADUALDE
PONTA GROSSA. Contratada: LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E
HOSPITALARES LTDA. V lori ES 224.54129. Prazo dc wgenciai 02/01/2020
a 01/0 I/202 L

Po ta G ossa, 06/01/2020.
S lo Po tarolo Merenda

Pregoeiro / HURCG
435/2020

I UMOESTE

At 097/2019-R «o a - CONIRATANTE: Unimrsxlade Estadual do Oeste do
P a ' UNIOESTE —CONTRATADA: IHSAN KSTKVAN MORALKS
FARIAS COMÉRCIO E SKRVICOS. ORIETO Aquisi M de Eqwpamento de
Fil gem pna atender as dmn Unidades Administativas da Unwersidad
Est dmJ do Oeste do Pwaá —UNIOESTE AMPARO LEGAL. Prego
Eletrõnico n.'18/2019 .UNIOESTE (R uo n). Casca el, 17 de dcze bm de
2019

At 098/2019-Reitoria - CONTRATANTE Un vera dade Estadud do Oeste do
P ~ — UNIOESTE — CONTRATADA: FRISMA COMERCIO
VAREJISTA K ATACADISTA KIRKLI-EPP OB/ETO. Aqubie o de
Eq nia t d Fil age, p t Mcr m nkns Unidades Administras da
Un verad d Est dual do Oest do Pamt —UNIOESTE. AMPARO LEGAL
P g o Elct õ co n.'180019 . UNIOESTE (R to ). Casca L 17 d
dem bmdeã019.
At 099/2019-Re tona - CONTRATANTE U id d E t dud do Oeste do
P~-UNIOESIB —CONTRATADA. RONEI CARDOSO DOS ANJ05-
ME.OBJETO Aqusic odeEqapamentod Fd g m p te dc as ánas
Unidades Ad ktmóas d U 'sidade Estadual do Deste do Paraná-
UMOESTE. AMPARO LEGAL P egão Eletrõnne n'182019 - UNIOESTE
(Ressona). Casca e( 17 de dezembro d 2019

231/2020

w ganas do Contrato Administrativo n 005/15-Re'éb
28/06/2019. CONVALIDAR; o periodo de vtgénaa compreendido arme
28/06/2019 e a data de assinatura deste Termo Aditivo. FORMALIZAR: a
suspensão do pmm de execucão do Ce trato Adminiémó o n'05/2015-
Renoria, a contar de 15/12/2018. AMPARO LEGAL. Lei Federd 8666/93 e
Lci Estadual 15 608/07. Cascavel 12 de mar o de 2019.

22112020

I CEASA

CENTRAIS DK ABASTECIMENTO DO PARANÁ SA-CKASA/PR
AVISO DE ANULAÇÁO DK LICITACÁO
PRKGÁO PRESENCIAL i F 013/2019

A Centrais de Abastea ento do Paraná S A - CEASA/PR, po intermedio da
Pregoeira, informa que o Processo L c tatõrio n'5,793 938-6, raodalidade P eg o
Presencial, ópo menor prepo, foi anulado com base no aaigo 62 da Lei Federal
13 303/16 aj snãcati f damentada no processo.

Curitib,ã0 6 dem b o de 2019.
Sou a de Brito Barbosa- Pregoeira

49812020

CENTRAIS DK ABASTECIMENTO OO PARANÁ SA- CKASA/PR
AVISO DE LICITAÇÁO- PREGÁO PRESENCIAL u'01/2020

PROTOCOLO: 15 940.574.5
OBJETO: Ocupapão dc áreas vagas referentes a Boxes c Lojas de CEASA/PR
—Unidade de CURITIBA desunada ao comércio atacad sta de bortigranjeiros e
atipicos em gemi, auavés dc Termo de Pemussão Remuncmla dc Uso,
CRKDKNCIAMKNTOi d'a 19 de fe ereuo de 2020 dns 09h30 /a 12 hrs-
recebimento dos envelopes de pmposas comerciais e habihtacao;
Local: Centro de eventos da Unidade At caduta da CEASA de

Curiób,

situada na
RodoviaRegisB ne coM, '22.8ãI,BR 116, km ill —Iham T t q ara-CEP
8L690-901-Cuntiba —Parmáosdoc mentosser orecebidoseprotocoladospor
pregoeiro e eq pe de po o:
ABERTURA OO FRKGAOi dias 20 c 21 dc fevereiro de 2020 as 09h30-
jdg cato das propostas comercias, lances e análise da documcntacão;
LoaRCe tmdce entosdaUnidadeAtacadntadaCEASAdeCuriuba,situad na
Rodo Rcg s 8 ue conrt, n'22 881,BR 116, km I II —Bairro Tatuquam —CEP
8L690-901-C 'uba-Parmá.
RKTIRADA OO KDITALi 0 Bhtal estará a disPosioão através do endereOo
eletrõnico www.cessa.pr.gov.br, poderá aiada ser solicitado atra és do e-mail
liciacaoceasaéjcmsnpr.gov.br .

