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PROCESSO N'7910/2019

CONTRATO N'18/2020 -REITORIA

Contrato de aquisição de Aquisição de Antenas
Wireless, que entre si celebram a Universidade
Estadual do Oeste do Paraná —UNIOESTE), e a
Empresa LICITEC TECNOLOGIA - EPP

A Universidade Estadual do Oeste do Paraná —UNIOESTE, pessoa jurídica de direito
público, inscrita no CNPJ sob n.'. 78.680.337/0001-84, situada â Rua Universitária, 1619—
Jardim Universitário na Cidade de Cascavel, Estado do Paraná, doravante denominada
CONTRATANTE, neste ato representada pelo Pró-Reitor de Administração e Finanças,
Senhor Geysler Rogis Flor Bertolini, nomeado pela Portaria n'039/2020 —GRE, e a
Empresa Licitec Tecnologia Eireli -EPP, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua
Rua Guilherme, n'191, Bairro Costa e Silva, CEP 89.218-501 e-mail
die o licitectecnolo ia.com.br, telefone (047) 3025-4100 na cidade Joinville, Estado de
Santa Catarina, inscrita no CNPJ sob n.'6.628.132/0001-00, representada neste ato pelo
senhor Diego Perez Alvarez, CPF: 048.545.549-83, a seguir denominado CONTRATADA,
acordam e ajustam firmar o presente CONTRATO, nos termos da Lei Federal n.'0.520/02,
D, Federal n.'0.024/19 e suas alterações, Lei Complementar n.'23/06 e suas alterações,
e subsidiariamente, a Lei Federal n.'.666/93 e suas alterações, além das demais legislações
aplicáveis, assim como pelas condições do edital de Pregão Eletrônico n.'06/2020 pelos
termos da proposta da CONTRATADA datada de 23/03/2020, e pelas cláusulas a seguir
expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA —OBJETO, GESTAO E FISCALIZA/AO CONTRATUAL
Pará rafo Primeiro —0 presente Contrato tem por objeto a Aquisição de Antenas
Wireless para suporte ao funcionamento da infraestrutura física da instituição, cujas
especificações estão postas na sequência, em conformidade com a proposta de preços que
integra o Pregão Eletrônico n.'06/2020, com assistência técnica e garantia.

Gestor do contrato: Sr'oisés Cordeiro Muniz, Portaria n'904/2017 - GRE
Fiscal do Contrato: Sr'lio de Assis Diniz - Campus de Toledo
Convênio: 838082/2016
CR. 57910/2019 —Coordenador do Convênio —Remi Schorn
ITEM 02
~Ob'eto: ANTENA WIRELESS 2800 (Descrieao Detalhada Conforme Edital)
Quantidade: 01 (um)
Marca: CISCO
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Modelo: AIR-AP18321-Z-K9
Valor Unitário: 4.386,80
Total do Item: 4.386,80 (quatro mil, trezentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos)
Garantia: 12Meses
Prazo de entrega: Prazo máximo de 60 (sessenta dias) dias, contados a partir do
recebimento do contrato.
Pará rafo Se undo —Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos os
fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas no Edital
do Pregão Eletrônico n.'06/2020, juntamente com seus anexos e a proposta da
CONTRATADA.
Pará rafo Terceiro —A Universidade Estadual do Oeste do Paraná -UNIOESTE (Reitoria),
conforme o caso designou para gestão e fiscalização do contrato, respectivamente os
servidores Moisés Cordeiro Muniz, Portaria 1904/2017-GRE e Élio de Assis Diniz, para
acompanhar a execução das obrigações contratuais, nos termos do artigo 118 da Lei Estadual
n.'5.608/2007.

CLÁUSULA SEGUNDA —FORMA DE EXECUQAO
Pará rafo Único —A execução do presente Contrato dar-se-á sob a forma de entrega
integral, nos termos estabelecidos nas Cláusulas Sétima e Oitava do presente instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA —VALOR CONTRATUAL
Pará rafo Único —Pela aquisição do objeto ora contratado, a CONTRATANTE pagará a
CONTRATADA o valor de R$ 4.386,80 (quatro mil, trezentos e oitenta e seis reais e
oitenta centavos).

