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CONTRATO N.'03/2020 - REITORIA

Contrato de Execução de Obra, que entre si
celebram a Universidade Estadual do Oeste
do Paraná - UNIOESTE (Reitoria), e a
Empresa a Empresa PPN Construções
Ltda.

A Universidade Estadual do Oeste do Paraná — UNIOESTE (Reitoria), pessoa
jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob n'8.680.337/0001-84, situada na Rua
Universitária, 1619 - Jardim Universitário, na cidade de Cascavel, Estado do Paraná,
representada neste ato pelo Pró-Reitor de Administração e Finanças, Senhor Geysler Rogis
Flor Bertolini, nomeado pela Portaria n'039/2020 —GRE, a seguir denominado
CONTRATANTE, e a Empresa PPN Construções Ltda, pessoa jurídica de direito
privado, com sede na Rua Olavo Bilac, n'655, Centro na cidade de Cascavel, no
Estado do Paraná, CEP 85.812-141, inscrita no CNPJ sob n'0.303.761/0001-51,
Telefone (45) 3224-6494, e-mail ppn@contrutorappn.com.br, representada neste ato pelo
Sr. José Luiz Parzianello, RG n'.904.420-8 e do CPF n'36.985.430-87, na cidade de
Cascavel, Estado Paraná, a seguir denominado CONTRATADA, acordam e ajustam
firmar o presente CONTRATO, nos termos da Lei Federal n'.666/93 e suas alterações,
Lei Complementar n'23/06 e suas alterações, assim como pelas condições do Edital da
Concorrência n'1/2019 e a Ata de Registros de preços n'1/2019, pelos termos da
proposta da CONTRATADA e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos,
obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
Constitui objeto do presente Contrato sob o regime de empreitada por Preço Global a
reforma da marquise da Reitoria, de acordo com o projeto arquitetônico com memorial
descritivo, planilha de serviços, planilha de composição complementar e cronograma
físico-financeiro realizado pela Diretoria de Planejamento Físico da Unioeste, anexa ao
processo n'6,735/2019 fl., 05 a 09.

CLÁUSULA SEGUNDA —DO VALOR
0 valor global do presente Contrato é de R$ 9.539,66 (nove mil, quinhentos e trinta e nove
reais e sessenta e seis centavos), sendo R$ 7.380,12de material e o valor de R$ 2.159,54
para mão de obra, conforme percentuais constantes na planilha orçamentária anexa fl., 05 a
oe.
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CLÁUSULA TERCEIRA —DO PRAZO DE EXECUQAO E DE VIGÊNCIA
0 prazo de execução dos serviços objeto deste Contrato será de 20 (vinte) dias corridos, e
o prazo de vigência será de 200 (duzentos) dias corridos, ambos contados a partir da data
de aceite da Ordem de Serviço.

CLÁUSULA UARTA —MEDIÇ',OES E CONDIÇOES DE PAGAMENTO
Pará rafo Primeiro
A Diretoria de Planejamento Físico da Unioeste, efetuará medições, a partir da expedição
da Ordem de Execução de Serviços, e analisará o avanço físico real dos serviços e o
cronograma e verificará o exato cumprimento das obrigações deste contrato no período da
medição, quanto â quantidade, qualidade e ao prazo previsto para a execução, emitindo o
boletim de medição devidamente assinado e atestado pelo representante legal da
CONTRATADA. Todas as medições realizadas pelo Engenheiro fiscal da
CONTRATANTE, no âmbito da obra em execução e/ou serviço, devem, obrigatoriamente,
ser acompanhadas pelo Responsável Técnico da CONTRATADA, designado através do
Anexo VI, sem o qual não se possibilitará a elaboração do respectivo boletim de medição.
Pará rafo Se undo
Medida e atestada a execução dos serviços, a CONTRATADA deverá emitir, a(s) nota(s)
fiscal(is) conforme orientação da fiscalização, e esta encaminhará ao setor responsável para
liquidação respectivo empenho.
Pará rafo Terceiro
Os pagamentos serão de acordo o serviço executado, e serão efetuados em até 20 (vinte)
dias após o recebimento do atesto dos serviços executados junto com a respectiva (s) nota
(s) fiscal (is) a Divisão de Finanças responsável pelo pagamento.

