Universidade Estadnal do Oeste do Paraná - Hospital Universitário
Av. Tancredo Neves, 3224 —Fone / Fax (45) 3321-5151
CEP ; 85806-470
Cascavel —PR
Pregão Eletrônico 066/2020 - Processo n'00798/2020

do Oeste do Paraná

ATA DE REGISTRO DE PREÇ.'OS N'10/2020
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda. —CNP J: 00.S02.002/0001-02

Pelo presente instrumento, a Universidade Estadual do Oeste do Paraná —UNIOESTE —HUOP, situada a
Avenida Tancredo Neves, 3224, na cidade de Cascavel, no estado do Paraná, representada pelo Diretor Geral
do HUOP Rafael Muniz de Oliveira, considerando o julgamento da licitação na modalidade Pregão Eletrônico
n'66/2020, bem como a classificação das propostas e a respectiva homologação, RESOLVE registrar os
preços das empresas, nas quantidades estimadas anuais, de acordo com a classificação por elas alcançada,
atendendo as condições previstas no Edital de Licitação e seus Anexos, e em conformidade com as disposições
a seguir.

1

CONDI

OES GERAIS

1.1

A presente ata tem por objeto o Pregão Eletrônico, do Tipo Menor preço por item, objetivando o
Registro de Preços para Futura e eventual aquisição de medicamentos diversos para consumo frequente
no Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP, conforme condições, especificações, valores e
estimativas de contingente constantes no Anexo I e nos termos deste edital e seus anexos, e para fornecimento
de acordo com as necessidades do Hospital Universitário do Oeste do Paraná —HUOP.
1.2
Os itens, quantidades e valores registrados constam no Anexo I.
1.3
Aplica-se a Ata de Registro de Preços todas as cláusulas estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico
n'66/2020 —HUOP, processo CR n'00798/2020, bem como na sua proposta independente de sua
transcrição.
1.4
A ata de Registro de preços terá prazo de vigência por 12 (doze) meses, a contar da data de publicação
da Ata de Registro de Preços no Diário Oficial do Estado.

~2

DA FISCALIZA

AO DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PRE OS

2.1
A fiscalização deste instrumento caberá a Dalnei Jandir Schaefer, responsável pelo setor Central de
Abastecimento Farmacêutico do Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP, ou quem a vier a
substituir.
3

REVISAO/ALTERA

3.1

AO DOS PRE OS

em caso de oscilação do custo de produção,
Os preços registrados poderão ser revisados/alterados,
comprovadamente
refletida no mercado, tanto para mais como para menos, reclassificando-se os preços
cotados, se for o caso, bem como nas demais hipóteses previstas na Lei Estadual 15.608/2007.
3.2
prazo para tramitação do processo de reequilíbrio é de 30 (trinta) dias a contar da data do protocolo.
Neste período a empresa deverá continuar atendendo as Ordens de Compra emitidas com os valores
inicialmente registrados na licitação.
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do Oeste do Paraná

:

Assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam a presente Ata de Registro de preços, em uma via,
para que produza seus efeitos jurídicos e legais.

Cascavel, 25/11/2020

Ra a

iz de Oliveira — iretor

Universidade

Estadual do Oeste do Paraná
—Contratante

Geral

i

Nome do representante legal da empresa - Função na
empresa - Carimbo

Empresa - Contratada

>~sd

Da nei Jandir Scha fer

Fiscal da Ata de Registro de Preços

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Hospital Universitário
Av. Tancredo Neves, 3224 —Fone / Fax (45) 3321-5151
CEP 85806-470
Cascavel —PR
Pregão Eletrônico 066/2020 - Processo n'00798/2020

do Oeste do Paraná

:

ANEXO - ITENS REGISTRADOS PELA EMPRESA
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda. —CNP J: 00.S02.002/0001-02
Item

Descrição

Unid,

2

2367 - Fluconazol 150mg cáp.

caps
cp

3
9

10
13
16
31

4504- Loratadina 10mg Comp.
2343- Acetilcisteina 200mg envelope
1240- Biperideno

env

c/ Sg

1416 - Acido Folico 5mg Cp.
18163 - Amoxicilina/Clavulanato 400mg+57mg/5mL Suspensão
2290 - Carbocisteina 100mg/5ml Xarope, Frasco 100 Ml.