CLÁUSULA UARTA —CONDIQOES DE PAGAMENTO

Pará rafo Primeiro —Quanto da entrega do objeto por parte da empresa contratada, esta
deverá emitir nota fiscal para cada produto, 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 bem objeto do
fornecimento, desde que o mesmo esteja de acordo com o solicitado pela Administração,
tanto pelo recebimento da respectiva nota fiscal, por meio da Divisão Financeira da Reitoria
da UNIOESTE, quanto pelo Termo de Recebimento Definitivo (Anexo 05), devidamente
atestado.
Pará rafo Se undo —Para o cumprimento do Parágrafo anterior, caberá a empresa
contratada manter todas as condições de habilitação, incluindo 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
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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),
Pará rafo Terceiro —Caberá ainda â empresa contratada, na emissão da nota fiscal,
observar que a partir de 01/12/2010, conforme Protocolo ICMS n.'2/2009 e NPF

n.'95/2009,é obrigatório a emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), em substituição aos
modelos 1 e lA.

Repasse —SICONV, não operacionaliza pagamentos por meio de boleto bancário, é
necessário que a empresa contratada informe na nota fiscal emitida, o banco, o número da
agência bancária e o número da conta corrente para depósito (devendo ser do mesmo CNP J
apresentado na proposta). Não será efetuada qualquer outra forma de pagamento que não
seja depósito bancário.

os empenhos efetuados com recursos do Tesouro, só poderão ter seus pagamentos efetivados
em favor da contratada, por meio de depósito bancário em conta corrente ativa no Banco do
Brasil.

CLÁUSULA UINTA —RECURSO FINANCEIRO

serão efetuados â conta dos recursos da se inte dotação orçamentária, rubrica e fonte:
Item

02

Dotação Orçamentária

4534.12364084-127
Rubrica

4490.5235

Fonte

281

CLÁUSULA SEXTA—CRITÉRIO DE REAJUSTE

CLÁUSULA SÉTIMA —PRAZO E CONDIÇAO DE ENTREGA RECEBIMENTO
DO OBJETO
Pará rafo Primeiro —A entrega será de até 60 (sessenta) dias, contados a partir da
assinatura do Contrato.
Pará rafo Se undo —Os equipamentos referentes ao Anexo 01 deverão ser entregues no
endereço abaixo relacionado, sendo que a entrega ser feita no horário das 08h00min as
12h00min e das 13h30min as 17h30min., horário de Brasília/DF.

ntrega no Campus de Toledo Universidade Estadual do Oeste do Paraná —UNIOESTE
Rua da Faculdade, 645 —Jardim Santa Maria —Toledo/PR,

ANEXO

01

ITEM

Todos

RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO
Élio de Assis Diniz e o Responsável pela

Divisão de Patrimônio —Cam us de Toledo
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Pará rafo Terceiro —Os produtos deverão ser entregues NOVOS, em embalagens
originais, em conformidade com as especificações exigidas no Anexo 01, do Edital. Quando
da entrega, caberá a Contratada efetuar seguro visando o transporte do bem. 0 mesmo será
recebido e conferido por uma Comissão composta de servidores do Campus de Toledo, a
qual ao final dos trabalhos de conferência, emitirá laudo de recebimento em relação ao bem
entregue (Anexo 05). Se algum equipamento apresentar defeito o mesmo será rejeitado
obrigando-se o fornecedor a substituí-lo, sem prejuízo para a UNIOESTE.

estipuladas no Edital, ou ainda não atenda a finalidade que dele naturalmente se espera, o
órgão responsável pelo recebimento expedirá oficio â Contratada, comunicando e
justificando as razões da recusa e ainda a notificando efetuar a troca no prazo máximo de 10
(dez) dias corridos, sem qualquer ônus para a Administração e sem prejuízos das sansões
previstas no presente Contrato.