Para o pagamento da nota fiscal referente a primeira medição, será exigida a
Anotação da Responsabilidade Técnica (ART), junto ao CREA e/ou CAU, referente a
execução dos serviços, e a respectiva matrícula junto ao INSS, caso necessário
justificar a dispensa da apresentação da matrícula do INSS conforme legislação
vigente, indicando o artigo respectivo.

Deverão ser anexas cópias das GFIPs (Guias de Recolhimento do FGTS e Informação da
Previdência Social), pagas pela CONTRATADA, referente a data de começo e término da
execução dos serviços, em número equivalente ao de funcionários na obra.
Pará rafo Sexto
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E obrigação da CONTRATADA manter, durante toda a execução deste contrato, em
compatibilidade com as obrigações por estas assumidas, a regularidade fiscal, nos termos
do inc. XIV do art. 99 da Lei Estadual n.'5.608/07 e inciso XIII do art. 55 da Lei Federal
n.'.666/93.
Pará rafo Sétimo
Na emissão da nota fiscal, a CONTRATADA deverá observar o Decreto Estadual n.'.980,
de 21 de dezembro de 2007 — "Isenção de ICMS". (o referido ato normativo tem sua
origem no Convênio CONFAZ 26/03, do qual o Estado do Paraná é signatário e estabelece
tratamento diferenciado para as operações realizadas pela administração pública com
empresas paranaenses), além do Decreto Estadual n'.503, de 14 de dezembro de 2011, e
suas alterações.
Pará rafo Oitavo
Para os fins de processamento dos pagamentos e liquidações, a CONTRATADA deverá
apresentar com a nota fiscal, cópia da Certidão Negativa de Débitos Tributários —CND,
relativa âs Fazendas Federal, Estadual e Municipal, sendo que nenhum empenho poderá ser
liberado, se a CONTRATADA, estiver em débito ou apresente alguma irregularidade
Cadastral junto a Secretaria de Fazendo do Estado do Paraná. A restrição prevista estende-
se a empresas sediadas em outros Estados da Federação, que possuam filial no Estado do
Paraná.

Pará rafo Nono

Não sendo apresentadas as CND's para o pagamento da fatura ou verificada, a qualquer
tempo, a irregularidade fiscal da CONTRATADA, será suspenso o pagamento pelo prazo
máximo de 20 (vinte) dias corridos e, em ambos, notificará a CONTRATADA do
descumprimento da lei, e para que esta, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, efetue a
regularidade do débito tributário ou apresente defesa, sob pena de rescisão unilateral deste
contrato pela Administração, bem como aplicação de multa, conforme previsto no art. 162
da Lei Estadual n.'5.608/07.
Pará rafo Décimo
Ultrapassado o prazo previsto no parágrafo acima, ou seja, de 05 (cinco) dias corridos, sem
a apresentação de CND ou defesa por parte da CONTRATADA, o pagamento da fatura
será efetuado, com desconto da multa e eventuais prejuízos decorrentes da rescisão
(podendo ainda a Administração aplicar a CONTRATADA as sanções previstas no art.
150 da Lei Estadual n.'5.608/07), liberando-se o saldo remanescente, se houver.
Pará rafo Décimo Primeiro
Os documentos solicitados para os pagamentos deverão ser entregues em via original ou
fotocópia autenticada, sendo que nas nota(s) fiscal (is) deverão estar discriminados os
Impostos: IR, INSS, ISSQN, CSLL, PIS/PASEP E COFINS a serem retidos na fonte,
percentuais e valores. Caso a empresa esteja dispensada das retenções, a mesma, deverá
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discriminar no corpo da nota fiscal a lei e o artigo a que se refere a isenção, e ainda emitir
declaração, caso contrário os valores serão dos impostos serão retidos.
Pará rafo Décimo Se undo
0 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'01/2019—DTE/SEFA —art 3'.
Parágrafo Décimo Terceiro
Para o pagamento da nota fiscal referente a última medição, será exigido, além da
documentação solicitada para as demais medições, o Termo de Recebimento Provisório da
obra/serviço e documento(s) comprobatório(s) de baixa da matrícula CEI e baixa da
Assinatura de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA e/ou CAU.
Pará rafo Décimo uarto
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste contrato, os
acréscimos ou supressões que se fizerem nas contratações, até o limite de 50% (cinquenta),
do valor inicial atualizado deste contrato, de acordo com a Lei Federal 8666/93.