Oral - Fr 70mL

2mg Comp.

cp
Fr
Fr
cp

Assinado de forma digital
ALTERMED MATERIAL por ALTEPlt/IED it/IATEPIAL
MEDICO HOSPITALAR MEDICO HOSPITALAR
LTDA:00802002000102
LTDA pp8p2pp2ppp1
Dados: 2020.11.27

p2

14:52:38

do representante

Nome completo:

CPF:
Endereço:
Cidade:

CEP:

legal da empresa
-03'00'ssinatura

Vl. Unit, Item

Quantidade

1.000,00
3.000,00
3.000,00
2.500,00
50,00
150,00
200,00

Total (7)

0,4900
0,1070
0,7600
0,0600
14,7100
3,6400
0,2660

Vl. Total Item

490,0000
321,0000
2 280 0000
150,0000
735,5000
546,0000
53,2000
4.575,7000
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Av. Tancredo Neves, 3224 —Fone / Fax (45) 3321-5151
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mpresa:
esponsável pelas informações:

Telefone de contato:

TEN/AO
ara efeito da informação sobre a existência de parentes trabalhando no Governo do Estado, objeto da
declaração abaixo, devem ser observados os seguintes tipos de relação consanguínea ou afim:

Pai/Mãe

Avô(ó)

Bisavô(ó)

Filho(a)

Neto(a)

Bisneto(a)

Tio(a)

Irmão (ã)

Sobrinho(a)

Cunhado(a)

Cônjuge

Companheiro(a)

Sogro(a)

Padrasto/Madrasta

Enteado(a)

Eu, acima identificado, DECLARO, sob as penas da lei que as res ostas referem-se a todos os sócios da em resa, e, em atendimento
ao disposto no art. 16 da Lei 15.608/2007, são verdadeiras as informações e respostas constantes deste documento, estando ciente
que
será anexado a processos administrativos e constituirá documento público, assim como das implicações em tenros de responsabilidade,
inclusive e especialmente nos âmbitos administrativos, cível e criminal, em caso de insinceridade:
Sim

ao

(

)

(

)

dministro ou sou sócio com poder de direção de pessoa jurídica conveniada ou (
contratada pelo Governo do Estado do Paraná e possuo, em qualquer de seus
órgãos ou entidades, incluindo suas autarquias e fundações, empresas públicas e
sociedades de economia mista, inclusive detentor de cargo em comissão ou
função de confiança?

)

(

)

Trabalho como empregado, cooperado ou de qualquer outra forma vinculado a
essoa jurídica conveniada ou contratada pelo Governo do Estado, E POSSUO
m parente trabalhando ou vinculado ao Governo do Estado do Paraná, em
qualquer de seus órgãos ou entidades, incluindo suas autarquias e fundações,
essas públicas e sociedades de economia mista?

Caso tenha respondido SIM a pergunta acima relacione no quadro abaixo o(s) familiar(es) com vínculo(s) com o Governo do Estado:
ome
Parentesco
atrícula/CPF Cargo/Função
Órgão

Declaro ainda, em atendimento ao disposto no art. 16 da Lei 15.608/200, declaro, sob responsabilidade civil e
criminal, os sócios da
empresa não são cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau, inclusive, do
Governador, da Vice-Governadora ou de servidor público que esteja investido em cargo de direção, chefia ou
assessoramento, ou
exercente de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda, de função gratificada na administração
pública direta e indireta. no âmbito
do órgão ou entidade em que atua

Local e data.