troca do objeto recusado, o órgão solicitante dará ciência ao gestor do contrato, ou a Diretoria
Administrativa e Financeira da Universidade Estadual do Oeste do Paraná —UNIOESTE
(Reitoria), por meio de Comunicação Interna, para proceder com a abertura de processo de
penalidade contra a empresa, de acordo com as normas contidas na Lei Federal n.'.666/93
e suas alterações.

acessórios, estes serão submetidos, a critério da CONTRATANTE, a Testes de Desempenho
e/ou Demonstrações de Funcionamento, que verificarão funções e parâmetros especificados
no Edital.
Pará rafo Sétimo —Caberá a CONTRATADA na execução deste contrato, atender as
seguintes condições específicas ambientais, conforme o caso, e considerando o exposto no
Decreto Estadual n.'.252/06, de 22/03/2006:

a) Recuperação ou reutilização, pelo fornecedor, do material de embalagem e dos
produtos utilizados;

b) Entrega das mercadorias em recipientes reutilizáveis, sempre que possível;
c) Coleta, reciclagem ou reutilização, pelo fornecedor, dos resíduos produzidos

durante ou depois da utilização ou do consumo de um produto;
d) Transporte e entrega de produtos químicos (como produtos de limpeza)

concentrados, procedendo-se â diluição no local de utilização;
e) Utilização de produto biodegradável, sendo vedada a entrega ou utilização por

parte do fornecedor, de produtos ou equipamentos que contenham ou façam uso de
substâncias que destroem a camada de ozônio SDO, arroladas em resolução do CONAMA
—Conselho Nacional do Meio Ambiente. Excluem-se do disposto nesta alínea, os produtos
e equipamentos considerados de uso essencial, tais como medicamentos e equipamentos de
uso médico e hospitalar, além de serviços de manutenção de equipamentos e sistemas de
refrigeração.



Ulll68st8
unbrers1dade Kstadvsl do Geste do Parani

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

G~A'Ld>C (Kl Ek í+DQ

PREGAO ELETRÔNICO N'06/2020 —UNIOESTE/REITORIA
PROCESSO N'7.910/2019

CLÁUSULA OITAVA —GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Pará rafo Primeiro —Fica a garantia mínima estabelecida em 12 (doze) meses, para cada
equipamento descrito no Anexo 01, contra qualquer defeito de fabricação, contados a partir
da data de expedição do Termo de Recebimento Definitivo (Anexo 05), devidamente
assinado. Os equipamentos deverão ter garantia com cobertura total, irrestrita, sem ônus,
após o recebimento definitivo, contra falhas, vícios e defeitos de fabricação e/ou desgaste
anormal dos bens, componentes e peças, obrigando-se a Contratada a reparar os danos
materiais e substituir as peças que se fizerem necessárias em decorrência de tais problemas,
sem nenhum ônus, até mesmo transporte, seguro, entre outros.
Pará rafo Se undo —Todas as despesas de fretes, segtuos, testes, ensaios, reinspeção e
demais despesas que recaiam sobre os bens, enviados para conserto ou para substituição,
que estejam cobertos pela garantia, serão suportadas pela Contratada.
Pará rafo Terceiro —Fica a empresa contratada dispensada da apresentação de garantia
contratual, conforme previsto no art. 56, da Lei Federal n.'.666/93.

CLÁUSULA NONA —DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES
Pará rafo Primeiro —Constituem obrigações da CONTRATANTE:

a) Providenciar a infraestrutura e os recursos necessários a implantação dos
equipamentos, bem como zelar pela guarda e bom uso dos mesmos.

b) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, registrando as ocorrências e as
deficiências porventura existentes e encaminhando cópia imediatamente â
Contratada, para a pronta correção das irregularidades apontadas.

c) Vetar o emprego de qualquer produto que considerar incompatível com as
especificações apresentadas na proposta da Contratada, que possa ser inadequado,
nocivo ou danificar seus bens patrimoniais ou ser prejudicial a saúde dos servidores.

d) Prestar as informações e os esclarecimentos sobre o Contrato, que venham a ser
solicitados pela Contratada.

e) Efetuar os pagamentos â CONTRATADA, de acordo com o previsto na Cláusula
Quarta deste Contrato.