CLÁUSULA UINTA —RECURSO FINANCEIRO
0 recurso financeiro para atendimento ao disposto na Cláusula Primeira será através da
Dotação Orçamentária 4534.12364084.127,Rubricas 3390.30/39, Fonte: 100 de acordo
com a disponibilidade financeira n'70/2020.

CLÁUSULA SEXTA—CRITÉRIO DE REAJUSTE
0 preço estabelecido no presente Contrato não será reajustado.

CLÁUSULA SÉTIMA —PRAZOS E DEMAIS CONDIQOES DO CONTRATO
0 prazo máximo para a execução do serviço é de 20 (vinte) dias corridos, e será contado a
partir da expedição da Ordem de Execução de Serviços.
Pará rafo Primeiro
0 prazo máximo para o início da primeira etapa de execução da obra é de 05 (cinco) dias
corridos, e será contado a partir da expedição da Ordem de Execução de Serviços.
Pará rafo Se undo
Executado o contrato, o seu objeto será recebido nos termos do art. 73, inciso I, alíneas "a"
e "b" e art. 76 da Lei Federal n.'.666/93.
Pará rafo Terceiro
Os prazos estabelecidos nos parágrafos primeiro e segundo acima poderão ser prorrogados
nos termos do art. 57, $$ l.' 2.', da Lei Federal n.'.666/93.
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Executado este contrato, a CONTRATADA deverá remover todos os entulhos e deixar o
local da obra e suas adjacências em perfeito estado e em condições de utilização imediata.

A Diretoria de Planejamento Físico da Unioeste, fará a fiscalização e acompanhará a
execução do presente contratos, sendo que caberá a ele registrar toda e qualquer ocorrência
na execução do contrato.
Pará rafo Sexto
A CONTRANTE poderá, quando da CONTRATADA não assinar o presente contrato no
prazo e condições estabelecidos no edital licitatório, ou não regularizar suas pendências,
convocar os proponentes remanescentes, na ordem de classificação para fazê-lo em igual
prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos
preços atualizados, de conformidade com o edital, ou revogar a licitação,
independentemente da cominação prevista no art. 150 da Lei Estadual n'5.608/2007.
Pará rafo Sétimo
Os fatos que possam determinar prorrogação do prazo, reajustamento do presente valor
contratual ou justificação do atraso, só podem ser considerados se estiverem motivados e
devidamente anotados no registro próprio.
Pará rafo Oitavo
Não será permitida a subcontratação total ou parcial para a execução do presente objeto
contratual.

CLÁUSULA SÉTIMA —DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES
Pará rafo Primeiro —Constituem obrigações da CONTRATANTE:
a) Informar a Contratada, a data da medição definida pelo Engenheiro responsável da
Contratante, de acordo com a emissão da Ordem de Serviço e o Cronograma Físico e
Financeiro;
b) Convocar a Contratada para assinatura do Contrato,
c) Efetuar o pagamento ajustado e dar ã Contratada as condições necessárias a regular
execução do Contrato.
d) fiscalizar a execução do contrato.
Pará rafo Se undo —Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) Assinar o Contrato em até 05 (cinco) dias, após o recebimento da Convocação pela
Contratante;
b) Reunir-se com os responsáveis técnicos da Contratante e Contratada, dentro do prazo
da Convocação para assinatura do Contrato, para conhecimento do local da realização do
serviço e, organização e ajustes para a execução do contrato.
c) o Engenheiro responsável deve acompanhar toda medição realizada pela Contratante;
d) Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Seguranpa
do trabalho abaixo: ~'é
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e)Fornecer aos seus empregados, gratuitamente, e exigir a utilização de Equipamentos de
Proteção Individual (EPIs), adequados aos riscos e em perfeito estado de conservação e
funcionamento;
f) prestar a execução dos serviços na forma ajustada;
g) manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
h) apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, documentos que
comprovem cumprir a legislação em vigor quanto as obrigações assumidas na licitação, em
especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais;
i) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, o objeto do presente Contrato, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução ou de materiais empregados;
j) responsabilizar-se por danos causados diretamente â CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do presente Contrato.

