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CONTRATO N°. 24/2018

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS, QUE FAZEM ENTRE SI A

UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO

LATINO-AMERICANA (UNILA) E A EMPRESA

COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA - EIRELI

A UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA (UNILA), sediada à Av. Silvio

Américo Sasdelli, no. 1.842, Vila A, Município de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, CEP 85.866-000,

inscrita no CNPJ sob o no. 11.806.275/0001-33, neste ato representado pelo Sr. Gustavo Oliveira Vieira,

Reitor Pro tempore, nomeado pela Portaria MEC no. 722, de 08 de junho de 2017, publicada no Diário

Oficial da União (DOU) em 09 de junho de 2017, inscrito no CPF n°. 801.252.800-25, portador da Carteira de

Identidade n°. 105744805-1, expedida pela SSP/RS, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa

COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA - EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o n°. 07.192.414/0001-09,

sediada na Rua Nossa Senhora do Rocio, no. 1.901, na cidade de Toledo, Estado do Paraná, CEP 85.900-

180, fones (45) 3055-3644, (45) 3055-3642, correio eletrônico <comercial@costaoesteserv.com.br> e

<editais@costaoesteserv.com.br> e <admcostaoesteserv.com.br>, doravante designada CONTRATADA,

neste ato representada pelo Sr. Rafael Bogo, portador da Carteira de Identidade n°. 6.850.499-6, expedida

pela SSP/PR. e CPF n°. 034.619.219-63, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n°.

23422.012281/2018-95 e em observância às disposições da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993,

da Lei Federal n°. 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei Federal n°. 10.406, de 10 de janeiro de 2002 -

Código Civil Brasileiro, da Lei Federal no. 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do

Consumidor, do Decreto Federal n°. 2.271, de 7 de julho de 1997, Decreto Federal n° 9.507 de 21 setembro

de 2018 e da Instrução Normativa n°. 02, de 30/04/2008, da Secretaria de Logística e Tecnologia da

Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão suas alterações, resolvem celebrar o

presente Termo de Contrato, decorrente de Dispensa de Licitação com fulcro de executar o remanescente

dos serviços Licitados no Pregão Eletrônico n°. 29/2016, mediante as cláusulas e condições a seguir

enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços continuados de limpeza, asseio,

conservação e copeiragem, com a disponibilização de mão de obra, saneantes domissanitários e materiais

de uso comum (papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido), inclusive seu controle, estocageni e

distribuição entre as unidades da UNILA, que serão prestados nas condições estabelecidas no Term de

Referência, anexo do Edital.
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1 .2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo independentemente

de transcrição.

1 .3. Objeto da contratação, considerando o remanescente de 09 meses:

item descrição do objeto unidade de medida quantidade preço unitário preço mensal

I

Serviços especializados de limpeza,

conservação e higienização das de-

pendências e dos bens móveis da Uni-

versidade Federal da Integraçao Latino-

Americana, com fornecimento de mate-

rial de consumo e equipamentos ne-

cessários a execução dos serviços.

. .

tipos de areas
área total

cony- atc

preço unitário

(R$/m2)
subtotal (R$)

I Áreas Internas 13.197,22 R$ 6,02 R$ 79.447,25

3

Esquadria Externa
-

Interna/Externa 506,18 R$ 1,36 R$ 688,41

Preço mensal do item I R$ 80.135,66

2
Serviço especializado de copeiragem Posto 1,00 R$ 3.134,06 R$ 3.134,06

PREÇO MENSAL DOS SERVIÇOS (item I e 2) R$ 83.269,72

SUBTOTAL (9 meses) R$ 749.427,48

Adicional I - Serviços Sazonais - Limpeza de fachadas envidraçadas com

exposição a risco R$ 4.446,75

4 Adicional II - Serviços Sazonais - Limpeza de caixa d'água R$ 4.991,25

VALOR GLOBAL CONTRATADO -09 MESES R$ 758. 865,48

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto Federal n°. 2.271, de 7

de julho de 1997, constituindo-se em atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares à

área de competência legal da CONTRATANTE, não inerentes às categorias funcionais abrangidas por seu

respectivo plano de cargos.