Pará rafo Se undo —Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) Entregar o produto conforme as especificações técnicas constantes de sua proposta

comercial e no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir do recebimento
do Contrato.

b) Executar diretamente o Contrato, vedada a subcontratação.
c) Fornecer produto de primeira qualidade e perfeitamente adequado.
d) Cumprir a garantia de funcionamento e prestar assistência técnica aos equipamentos,

na forma e prazos definidos neste Contrato.
e) Indicar, formalmente, preposto apto a representá-la junto â contratante, que deverá

responder pela fiel execução do Contrato, bem como acompanhar, orientar e
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esclarecer os empregados alocados, para atuar por ocasião da necessidade de
assistência técnica.

f) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte o bem, se forem verificados vícios, defeitos ou incorreções resultantes da
fabricação do produto.

g) Garantir o perfeito funcionamento do produto disponibilizado de forma a garantir o
pleno atendimento do acordo de níveis de serviços, assim, deve responsabilizar-se
pela imediata substituição do bem se o mesmo apresentar problemas crônicos de
operação.

h) Submeter a análise e aprovação do gestor técnico da UNIOESTE/REITORIA, a
substituição do produto por outro que apresente as mesmas características técnicas e
funcionais ou superiores, conforme o caso.

i) Responsabilizar por quaisquer ônus decorrentes de marcas, registros e patentes
relativos ao objeto proposto.

CLÁUSULA DÉCIMA —DAS PENALIDADES
Pará rafo Primeiro —Em caso de não encaminhamento, inexecução total ou parcial do
Contrato, 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 artigo 86 e seguintes, da lei 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.
Pará rafo Terceiro —A sanção administrativa de ADVERTÊNCIA será aplicada por
escrito e destinada as condutas que prejudiquem o andamento do procedimento de licitação
e de contratação.

ou parcial da obrigação, inclusive, por atraso injustificado na entrega dos produtos,
sujeitando o inadimplente â multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da
infração:

a) De 1% (um por cento) sobre o valor total do Contrato, por dia de atraso no evento
não cumprido, limitados a 10% (dez por cento) do mesmo valor;
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b) De 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, por infração a qualquer
cláusula contratual 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 do Contrato, pela não entrega dos
produtos, quando confirmado pela empresa ou pela entrega em desacordo;

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

unilateralmente o Contrato ou instrumento equivalente, e aplique as demais sanções
previstas na legislação pertinente.

não eximirá a empresa inadimplente da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das
infrações cometidas.
Pará rafo Sétimo —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.
Pará rafo Oitavo —0 valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 05
(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.

e pelo descumprimento das normas e legislações pertinentes a execução do objeto contratual
que acarrete a rescisão do contrato ou instrumento equivalente, a Universidade Estadual do
Oeste do Paraná —UNIOESTE (Reitoria) poderá, ainda, garantida a prévia defesa, aplicar â
empresa contratada as sanções previstas no art. 87 da Lei Federal n.'.666/93, sendo que
em caso de multa esta corresponderá a 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado.
Pará rafo Décimo —As sanções administrativas previstas nessa cláusula serão aplicadas
sem prejuízo 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 Primeiro —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 e comprováveis, a critério da UNIOESTE.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- RESCISAO
0 presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no
art. 78 da Lei Federal n.'.666/93.

de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal n.'.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA —LEGISLACAO APLICÁVEL
7
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I

na Lei Federal n.'.666/93, de 21 de junho de 1993, Lei n.'10.520/02, Lei Estadual
n.'5.608/07e pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhe supletivamente, os princípios

da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA —DURA/AO
»N*)

de sua assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA UARTA —CASOS OMISSOS
Pará rafo Único —Os casos omissos serão resolvidos a luz da legislação que trata a
Cláusula Décima Segunda e dos princípios gerais de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA UINTA —FORO

questões oriundas do presente Contrato, renunciando as partes a qualquer outro que tenham
ou venham a ter, por mais privilegiado que seja, para decidir eventuais questões decorrentes
do Contrato.
E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, em
03 (três) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas
abaixo.