CLÁUSULA OITAVA —SANÇ.'OES ADMINISTRATIVAS
Pará rafo Primeiro
Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, a CONTRATANTE poderá, garantida a
prévia defesa, aplicar a CONTRATADA, multa moratória nos percentuais:
a) Atraso de 30 (trinta) dias, na execução do serviço, percentual de 0,3% (três décimos
por cento), ao dia do valor residual do contrato, podendo ser acumulativa a outras
penalidades;
b) Atraso superior a 30 (trinta) dias, percentual de 10% (dez por cento), sobre o valor do
Contrato;
Pará rafo se undo:

As multas previstas no parágrafo anterior, não têm caráter compensatório e o seu
pagamento não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade por perdas e danos
decorrentes das infrações cometidas;
Pará rafo Terceiro
As sanções previstas nos incisos I, III e IV, art. 150 da Lei 15.608/2007, poderão ser
aplicadas a CONTRATADA cumulativamente com a multa.

CLÁUSULA NONA —RKSCISAO
0 presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no
art. 150 e seguintes da Lei Estadual n.'5.608/07, bem como, em razão dos
descumprimentos das normas de segurança do trabalho descritas no presente instrumento
contratual.
Pará rafo Único
A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de rescisão

6
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administrativa prevista no art. 150 e seguintes da Lei Estadual n.'5.608/07.

CLÁUSULA DÉCIMA —LEGISLA/AO APLICÁVEL
0 presente Instrumento Contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei Estadual

n.'5.608/07,Lei Federal n.'.666/93, e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe
supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito
privado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA —DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
0 presente contrato terá o prazo de 200 (duzentos) dias, contados a partir da assinatura do
contrato, podendo ser prorrogado nos termos da Lei Estadual n.'5.608/07.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão resolvidos a luz da Lei Estadual n.'5.608/07, Lei Federal

n.'.666/93,e dos princípios gerais de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA UARTA —FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Cascavel, para dirimir dúvidas ou questões oriundas do
presente Contrato, renunciando as partes a qualquer outro que tenham ou venham a ter, por
mais privilegiado que seja.
E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, em
02 (duas) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das
testemunhas abaixo.

Cascavel, 07 de maio de 2020.

~Geysler- ogis Flor Bertolini
UNIOESTE

zianello
o struções LTDA

Testemunhas:
9.

c'XS
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NOTA DE EMPENHO

I e tifica o

N. Documento 20005021 Tipo de Documento OU Data de Emissáo 07/05/20

Pedido de Origem 20005060 Tipo de Pedido de Origem OR

453445340001 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTEDO PARANÁ —UNIOESTE

78.680.337/0001-84

6128 GESTAO DAS ATIVIDADES UNIVERSITÁRIAS - UNIOESTE

Unidade

CNPJ Unidade

Proj/Atividade

Caracterfsticas

Recurso Excesso de Arrecadação Tipo Empenho 1 Ordinário

Diferido

Previsáo Pagamento 07/05/20

N. Licitaçáo 001/2019

N. Contrato 003/2020

N. Convênio

Adiantamento NAO

NAOObra

Utilização 4 Despesas que teráo uso imediat

Reserva Saldo

Cond. Pagamento AV

P.A.D.V. 00 N. SID

Credor

Unidade Contábil 04534 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA- UNIOESTE

Mod. de Licitação 3 Concorrência

Tp. Contrato 1 Contrato Concedido

Tp. Convênio

Credor 122280- PPN CONSTRUCOES LTDA

Endereço RUA OLAVO BILAC, 1655 - 1'NDAR - CENTRO
CASCAVEL- PR BR

CNP J 80.303.761/0001-51

CEP 85812140

Banco/Agência 001/0531-2

Conta 195054/1

D monstrativo de Sald Or mentário

DOTAÇAO ORÇAMENTÁRIA

4534 6128 12 364 08 3390391600 0000000100 2

Obs.: Valor estornado: R$ ,00

R$ 2.159,54 (dois mil, cento e cinquenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos)

Histórico

DESPESA COM MAO DE OBRA PARA REFORMA DA MARQUISE DA REITORIA, CONFORME CONTRATO 003/2020, CR

56735/2019.