2.2. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da CONTRATADA e a

Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação

direta.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA

3.1.0 prazo de vigência deste Termo de Contrato tem início na data de 01 de dezembro de 2018 e

encerramento em 31 de agosto de 2019, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60

(sessenta) meses, desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes

requisitos:

3.1.1. os serviços tenham sido prestados regularmente:

3.1.2. a Administração mantenha interesse na realização do serviço;

3,1.3. o valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração; e

3.1.4. a CONTRATADA manifeste expressamente interesse na prorrogação.
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3.2. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

3.3. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante a celebração de termo aditivo.

4. CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO

4.1.0 valor total da contratação é de R$ 758.865,48 (setecentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e

sessenta e cinco reais e quarenta e oito centavos).

4.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da

execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais

e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral

do objeto da contratação.

4.3. 0 valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA

dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados.

5. CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria,

prevista no orçamento da União, para o exercício de 2017, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 158658/26267

Fonte: 0112000000- Recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino

Programa de Trabalho: 108998

Elemento de Despesa: 33.90.37 e 33.90.39

P1: M0000GO1MNN

5.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da

mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

6. CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1. 0 prazo para pagamento á CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se definidos

no Termo de Referência, anexo do Edital.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA REPACTUAÇÃO

7.1. Visando à adequação aos novos preços praticados no mercado, desde que solicitado pela

CONTRATADA e observado o interregno mínimo de 1 (um) ano contado na forma apresentada no subitem

que se seguirá, o valor consignado neste Termo de Contrato será repactuado, sendo de competência da

CONTRATADA justificar e comprovar a variação dos custos, apresentando memória de cálculo e planilhas

apropriadas para análise e posterior aprovação da CONTRATANTE, na forma estatuída no Decreto n°

2.271, de 1997, e nas disposições aplicáveis da Instrução Normativa SEGES/MPDG n°5, de 26 de m d

2017.
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7.2. A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quantas forem necessárias, em respeito ao

princípio da anualidade do reajustamento dos preços da contratação, podendo ser realizada em momentos

distintos para discutir a variação de custos que tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas,

tais como os custos decorrentes da mão de obra e os custos decorrentes dos insumos necessários à

execução do serviço.

7.3. 0 interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado:

7.3.1. para os custos relativos à mão de obra, vinculados à data-base da categoria profissional: a partir dos

efeitos financeiros do acordo, dissídio ou convenção coletiva de trabalho, vigente à época da apresentação

da proposta, relativo a cada categoria profissional abrangida pelo contrato;

7.3.2. para os insumos discriminados na planilha de custos e formação de preços que estejam diretamente

vinculados ao valor de preço público (tarifa): do último reajuste aprovado por autoridade governamental ou

realizado por determinação legal ou normativa;

7.3.3. para os demais custos, sujeitos à variação de preços do mercado: a partir da data limite para

apresentação das propostas constante do Edital.

7.4. Nas repactuações subsequentes à primeira, o interregno de um ano será computado da última

repactuação correspondente à mesma parcela objeto de nova solicitação. Entende-se como última

repactuação, a data em que iniciados seus efeitos financeiros, independentemente daquela em que

celebrada ou apostilada.

7.5. 0 prazo para a CONTRATADA solicitar a repactuação encerra-se na data da prorrogação contratual

subsequente ao novo acordo, dissídio ou convenção coletiva que fixar os novos custos de mão de obra da

categoria profissional abrangida pelo contrato, ou na data do encerramento da vigência do contrato, caso

não haja prorrogação.

7.6. Caso a CONTRATADA não solicite a repactuação tempestivamente, dentro do prazo acima fixado,

ocorrerá a preclusão do direito à repactuação.

7.7. Nessas condições, se a vigência do contrato tiver sido prorrogada. nova repactuação só poderá ser

pleiteada após o decurso de novo interregno mínimo de 1 (um) ano, contado:

77.1. da vigência do acordo, dissídio ou convenção coletiva anterior, em relação aos custos decorrentes de

mão de obra;

7.7.2. do último reajuste aprovado por autoridade governamental ou realizado por determinação legal ou

normativa, para os insumos discriminados na planilha de custos e formação de preços, que estejam

diretamente vinculados ao valor de preço público (tarifa);

7.7.3. do dia em que se completou um ou mais anos da apresentação da proposta, em relação aos custos

sujeitos à variação de preços do mercado.