Cascavel, 23 de junho de 2020,
Assinado de forma digital

GEYSLER ROGIS FLOR por GEy5LER ROGIS FLOR
BERTOLINI:02139803 BERTOLINI:02139803981

981 Dados: 2020.06.2617:09:03
-03'00'eysler

Rogis Flor Bertolini
UNIOESTE

Digitallysigned
by DIEGOPEREZ
ALVA REZ:048545
54983
Date: 2020.06.25
15:59:27-03'00'iego

Perez Alvarez
Licitec Tecnologia Eireli - EPP,

BARBARATestemunhas: digital por BARBARA

ZANI NI:03 zANINI:03630485960
Dados: 2020.06.29

63048596015:28:51-03'00'
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Recurso Excesso de Arrecadação Tipo Empenho 1 Ordinário

Diferido

Previsão Pagamento 22/06/20

N. Licitação 006/2020

N. Contrato 018/2020

N. Convênio

Adiantamento NAO

NAOObra

Utilização 5 Despesas de capital

Reserva Saldo

Cond. Pagamento AV

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

I do

Unidade Contábil 04534 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA UNIOESTE

Mod. de Licitação 7 Pregão Eletronico

Tp. Contrato 1 Contrato Concedido

Tp. Convênio

Credor 117032 - LICITEC TECNOLOGIA EIRELI - EPP

Endereço AVENIDA GETULIO VARGAS, 1063 - SALA 201 - BUCAREIN
JOINVILLE - SC BR

CEP 89202295

Banco/Agência 001/3155-0

CNP J 16.628.132/0001-00

Conta 35879/7

Demonstrativo de Saldo 0 mentário

DOTAÇAO ORÇAMENTÁRIA

4534 6128 12 364 08 44905235 00 0000000281 2

Obsz Valor estornado: R$ ,00

R$ 4.386,80 (quatro mil, trezentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos)

Histórico

AQUISIÇÁO DE ANTENA WIRELESS 2800, CONFORME CONTRATO 018/2020, CR 57910/2019, CONVÊNIO 838082/2016.

Aprovador 786657 GEYSLER ROGIS FLOR BERTOLINI

Dt.Aprovação 22/06/20

AUTORIZAÇAO DO RESPONSÁVEL

R5843500A 22/06/20 13:20:25Criador por EABREU
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PARANÁ
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Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

NOVO

de Finansas
Públicas

NOTA DE PRÉ EMPENHO

Identifica o

N. Documento 20007395

Pedido de Origem 20000282

Tipo de Documento OR

Tipo de Pedido de Origem ON

Data de Emissão 19/06/20

Unidade Contábil 04534 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA UNIOESTE

Unidade

CNPJ Unidade

Proj/Atividade

Caracteristicas

453445340001 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTEDO PARANÁ —UNIOESTE

78.680.337/0001-84

6128 GESTÁO DAS ATIVIDADES UNIVERSITÁRIAS - UNIOESTE

Excesso de ArrecadaçãoRecurso

Adiantamento NÁO

NÁOObra

Utilização

Reserva Saldo

Cond. Pagamento AV

P.A.D.V. 00

C edor

Credor 117032 - LICITEC TECNOLOGIA EIRELI - EPP

Endereço AVENIDA GETUI IO VARGAS, 1063 - SALA 201 - BUCAREIN
JOINVILLE - SC BR

Tipo Empenho

Diferido

Previsão Pagamento 19/06/20

N. Licitação

N. Contrato 018/2020

N. Convênio

Mod. de Licitaçao Isento/Não Aplicável

Tp. Contrato 1 Contrato Concedido

Tp. Convenio

N. SID

CNP J 16.628.132/0001-00

CEP 89202295

Banco/Agência 001/3155-0

Conta 35879/7

Demonstrativo de S ido Or mentári

DOTAÇÁO ORÇAMENTÁRIA

4534 6128 12 364 08 44905235 00 0000000281 2

Obsu Valor estornado: R$ ,00

SALDO ORÇAM. ANT.