Aprovador 786657 GEYSLER ROGIS FLOR BERTOLINI

Dt.Aprovação 07/05/20

AUTORIZAÇAO DO RESPONSÁVEL

R5843500A 07/05/20 11:40:13Cdiador por EABREU

Página 3
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ËIAFQ'':

I entifi o

N. Documento 20005072

Pedido de Origem 20000230

Tipo de Documento OR

Tipo de Pedido de Origem ON

Data de Emissão 08/05/20

Unidade Contábil 04534 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA UNIOESTE

Unidade

CNP J Unidade

Proj/Atividade

Car terlstica

453445340001 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTEDO PARANA —UNIOESTE

78.680.337/0001-84

6128 GESTÁO DAS ATIVIDADES UNIVERSITARIAS - UNIOESTE

Recurso Excesso de Arrecadação

Adiantamento NAO

Obra NÁO

Utilização

Reserva Saldo

Cond. Pagamento AV

P.A.D.V. 00

Credor

Tipo Empenho

Diferido

Previsão Pagamento 08/05/20

N. Licitação 001/2019

N. Contrato 003/2020

N. Convenio

N. SID

Mod. de Licitação 3 Concorrencia

Tp. Contrato 5 Ordem de Serviço Concedid

Tp. Convênio

Credor 122280 - PPN CONSTRUCOES LTDA

Endereço RUA OLAVO BILAC, 1655 - 1'NDAR - CENTRO
CASCAVEL- PR BR

CNP J 80.303.761/0001-51

CEP 85812140

Banco/Agência 001/0531-2

Conta 195054/1

Demonstrativ Sald Or mentáii

DOTAÇÁO ORÇAMENTARIA

4534 6128 12 364 08 33903024 00 0000000100 2

Obs.: Valor estornado: R$ ,00

SALDO ORÇAM. ANT.

7.800,00
SD. ORÇAM.ATUAL

15.180,12

VALOR TOTAL

7.380,12

Histórico

AQUISIÇÁO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA MARQUISE DA REITORIA, CONFORME CONTRATO 003/2020, CR

56735/2019.

Aprovador 786657 GEYSLER ROGIS FLOR BERTOLINI

Dt.Aprovação 08/05/20

AUTORIZAÇÁO DO RESPONSÁVEL

R5843500A 08/05/20 9:36:25 Criador por EABREU

Pagina 2
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ORDEM DE EXECU AO DE SERVI OS

A Universidade Estadual do Oeste do Paraná —UNIOESTE (Reitoria), representada
neste ato pelo Pró-Reitor de Administração e Finanças, Senhor Geysler Rogis Flor Bertolini,
nomeado pela Portaria n'039/2020 —GRE, AUTORIZA a Empresa PPN Construções Ltda,
inscrita no CNPJ sob n'0.303.761/0001-51, a iniciar a reforma da marquise da Reitoria da
UNIOESTE, em conformidade com a Concorrência n.'1/2019 —Campus de Cascavel e o
Contrato n'03/2020 —Reitoria, CR 56.735/2019.

A data para início da execução da reforma é 11 de maio de 2020.

0 prazo máximo para a execução e entrega da reforma, é de 200 (duzentos) dias corridos,
contados a partir desta data.

Cumpra-se.

Cascavel, 07 de maio de 2020.

,. - eysler Rogis Flor Bertolini
UNIOESTE
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AVISO DE LICITAÇÁO

6 Pregão Eletrônico n.'39/2020
Objeto: aquisição de materiais de consumo para estruturar o laboratório pré-
clinico e desenvolver nanotecnologias para uso em diabéticos. Valor Máximo
de R$ 95.310,71 (noventa e cinco mil, trezentos e dez reais e setenta e um
centavos). Recursos do Convênio Ministério da Saúde n'79845, visando
fortalecer o Sistema Único de Saúde —SUS. Recebimento das propostas'. até
gh30 do dia 05/06/2020 Início da Sessão Pública: as 9h30 do dia 05/06/2020
(Número da Licitação no Banco do Brasil. 815733 - processo n'27225. 0
Edital e seus anexos com as quantidades e especifícações completas dos
produtos, bem como os resultados de todas as fases desta licitação poderão ser
consultado no site t í - o

RESULTADO DE LICITAÇAO

~ Pr 5 Kl r ni n'0072020
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de alimentação. Lotes I,
2, 3, 4 e 5—Fracassados, (Níunero da Licitação no Banco do Brasil'. 807131
—processo n'26918). Recursos Próprios. 0 Edital e seus anexos com as
quantidades e especifícações completas dos produtos, bem como os resultados
de todas as fases desta licitação poderão ser consultado no site
wívw lici a o c- m

Jose Vladimir Gonçalves Cordeiro
Pregoeiro

EXTRATO DE CONTRATO

Objeto: Serviços de Postagem. Contratante: UNIVERSIDADE
ESTADUAL DK PONTA GROSSA. Contratada: EMPRESA
BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT. Valor Total: R$
1.000.000,00.Valor Anual: R$ 200.000,00. Prazo de Vigencia: 11/05/2020 a
11/05/2025.