Eder Kduaalo Bublitz—Di etor-Presidente
47412020

Ce t to a63/2019-Re(tona - CONTRATANTE. Un ersubdc Estadual do
Oeste do P ' UNIOESTE —CONTRATADA: VISA PAPELARIA K
SUPRIMENTOS DK INFOlbvlÁTICA —I.TDA. OBJETO Aq sicão de
Carimbos d e sos para atentar o Campus de Cascave( HUOF Rc to a da
U erddade Estad I do Deste do Pamm AMPARO LEGAL Dispensa de
Liatacão n 166/2019 - UNIOESTE (Re tona) Casca el, II de de bro 4
2019

37012020

C t t 064/2019-Re toria - CONTRATANTE. U as d de Esadual do0 t doP ' UMOESTE-CONTRATADA MARIELLKMAZALOTTI
NEJM GAMA OBJETO: Credencmneao 6 Leito os Púbicos Ofican
de demente matncdados na Jaza Co axial do Paana - JUCEPAIL AMPARO
LEGAL Cmdenciame ton.'003/2019-UNIOESTE(Rato E).Casca 1,18 d
dezembro de ZD19.

Co t to 065/ZOI9-R itona - CONTRATANTE Uni asidade Estatal do
Oeste do Paraoá —UNIOESTE —CONTRATADA PAULO ROBERTO
NAKAKOGUK. OBJETO: Credenciamerso de L no uos Púbhcos Oficais
d Mae te matriculados na Junta Co cal do Parana - JUCEPAR AMPARO
LEGAL: Cmdcnciame ton'003G019-UNIOESTE (Reitoria) Case I, 18 de
dezembro de 2019.
Co t to 066/2019-Reitona - CONTRATANTE: Universidade Estadual do
Oeste do Pa má — UNIOESTE —CONTRATADA. PAULO SKTSUO
NAKAKOGUK. OBJETO Crede cnmento de Leiloexos P blico 0/ician
d 'demente matricdados na I t Co ercial do Pa ' JUCEPAR, AMPARO
LEGAL: Cr 6 camento n'03Gõ19-UNIOESTE (Reitona). Casca I, 18 de
d mmbmde2019

Co t ato 067/2019-R toria - CONTRATANTE. Unwersdade E t dual do0 st do Pamn' UNIOESTE —CONTRATADA GABRIEL ALBANO
NASCIMENTO. OBJETO: C edenaam ao de Leiloeiros Públicos Oeclas
4 da te mau icdados na Jmta C e cal do Pan ' JUCEPAR. AMPARO
LEGAL C d m em to n.s 003/2019 - UNIOESTE (R t la). C ek 18 de
dezeabm d 2019

232/2020

Termo Adit' 009/2019 ao Contrato 005/JOIS-R ltoa
CONIRATANTE Unwersnhdc Estadual do Oeste do Paraná —UMOESTE-
CONTRATADA N. D I I Constr Sem Ltda - EPP. 08/ETO:
PRORROGAR, por mais 360 dias (trezenros c sesse ta) d as, o prazo de

CENTRAIS DK ABASTECIMENTO DO PARANÁ SA. - CKASA/PR
AVISO DE LICITAÇÁO- PREGAO PRESENCIAL n'02/2020

PROTOCOLO: 16 30L166-2
OBJETOi Co tmtaqão de emp esa para a prestacão de servico dc LOCACÁO DE
AMBULANC! A COM MOTORISTA S O CORRI STA E E N FEIO IEIRO (A), a ser
prestado no intenor Unidade Atacadista de Curinba
ABERTURA: 29 de j eno de 2020 m 09 30 ha,m ada daAdmraistmeão C tml
da CEASA/PR, sinmd mA e da Nossa Smhova da Luz, 2143—Jad Soc d
—CEP: 82.530-010—C t ba —Paraná
RKTIRADA DO KDITALi 0 Editd estará a daposição atra és do e der (o
eleuõnico c asa.prgo .br e poderá ainda ser solicitado através do e-mail
EcimcaoceasaLHcemxpr.go .br

Kder Eduardo E blia
Diretor-Preside te

47812020

CENTRAIS DK ABASTECIMENTO DO PARANÁ S.A-CKASA/PR
RESULTADO-PRKGÁO PRESENCIAL 020/2019

PROTOCOLO: 15 837.152-9
OBJKTOi Contratapão de empmsa cspecialcmda para execupão de serviTos de
refom a e melhoria do Banco de Ahmentos da U idade Atacadista de Curitiba.
RKSULTADOi DESERTA

Sonia de Brito Ba bosa
Pregoeira

4961202D

I CELEPAR

A Cornpaalua de Tec ologia d Inforruaeão e Comunicap o do Pamá-Celepa,
vem p bl cw o Plano Anual dc Atividadcs de Audim 'a Interna para o exercicio dc
2020, elaborado com o apoio do Comite de Audéoria Estatudrio e apro ado pelo
Conselho de Administra go na332'em ão Ordinária. em 29 de nove mb m de 2019
Comulta no Portal da Transparenria da Celepa . pelo link http://www celepar
prgov.br/Pagma/Metas.

Lea dro Victoano de Oloura
Dirctor Presidente

210/2020