7.8. Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido celebrado o novo acordo, dissidio ou

convenção coletiva da categoria, ou ainda não tenha sido possível à CONTRATANTE ou à CONTRATAD

proceder aos cálculos devidos, deverá ser inserida cláusula no termo aditivo de prorrogação pa
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resguardar o direito futuro à repactuação, a ser exercido tão logo se disponha dos valores reajustados, sob

pena de preclusão.

7.9. Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com datas base diferenciadas, a

repactuação deverá ser dividida em tantas parcelas quantos forem os acordos, dissídios ou convenções

coletivas das categorias envolvidas na contratação.

7.10. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta inicial,

exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença normativa, acordo coletivo

ou convenção coletiva.

7.11. A CONTRATANTE não se vincula às disposições contidas em acordos e convenções coletivas que

não tratem de matéria trabalhista.

7.12. Quando a repactuação referir-se aos custos da mão de obra, a CONTRATADA efetuará a

comprovação da variação dos custos dos serviços por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços,

acompanhada da apresentação do novo acordo, dissídio ou convenção coletiva da categoria profissional

abrangida pelo contrato.

7.13. Quando a repactuação referir-se aos demais custos, a CONTRATADA demonstrará a variação por

meio de Planilha de Custos e Formação de Preços e comprovará o aumento dos preços de mercado dos

itens abrangidos, considerando-se:

7.13.1. os preços praticados no mercado ou em outros contratos da Administração;

7.13.2. as particularidades do contrato em vigência:

7.13.3. a nova planilha com variação dos custos apresentados;

7.13.4. indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência, tarifas públicas ou outros

equivalentes;

7.13.5. índice específico, setorial ou geral, que retrate a variação dos preços relativos a alguma parcela dos

custos dos serviços, desde que devidamente individualizada na Planilha de Custos e Formação de Preços

da CONTRATADA.

7.14. A CONTRATANTE poderá realizar diligências para conferir a variação de custos alegada pela

CONTRATADA.

7.15. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigências iniciadas

observando-se o seguinte:

7.15.1. a partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à repactuação;

7.15.2. em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de periodicidade

para concessão das próximas repactuações futuras; ou

7.15.3. em data anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente quando a repactuação envolver

revisão do custo de mão de obra em que o próprio fato gerador, na forma de acordo, dissídio ou convenção

coletiva, ou sentença normativa, contemplar data de vigência retroativa, podendo esta ser considerada p
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efeito de compensação do pagamento devido, assim como para a contagem da anualidade em

repactuações futuras,

7.15.4. Os efeitos financeiros da repactuação ficarão restritos exclusivamente aos itens que a motivaram, e

apenas em relação á diferença porventura existente.

7.15.5. A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo de sessenta dias,

contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de variação dos custos.

7.15.6. 0 prazo referido no subitem anterior ficará suspenso enquanto a CONTRATADA não cumprir os

atos ou apresentar a documentação solicitada pela CONTRATANTE para a comprovação da variação dos

custos.

7.15.7. As repactuações serão formalizadas por meio de apostilamento, exceto quando coincidirem com a

prorrogação contratual, caso em que deverão ser formalizadas por aditamento ao contrato.

8. CLÁUSULA OITAVA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

8.1. A CONTRATADA prestará garantia no valor de R$ 37.943,27 (trinta e sete mil, novecentos e quarenta e

três reais e vinte e sete centavos), correspondente a 5% do valor do contrato, na modalidade de sua

escolha, no prazo de 10 (dez) dias, observadas as condições previstas no item 13 do Edital, com validade

de 90 (noventa) dias após o término da vigência contratual, devendo ser renovada a cada prorrogação,

observados os requisitos previstos no item 3.1 do Anexo Vll-F da IN SEGES/MPDG n. 05/2017

9. CLAUSULA NONA - DO REGIME DE EXECUÇAO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇAO

9.1. O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que serão

empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência, anexo

do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

10.1. As obrigações da CONTRATANTE são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA SUBCONTRATAÇÃO

11 .1. E admitida a subcontratação do objeto contratual na forma do Termo de Referência, anexo do Edital.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. As sanções relacionadas á execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência.

anexo do Edital.
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13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO

13.1.0 presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no Art. 78 da Lei Federal

n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, com as consequências indicadas no Art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo

da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

13.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o

direito à prévia e ampla defesa.