Diretoria de Material e Património
Marcos Celso Mendes

Diretor
Ponta Grossa, 14 de maio de 2020.

40939/2020

I UNESPAR

Contrato 003/2020-Reitoria - CONTRATANTE: Universidade Estadual do
Oeste do Paraná —UNIOESTE —CONTRATADA: PPN Construções Ltda.
OBJETO: empreitada por preço global, para a reforma da marquise da Reitoria-
UNIOESTE. VALOR TOTAL: R$ 9.539,66.PRAZO; 0 prazo de execução
dos serviços objeto deste Contrato será de 20(vinte) dias corridos, e o prazo de
vigência será de 200 (duzentos) dias coíridos, ambos contatos a partir da data de
aceite da Ordem de Serviço. AMPARO LEGAL: Concorrencia n.'04/2018-
I/lúlOESTE (Reitoria). Cascavel, 07 de maio de 2020.

40741/2020

AVISO DE LICITAÇÁO —UNIOESTE CAMPUS DE CASCAVEL
Pregão Eletrõnico n'02/2020. Objeto: Registro de preço para aquisição de
Estação total Geodetic GD2i —(Equipamento coní precisão de 2 segundos, faz
leitwa sem prisma até 800m e leitura no prisma até 5.000m Luneta com
aumento de 30X Prumo laser Precisão linear de 2mm +2ppm com prisma
Mudança automática de constante de prisma (após primeira introdução) Leitura
direta de Olo Memória interna 2MB Compensador: Duplo compensador
liquido-elétrico com lode precisão e compensação até+/-4'isplays: Display
de cristal liquido nos dois lados do equipamento, com teclados físicos
alfanuméricos. Baterias de Litio-ion de longa duração Programa para coleta de
dados: locação, cálculo de coordenadas, cálculo de área, elevação remota e
excêntricos Porta serial RS 232, microUSB e cartão SD), contendo:01 Tripé de
Aluminio;01 Bastão de 3,6 m;01 Prisma para utilização com estações totais. o

Constantes de -30mm 4 Rosca universal 5/8O',01 umbrela. DA SESSAO
ELETRÔNICA: Recebimento das Propostas: até dia 28 de maio de 2020;
Fase de Lances: Dia 28 de Maio de 2020 a partir das 09:00 (nove horas) hora
de Brasilia. 0 edital estara disponivel no endereço eletrõnico:
https://midas.unioeste.br/sgav/licitacoes¹/, e http://www.comprasnet.gov.br ou
solicitado pelo telefone: 45-3220-3214.

40555I2020

AVISO DE LICITAÇAO —UNIOESTE CAMPUS DE CASCAVEL
Pregão Eletrônico n'03/2020. Objeto: Registro de preço para futura aquisição
de Fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo —GLP, em cilindro de 13 Kilos
e cilindro de 45 Kilos para atender a Unioeste Campus de Cascavel e Reitoria.
DA SESSÁO KLETRÔNICA: Recebimento das Propostas: até dia 27 de maio
de 2020; Fase de Lances: Dia 27 de Maio de 2020 a partir dns 09IOO (nove
horas) hora de Brasilia. 0 edital estará disponivel no endereço eletrônico:
https://midas.unioeste.br/sgav/licitacoes¹/, e http://www.comprasnet.gov.br ou
solicitado pelo telefone: 45-3220-3214.

UNIVERSIDADE KSTADUAL DO PARANÁ —UNKSPAR
PROTOCOLO: 16.565.303-3
HOMOLOGAÇAO DA DISPENSA DE LICITAÇAO M'17/2020-
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA
AQUISIÇÁO DE MICROSCÓPIO TRINOCULAR PARA O
CONVENIO 211/2019—FA - UNESPAR
Em cumprimento ao disposto no Art. 34 da lei 15.608/2007, homologa-se o
procediníento licitatório em favor da Empresa OLIMPUS OPTICAL DO
BRASIL LTDA, CNPJ: 04.937.243/0001-01, no valor de R$ 20.000,00
(vinte mil reais).