11.800,00
SD. ORÇAM.ATUAL

16.186,80

VALOR TOTAL

4.386,80

Histórico

AQUISIÇAO DE ANTENA WIRELESS 2800, CONFORME CONTRATO 018/2020, CR 57910/2019, CONVENIO 838082/2016.

Aprovador 786657 GEYSLER ROGIS FLOR BERTOLINI

Dt.Aprovação 22/06/20

AUTORIZAÇÁO DO RESPONSÁVEL

R5843500A 22/06/20 13:30:06Criador por EABREU

Pagina 4
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i 30/junho/2020 - Edição n'10715 11

RESULTADO DA FASE DE CLASSIFICAÇAO
Concor " cia N' / 020

Objeto; CONSTRUÇAO DE VESTIÁRIO NA FAZENDA ESCOLA
CAPAO DA ONÇA - FESCON
*Empresas:
1'-WAM LICITAÇÕES LTDA. R$ 240.356,89
2'- BC CONSTRUTORA LTDA. - EPP R$ 247.144,44

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO
Alcebíades Antonio Baretta

Presidente
Ponta Grossa, 29 de junho de 2020.

5566612020

AVISO DE LICITAÇAO
Pregão Eletrênico n.'50/2020 —Processo n.'027372

Objeto: Aquisição de medicamentos para o Hospital Universitário Regional
dos Campos Gerais. Valor Máximo de R$ 971.436,37.Recursos Financeiros
do Tesouro. Recebimento das propostas: até 08h00min do dia 13/07/2020. Início
da Sessão Pública: as 10h00 do dia 13/07/2020. Os editais e seus anexos com as
cspccificaçõcs detalhadas dos produtos, bcm como os resultados dc todas as
fases destas licitações poderão ser consultados no site www.licitacocs-e.combr.
(Número da Licitação: 821953)

Ponta Grossa, 29 de junho de 2020.
Saulo Pontarolo Marenda - Pregoeiro

55571/2020

I UXKSPAR

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - UNESPAR
AVISO DE SUSPENSAO DE LICITAÇAO

EDITAL N.'08/2020 —PROC —BB:814091
PROCESSO - 4546007/2020 PROTOCOLO N'6.431.155-4

Objeto: Registro de preços para o fornecimento de Mobiliário,
equipamentos elelrônicos, para a Universidade Estadual do Paraná
(UNESPAR).
Valor máximo do Edital: R$ 297.533,56.
Recebimento das propostas: a partir das 8h00, do 07/05/2020.
Abertura das Propostas: Dia 29/06/2020 as 10h00, Início da sessão
pública: as 14h00 do dia 29/06/2020. Critério de Julgamento Menor
preço por lote. Os editais poderão ser obtidos através do site.
COMUNICA QUE: Fica Suspenso o presente processo de licitação,
por prazo indeterminado em face a ajuste no Edital, retificação
quanto a documentação de habilitação.
www.licitacoes-e.com br www. raf.unes ar.edu.br/editais .

Paranavaí, 29 de junho de 2020.
Prof'ogério Ribeiro —Pró Reitor de Administração e Finanças

55713/2020

I UMOZSrz

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA / TOLEDO
PROCESSO N'550/2020 - PREGAO ELETRÔNICO N'02/2020