13.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa

13.4. prevista no Art. 77 da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993.

13.5. 0 termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

13.5.1. balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.5.2. relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos:

13.5.3. indenizações e multas.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS VEDAÇÕES

14.1. É vedado à CONTRATADA:

14.1 .1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira:

14.1.2. interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da

CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DAS ALTERAÇÕES E DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do Art. 65 da Lei Federal n°. 8.666, de 21

de junho de 1993.

15.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou

supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial

atualizado do contrato.

15.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite

de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.4. E admissível a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA com/em outra pessoa jurídica, desde

que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação

original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do

objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato, conforme Termo

de Referência, anexo do Edital.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DOS CASOS OMISSOS

16.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas Lei
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Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei Federal n°. 10.520, de 17 de julho de 2002 e demais

normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas ria Lei Federal n°. 8.078,

de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos

contratos.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- DA PUBLICAÇÃO

17.1. Incumbirá á CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário

Oficial da União, no prazo previsto na Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO

18.1.0 Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da

Subseção Judiciária de Foz do lguaçu/PR - Justiça Federal.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual

teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, de .... de 2018.

/ GUSTAVO OLIVEIRA VIEIRA

Reitor Pro tempore da UNILA

TESTEMUNHAS:

lAPE:3q iô

Noi

CPF/SIAPE:
Rofr A. ni

Contador! 'jnjla
CRC-pS O497,
:.ip i9s62O
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AUTORIZAÇÃO COMPLEMENTAR AO CONTRATO N° 24/2018

COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA - EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o no. 07.192.414/0001-09,

por intermédio de seu representante Iegal,Sr. Rafael Bogo. portador da Carteira de Identidade n°.

6.850.499-6, expedida pela SSP/PR, e OFF n°. 034.619.219-63, AUTORIZA a UNIVERSIDADE FEDERAL

DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA (UNILA), para os fins dos artigos 19-A e 35 da Instrução

Normativa n°. 02, de 30/04/2008, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do

Planejamento, Orçamento e Gestão, e dos dispositivos correspondentes do Edital do Pregão n°. 29/2016.

a) que sejam descontados da fatura e pagos diretamente aos trabalhadores alocados a qualquer tempo na

execução do contrato acima mencionado os valores relativos aos salários e demais verbas trabalhistas,

previdenciãrias e fundiárias devidas, quando houver falha no cumprimento dessas obrigações por parte da

CONTRATADA, até o momento da regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis, conforme o artigo 19-

A, inciso V. da Instrução Normativa SLTl/MFOG no. 02/2008:

b) que sejam provisionados valores para o pagamento dos trabalhadores alocados na execução do contrato

e depositados em conta corrente vinculada, bloqueada para movimentação, e aberta em nome da empresa

COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA - EIRELI junto a instituição bancária oficial, conforme o artigo 19-

A, inciso I, e Anexo VII. da Instrução Normativa SLTI/MFOG n°. 02/2008, cuja movimentação dependerá de

autorização prévia da(o) UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA (UNILA),

que também terá permanente autorização para acessar e conhecer os respectivos saldos e extratos.

independentemente de qualquer intervenção da titular da conta:

c) que a CONTRATANTE utilize o valor da garantia prestada para realizar o pagamento direto das verbas

rescisórias aos trabalhadores alocados na execução do contrato, caso a CONTRATADA não efetue tais

pagamentos até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, conforme Art. 19, XIX,

e 35, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n°. 02/2008.