Paranavai, 14 de maio de 2020.
Rogerio Ribeiro - PRAF

40551/2020

i
Empresas Públicas

I APPA

40958/2020

I

I UMOESTE
ADMINISTRAÇAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E ANTONINA

AVISO DE HOMOLOGAÇÂO
Pregão Eletrõnico n'172/2020
Protocolo n'6.094.280-0

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ - UNIOESTE Reitoria)
EXTRATO EDITAL LICITAÇÂO CONCORRENCIA N'003/2020-Ob-
jeto: Empreitada por preço unitário, para a construção da entrada
da serviço dos Blocos do CPDETCA da UNIOESTE (Campus de
Marechal Cândido Rondon) - Valor Máximo: R$ 281.033,52 - Aber-
tura: Dia 19 de junho da 2020, as 09:30 horas, na Universidade
Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE (Reitoria), á Rua Uni-
versitária, 1619- Jardim Universitário - CEP 85.819-110-Cascavel
- Paraná - Informações Complementares: Edital disponivel junta a
CPL, no mesmo local acima, ou pelo Fone: (45) 3220-3050, ou no //nk

htt 3://midas.unioeste.br/s av/ar viítual¹/ Cascavel, 14 de maio de
2020- Ivair Deonei Ebbin Presidente da CPL da Reitoria

40745I2020

ATAS REGISTRO DK PRE OS/HUOP- Art. 21, inc. Xll—Decreto 3555/00.
Pre ão Kletrônico 006/2020 —Objeto: registro de preços de sacos para
residuos, saco para cadáveres e saco para hampers para consumo frequente no
HUOP. ARP 118/2020 - Acr Medcal Produtos Para Saude Eireli. ARP
119/2020 - Fortecom Comercial Ltda —Me. ARP 120/2020 - Embala Tudo
Industria E Comercio de Embalagens Eireli —Me. Registros de preços com
vigência de 15/05/2020 até 14/05/2021. Resultado publicado no DIOE

n.'0679em 07/05/20. ADITIVO A ATA REGISTRO DK PRK OS/HUOP-
Art. 21, inc. Xll-Decreto 3555/00. ARP 151/2019 —White Martins Gases
Industriais Ltda. 0 aditivo corresponde a troca técnica do tanque secundário
instaNdo no HUOP, sendo substituido e o atual tanque que possui uma
capacidade de 4.95õm'or um tanque com capacidade de 1.73õm', sem custos
adicionais ao HUOP. CANCELAMENTO/HUOP: Pre ao Eletrônico n"
016/2020 —Objeto: luvas ciríírgicas e luvas para procedimento não ciríírgico.
0 certame foi CANCELADO para revisão e readequações tecnicas. Cascavel,
14 de maio de 2020. Rafael Míuíiz de Oliveira —Diretor Geral-HUOP.

40916/2020

Objeto: Aquisição de equipamentos para produções audiovisuais,
de modo a apoiara execução dos trabalhos de divulgaçáo,
comunicação e transparência pela Assessoria de Comunicaçáo da
Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina —APPA

Empresa Vencedora: GRÉGIO ELETRO ELETRÔNICOS EIRELI

Valor: R$ 36.250,00(trinta seis mil, duzentos e cinquenta reais).

Resultado: Homologado em 13/05//2020.
Paranaguá, 14 de maio de 2020.
É ui e de Pre áo —Portaria 039/2020 APPA/EP

40928/2020

ADMINISTRAÇAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E ANTONINA
AVISO DE HOMOLOGAÇÂO

Pregão Eletronico n4186/2020
Protocolo: 15.991.063-6

Objeto: "Contratação de empresa especia(izada para ministrar curso
de capacitaçáo de Obras e Seíviços de Engenharia, na modalidade
presencial, no formato In Company, com abrangência de 30 (trinta)
paAicipanteao

Empresas Vencedoras: ALBERTO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA
GR A NATO —EPP

Valor: R$ 29.900,00 (vinte nove mil e novecentos reais)

Resultado: Homologado em 13/05/2020.
Paranaguá, 14 de maio de 2020.
E ui e de Prn ão —Portaria 039/2020 APPA/EP

40931/2020