TERMO DE ADJUDICA ÁO
A UNIOESTE, campus de Toledo, através do seu pregoeiro, torna público
que, após analisar as propostas e realizar os trâmites regulamentares,
considerou as seguintes empresas licitantes adjudicatárias do referido
certame. OBJETO: Aquisição Imediata de materiais elétricos,
hidráulicos e de construção, visando dar suporte as necessidades de
manutenção da UNIOESTE/campus de Toledo.
Empresa: IPC Indústria de Produtos de Cimentos Cascavel Ltda.—
CNPJ: 07.951.737/0001-39 —Valor adjudicado: R$ 2.593,78 (dois mil,
quinhentos e noventa e três reais, setenta e oito centavos);
Empresa: SSM Comércio de Tintas Ltda. —CNPJ: 28.040.796/0001-25-
Valor adjudicado: R$ 5.649,00 (cinco mil, seiscentos e quarenta e nove
reais); Empresa: Sul.Com Atacado e Varejo Ltda — CNPJ:
26.469.541/0001-57 - Valor adjudicado: R$ 3.273,28 (três mil, duzentos
e setenta e três reais, vinte e oito centavos); Empresa: Mil Comércio de
Peças e Equipamentos Para Uso em Máquina Industrial Ltda. —CNPJ:
31.734.067/0001-83 - Valor adjudicado: R$ 1.080,45 (mil, oitenta reais,
quarenta e cinco centavos); Empresa: V. da Costa Gabardo Comércio de
Materiais Elétricos Ltda. — CNPJ: 35.824.495/0001-58 - Valor
adjudicado: R$ 5.006,00 (cinco mil e seis reais); Empresa: Aut Led
Comércio de Material Elétrico Eireli —CNPJ: 22.708.654/0001-07-
Valor adjudicado: R$ 19.857,68 (dezenove mil, oitocentos e cinquenta e
sete reais, sessenta e oito centavos); Empresa: Licitara Comércio de
Máquinas e Equipamentos Ltda.-EPP —CNPJ: 29.953.468/0001-82-
Valor adjudicado: R$ 20.460,00 (vinte mil, quatrocentos e sessenta
reais); Empresa: Latina Iluminação Eireli EPP — CNP J:
08.932.445/0001-11 - Valor adjudicado: R$ 2.378,00 (dois mil, trezentos
e setenta e oito reais); Empresa: Franco & Oliveira Ltda. —CNPJ:
34.049.507/0001-51 - Valor adjudicado: R$ 331,85 (trezentos e trinta e
um reais, oitenta e cinco centavos); Empresa: Eletro+ Soluções Elétricas
Ltda. - ME —CNPJ: 04.534.999/0001-00 - Valor adjudicado: R$ 748,60
(setecentos e quarenta e oito reais, sessenta centavos); Empresa: Giga
Atacado Eireli —CNPJ: 30.399,473/0001-74 - Valor adjudicado: R$
8.667,42 (oito mil, seiscentos e sessenta e sete reais, quarenta e dois
centavos); Empresa: Coratto Pisos e Acabamentos Eireli —CNPJ:
17.922.343/0001-06 - Valor adjudicado: R$ 2.699,74 (dois mil,
seiscentos e noventa e nove reais, setenta e quatro centavos); Empresa:
RD Led Comercial Eireli — CNP J: 29.413.075/0001-86 - Valor
adjudicado: R$ 831,20 (oitocentos e trinta e um reais, vinte centavos);
Empresa: Ítaca Eireli —CNPJ: 24.845.457/0001-65 - Valor adjudicado:
R$ 1.094,70 (mil, noventa e quatro reais, setenta centavos); Empresa:
Infantaria Comercial Ltda, — CNPJ: 20.795.155/0001-79 - Valor
adjudicado: R$ 11.390,53(onze mil, trezentos e noventa reais, cinquenta
e três centavos); Empresa: Adriana Patulski Materiais de Construção-
CNPJ: 28.358.030/0001-93 - Valor adjudicado: R$ 1.928,25 (mil,
novecentos e vinte e oito reais, vinte e cinco centavos); Empresa:
Metalúrgica LBN Ltda. — CNPJ: 11.452.103/0001-09 - Valor
adjudicado: R$ 6.905,00 (seis mil, novecentos e cinco reais); Empresa:
Comercial Difermaq Ltda. — CNPJ: 13.745.092/0001-80 - Valor
adjudicado: R$ 3.625,70 (três mil, seiscentos e vinte e cinco reais,
setenta centavos); Empresa: Licitacorp Comércio e Serviço Ltda.—
CNPJ: 35.063.105/0001-01 - Valor adjudicado: R$ 8.448,50 (oito mil,
quatrocentos e quarenta e oito reais, cinquenta centavos)

EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇAO MODALIDADE PREGAO
ELETRÔiNICO N'32/2020 —HUOP/UNIOESTE. Objcto: Registro de
preços para futura e eventual aquisição de medicamentos diversos para
consumo frequente no Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP.
Valor máximo total estimado: R$ 660.133,10.Recebimento das propostas:
Das 09hs do dia 30/06/2020 até as 09hs do dia 10/07/2020. Abertura das
propostas e recebimento dos lances: 10/07/2020, as 09hs. 0 edital e demais
informações encontram-se a disposição dos interessados junto a Com. de
Licitação do HUOP, ou Fonc: (45) 3321-5397, ou ainda nas homc-pages

r .prn wivw.com ras arena. r.cov.br oil
wvw.com rasnet, ov.br em conformidade com o Dec. Est. n.'452, de
07/01/04. Cascavel, 29/06/2020.

55613/2020

Contrato 017/2020-Reitoria - CONTRATANTE: Universidade Estadual do Oeste
do Paraná —UNIOESTE —CONTRATADA: L&A CARVALHO COMÉRCIO
DE INFORMÁTICA E PAPELARIA - LTDA. OBJETO: Aquisição de
Equipamentos para Central de Antenas Wireless para atender ao suporte ao
funcionamento da infraestrutura fisica da instituição, para atender o Campus de
Toledo AMPARO LEGAL: Pregão Eletrõnico no 006/2020 - UNIOESTE
(Reitoria). Cascavel, 22 de junho de 2020.

Contrato 018/2020-Reitoria - CONTRATANTE: Universidade Estadual do Oeste
do Paraná —UNIOESTE —CONTRATADA: LICITEC TECiilOLOGIA - EPP.
OBJETO: Aquisição de Equipamentos para Central de Antenas Wireless para
atender ao suporte ao funcionamento da infraestrutura fisica da instituição, para
atender o Campus de Toledo AMPARO LEGAL: Pregão Eletrônico n'06/2020-
UNIOESTE (Reitoria). Cascavel, 22 de junho de 2020.

55640Í2020

Valor total adjudicado: R$ 106.969,68 (cento e seis mil, novecentos e
sessenta e nove reais, sessenta e oito centavos)

TOLEDO, 30/06/2020 —Sér io Luiz Nascimento - Pre oeiro
TERMO DE HOMOLOGA AO

Homologa-se o procedimento licitatório realizado na modalidade de
Pregão Eletronico n'02/2020, critério de menor preço por item.
Remi Schorn - Diretor Geral Toledo, 30 de 'unho de 2020

55815/2020

EXTRATO DO CONTRATO N" 01/0006-2020
CONTRATANTE: Universidade Estadual do Oeste do Paraná —Campus de
Francisco Beltrão —CNPJ: 78.680.337/0006-99. CONTRATADA: Francisco
Beltrão Palace Hotel —CNPJ:05.371.149/0001-09 OBJETO: Hospedagem
em quarto indivãdual para atender a demanda da UNIOESTE —Campus
dc Francisco Bcltrão. VALOR ESTIMATIVO TOTAL: R$ 6.975,00 (seis
mil novecentos e setenta e cinco reais ). AMPARO LEGAL: Lei Estadual

n'5.608/2007.- DATA: 23 de junho de 2020. —Adilson Carlos da Rocha-
Diretor Geral de Cam us

53807/2020

EXTRATO DO CONTRATO N'2/0006-2020
CONTRATANTE: Universidade Estadual do Oeste do Paraná —Campus de
Francisco Beltrão —CNPJ: 78.680.337/0006-99. CONTRATADA: Alencar de
Conto & Cia Ltda —CNPJ: 10.569.672/000176 OBJETO: Almoço e Jantar
para atender a demanda da UNIOFSTE —Campus de Francisco Beltrão.
VALOR ESTIMATIVO TOTAL: R$ 3.820,00 (três mil oitocentos e vinte
reais ). AMPARO LEGAL: Lei Estadual n'5.608/2007. - DATA: 23 de
junho dc 2020.—Adilson Carlos da Rocha —Dirctor Geral dc Cam us

53815/2020