Foz do Iguaç Estado do

laraná
....2Ot/ ......... de 20

(assinatura do -e,»ç4TjÇa..Jega! do licitante)
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e-mail: icbsec@gmail.com sítio: www.icb.ufg.br horário de atendimento ao público externo: das 08h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h00min
Escola de Veterinária e Zootecnia - EVZ
Universidade Federal de Goiás - UFG - Campus Samambaia
Avenida Esperança, s/n, Campus Universitário Goiânia-GO CEP: 74.690.900 fone: (62) 3521-1564
Instituto de Estudos Socioambientais - IESA
Câmpus II (Samambaia) - Avenida Esperança, s/n, Câmpus Samambaia - Goiânia/GO - CEP: 74690-900, fone: (62) 3521-1184
e-mail: roxao1957@gmail.com sítio: www.iesa.ufg.br
Faculdade de História - FH
Avenida Esperança s/n, Câmpus Samambaia - Prédio da Reitoria.CEP 74690-900
E-mail: fhufgo@gmail.com Fone: +55 62 3521 1166/1130
Instituto de Química - IQ
Avenida Esperança, s/n, Bloco IQ-1 CEP 74690-900
Fone: +55 62 3521-1008
Escola de Agronomia - EA
Avenida Esperança, s/n. CEP: 74.690-900
Telefone: (62) 3521 1530

UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 24/2018 - UASG 158658

Nº Processo: 23422012281201895.
DISPENSA Nº 14/2018. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRACAOLATINO-
AMERICANA - UNILA. CNPJ Contratado: 07192414000109. Contratado : COSTA OESTE
SERVICOS DE LIMPEZA --EIRELI. Objeto: Serviços continuados de limpeza, asseio,
conservação e copeiragem, com a disponibilização de mão de obra, saneantes e materias
de uso comum. Fundamento Legal: Lei Federal nº. 8.666/93, 10.520/02,
10.406/02,8.078/90, Decreto 8.078/90, 2.271/97, 9.507/18, IN MPOG 02/2008 e alterações
.Vigência: 01/12/2018 a 31/08/2019. Valor Total: R$758.865,48. Fonte: 8100000000 -
2018NE800742 Fonte: 8100000000 - 2018NE800743. Data de Assinatura: 12/11/2018.

(SICON - 04/12/2018) 158658-26267-2018NE800004
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E INFRAESTRUTURA

EXTRATO DE CONVÊNIO

Processo nº 23422.012307/2018-72. AF 39/2018. Concedente: Fundação Araucária. CNPJ:
03.579.617/0001-00. Convenente: Universidade Federal da Integração Latino-Americana -
UNILA, CNPJ: 11.806.275/0001-33. Resumo do Objeto: Implementação do Programa de
Apoio à Organização de Evento Institucional e à Participação de Docentes em Encontros
Científico. Vigência: 15 (Quinze) meses. Valor do Convênio: R$ 99.019,60 (Noventa e nove
mil e dezenove reais e sessenta centavos). Data da Assinatura: 22 de novembro de 2018.
Assinaram pela Concedente: Paulo Roberto Slud Brofman - Diretor Presidente e José Carlos
Gehr - Diretor de Administração e Finanças. Assinou pela Convenente: Gustavo Oliveira
Vieira - Reitor Pro tempore.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 19/2018 - UASG 158658

Nº Processo: 23422012276201836 . Objeto: Aquisição de equipamento e reagentes no
âmbito do projeto de pesquisa "Genética e Bioquímica Clínica: Investigação dos padrões de
herdabilidade de doenças humanas marcadores bioquímicos e mutações gênicas e
cromossômicas.", aprovado no Programa de pesquisa básica e aplicada Fundação
Araucária. Total de Itens Licitados: 00004. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XXI da Lei nº
8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Projeto de pesquisa aprovado pela Fundação Araucária.
declaração de Dispensa em 28/11/2018. VAGNER MIYAMURA. Pró-reitor de Administração,
Gestão e Infraestrutura. Ratificação em 03/12/2018. GUSTAVO OLIVEIRA VIEIRA. Reitor Pró
Tempore. Valor Global: R$ 23.866,00. CNPJ CONTRATADA : 26.337.230/0001-34 7LAB
EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI.

(SIDEC - 04/12/2018) 158658-26267-2018NE800004

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20/2018 - UASG 158658

Nº Processo: 23422012397201867 . Objeto: Aquisição de Espectrômetro RMN (sonda com
acessórios para o estado sólido) para atender as necessidades do Projeto Equipamentos
Multiusuários para Consolidação da pesquisa em Ciência e Tecnologia da UNILA referente
à Chamada Pública MCTI/FINEP/CT-INFRA-PROINFRA-02/2014. Total de Itens Licitados:
00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XXI da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa:
Projeto aprovado pela Fundação Araucária declaração de Dispensa em 03/12/2018.
VAGNER MIYAMURA. Pró-reitor de Administração, Gestão e Infraestrutura. Ratificação em
04/12/2018. GUSTAVO OLIVEIRA VIEIRA. Reitor Pró Tempore. Valor Global: R$ 316.489,21.
CNPJ CONTRATADA : Estrangeiro BRUKER BIOSPIN GMBH.

(SIDEC - 04/12/2018) 158658-26267-2018NE800004

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 21/2018 - UASG 158658

Nº Processo: 23422012490201878 . Objeto: Aquisição de Espectrômetro por absorção
atômica para atender as necessidades do Projeto Equipamentos Multiusuários para
Consolidação da pesquisa em Ciência e Tecnologia da UNILA referente à Chamada Pública
MCTI/FINEP/CT-INFRA-PROINFRA-02/2014. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento
Legal: Art. 24º, Inciso XXI da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Projeto aprovado
pela Fundação Araucária declaração de Dispensa em 03/12/2018. VAGNER MIYAMURA .
Pró-reitor de Administração, Gestão e Infraestrutura. Ratificação em 04/12/2018. GUSTAVO
OLIVEIRA VIEIRA. Reitor Pró Tempore. Valor Global: R$ 208.329,33. CNPJ CONTRATADA :
Estrangeiro PERKINELMER HEALTH SCIENCES, INC..

(SIDEC - 04/12/2018) 158658-26267-2018NE800004

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 39/2018

A UNILA, por intermédio do Pregoeiro designado, torna público que os itens
que compõem o objeto da licitação supracitada foram adjudicados e homologados em
nome dos seguintes licitantes vencedores: MABI BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E
EXPORTADORA LTDA, CNPJ: 11.054.398/0001-65 (itens 2, 3, 4 e 5) e SB DE ARAUJO
TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ: 11.837.115/0001-51 (item 1). Os autos do
processo administrativo nº 23422.011278/2018-16 encontram-se disponíveis aos
interessados.

LAÍS CAROLINI KRUDYCZ

(SIDEC - 04/12/2018) 158658-26267-2018NE800004

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 198/2018 - UASG 153030

Nº Processo: 23088024104201820 . Objeto: Aquisição de fonte de corrente alternada,
nanovoltímetro e transdutores. Total de Itens Licitados: 00004. Fundamento Legal: Art. 24º,
Inciso XXI da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Contratação prevista no Art. 24º,
Inciso XXI da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. declaração de Dispensa em 23/11/2018. JOSE
ALBERTO FERREIRA FILHO. Pró-reitor de Administração. Ratificação em 03/12/2018.
MARCEL FERNANDO DA COSTA PARENTONI. Reitor em Exercício. Valor Global: R$
45.286,75. CNPJ CONTRATADA : 02.047.551/0001-36 J B M INSTRUMENTOS LTDA. Valor: R$
6.142,00. CNPJ CONTRATADA : 11.263.070/0001-59 INCAL COMERCIO IMPORTACAO E
EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS -EIRELI. Valor: R$ 25.408,00. CNPJ CONTRATADA :
53.273.215/0001-42 AROTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Valor: R$ 13.736,75

(SIDEC - 04/12/2018) 153030-15249-2018NE800155

EXTRATO DE RESCISÃO

Termo de rescisão do Contrato de Locação de Serviços nº 007/2017, contratante:
Universidade Federal de Itajubá, contratado: VALMOR RICARDI JUNIOR para prestação de
serviços de Docência Universitária, de acordo com a Lei 8.745/93, de 10/12/1993 e suas
alterações. A pedido do interessado, o contrato fica rescindido a partir de 04/12/2018.

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL Nº 33, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2018

HOMOLOGAÇÃO DE RESULTADO DE CONCURSO PÚBLICO

O Pró-Reitor de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Itajubá, no uso
da competência que lhe foi delegada pelo Reitor, através da Portaria nº 806, de
10/05/2017, publicada no DOU de 11/05/2017, torna público e homologa o resultado do
concurso público realizado conforme Edital nº 11/2018, publicado no DOU de 13/08/2018,
para provimento de vagas de cargos técnico-administrativos em educação, conforme
abaixo relacionado:

CAMPUS ITAJUBÁ / TÉCNICO EM CONTABILIDADE

. NOME NOTA FINAL C L A S S I F I C AÇ ÃO

. Livia Siqueira 76,00 1º lugar

. Marice Gomes da Silva 74,00 2º lugar

. Bruna Aparecida Leão Barnabé Gomes 72,00 3º lugar

. Alynne da Silva Praxedes 70,00 4º lugar

. Thais Antunes Haddad Carvalho 68,00 5º lugar

. Fani Rose Moura 68,00 6º lugar

CAMPUS ITAJUBÁ / PUBLICITÁRIO

. NOME NOTA FINAL C L A S S I F I C AÇ ÃO

. William Cézar Gonçalves 84,00 1º lugar

. Alex Lopes Fonseca Nani 74,00 2º lugar

. Raphael de Santana Cardoso 72,00 3º lugar

. Rayssa Lisboa Manso Cardoso 72,00 4º lugar

. Bruna Lueli de Nogueira Silva Emygdio 72,00 5º lugar

CANDIDATO PESSOA COM DEFICIÊNCIA (ITEM 4.5 DO EDITAL)
CAMPUS ITAJUBÁ / PUBLICITÁRIO

. NOME NOTA FINAL C L A S S I F I C AÇ ÃO

. Alex Lopes Fonseca Nani 74,00 1º lugar

Revoga-se o edital de homologação nº 21, publicado no DOU nº 232, de
04/12/2018, Seção 3, páginas 61 e 62.

ROGERIO FRAUENDORF DE FARIA COIMBRA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 62/2018 - UASG 153061

Nº Processo: 23071012788201804.
PREGÃO SISPP Nº 67/2018. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE -FORA UFJF.
CNPJ Contratado: 05475630000136. Contratado : LAB-PRO LTDA -.Objeto: Contratação de
empresa especializada na prestação de serviços de confecção de prótese dentária, com
fornecimento de material e mão de obra, que serão prestados na Faculdade de
Odontologia da UFJF. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 01/03/2019 a 29/02/2020.
Valor Total: R$371.008,20. Fonte: 8100000000 - 2018NE800815. Data de Assinatura:
23/11/2018.

(SICON - 04/12/2018) 153061-15228-2018NE800070

EXTRATO DE CONTRATO Nº 67/2018 - UASG 153061

Nº Processo: 23071009356201816.
PREGÃO SRP Nº 46/2018. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE -FORA UFJ F.
CNPJ Contratado: 13277209000149. Contratado : ARMID FESTAS E EVENTOS LTDA -.Objeto:
Prestação de serviços, sob demanda, de organização de eventos e serviços correlatos, para
atender o Campus Avançado de Governador Valadres/UFJF. Fundamento Legal: Lei 8666/93
. Vigência: 13/11/2018 a 30/03/2019. Valor Total: R$54.065,80. Fonte: 8100000000 -
2018NE801181. Data de Assinatura: 13/11/2018.

(SICON - 04/12/2018) 153061-15228-2018NE800070

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 143/2018 - UASG 153061

Nº Processo: 23071019547/18-88 . Objeto: Aquisição de materiais químicos, Enzima,
Pepsina, Desoxiribo, etc pra atender ao Critt-Intec da universidade Federal de Juiz de
Fora Total de Itens Licitados: 00013. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso I da Lei nº
8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Para atender a necessidade da unidade. declaração
de Inexigibilidade em 04/12/2018. EDUARDO ANTONIO SALOMAO CONDE. Pró-reitor de
Planejamento, Orçamento e Finanças. Ratificação em 04/12/2018. MARCUS VINICIUS
DAVID. Reitor. Valor Global: R$ 7.024,00. CNPJ CONTRATADA : 68.337.658/0001-27
SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.

(SIDEC - 04/12/2018) 153061-15228-2018NE800122

http://www.in.gov.br/autenticidade.html
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