ALTERMED MATERIAL
MEDICO HOSPITALAR

LTDA.PPPPgPPPPPPiPP

(Assinatura)

fdd ed defef

dfytefe

HO58ITAffiRLTDA80802002000102

088082020»offdoododfooo
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do Oeste do Paraná

:

ATA DE REGISTRO DE PREITOS N'11/2020
Cirurgica Santa Cruz Comercio de Produtos Hospitalares Ltda. —CNP J: 94.516.671/0002-34

Pelo presente instrumento, a Universidade Estadual do Oeste do Paraná —UNIOESTE —HUOP, situada a
Avenida Tancredo Neves, 3224, na cidade de Cascavel, no estado do Paraná, representada pelo Diretor Geral
do HUOP Rafael Muniz de Oliveira, considerando o julgamento da licitação na modalidade Pregão
Eletrônico n'66/2020, bem como a classificação das propostas e a respectiva homologação, RESOLVE
registrar os preços das empresas, nas quantidades estimadas anuais, de acordo com a classificação por elas
alcançada, atendendo as condições previstas no Edital de Licitação e seus Anexos, e em conformidade com
as disposições a seguir.

1

CONDI

OES GERAIS

1.1

A presente ata tem por objeto o Pregão Eletrônico, do Tipo Menor preço por item, objetivando o
Registro de Preços para Futura e eventual aquisição de medicamentos diversos para consumo
frequente no Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP, conforme condições, especificações,
valores e estimativas de contingente constantes no Anexo I e nos termos deste edital e seus anexos, e para
fornecimento de acordo com as necessidades do Hospital Universitário do Oeste do Paraná —HUOP.
1.2
Os itens, quantidades e valores registrados constam no Anexo I.
1.3
Aplica-se a Ata de Registro de Preços todas as cláusulas estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico
n'66/2020 —HUOP, processo CR n'00798/2020, bem como na sua proposta independente de sua
transcriç ão.
1.4
A ata de Registro de preços terá prazo de vigência por 12 (doze) meses, a contar da data de
publicação da Ata de Registro de Preços no Diário Oficial do Estado.

DA FISCALIZA

AO DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PRE OS

2.1

A fiscalização deste instrumento caberá a Dalnei Jandir Schaefer, responsável pelo setor Central de
Abastecimento Farmacêutico do Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP, ou quem a vier a
substituir.

3

REVISAO/ALTERA

3.1

AO DOS PRE OS

Os preços registrados poderão ser revisados/alterados,
em caso de oscilação do custo de produção,
comprovadamente
refletida no mercado, tanto para mais como para menos, reclassificando-se os preços
cotados, se for o caso, bem como nas demais hipóteses previstas na Lei Estadual 15.608/2007.
3.2
prazo para tramitação do processo de reequilíbrio é de 30 (trinta) dias a contar da data do
protocolo. Neste período a empresa deverá continuar atendendo as Ordens de Compra emitidas com os
valores inicialmente registrados na licitação.

0
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do Oeste do Paraná

Assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam a presente Ata de Registro de preços, em uma via,
para que produza seus efeitos jurídicos e legais.

Cascavel, 25/11/2020

ADEMAR
P AULO

Rafael Muniz de Oliveira —Diretor
Geral
Universidade

Estadual do Oeste do Paraná
—Contratante

SCHUSTER:21

991294034

PAULO SCHUSTER;21991294034
DNr c=BR, o=lCP-Brasil,
ou=Secretaria da Receita Federal

:„"=,";„',",",","'„„„„„.„„
PAULO SCHUSTER:21991294034

Date: 2020.1126

Ademar Paulo Schuster
1028a2-03'00'a

Empresa - Contratada

nei Jandir Schae er
Fiscal da Ata de Registro de Preços

Universidade Estadnal do Oeste do Paraná - Hospital Universitário
Av. Tancredo Neves, 3224 —Fone / Fax (45) 3321-5151
CEP 85806-470
Cascavel —PR

do Oeste do Paraná

:

Pregão Eletrônico 066/2020 - Processo n'00798/2020

ANEXO - ITENS REGISTRADOS PELA EMPRESA
Cirurgica Santa Cruz Comercio de Produtos Hospitalares Ltda. —CNP 94.516.671/0002-34

J:

Item

18
23

Unid.
amp
cp re

Descrição
184- Cloreto de Potásslo 19,1% (kcl) Ampola C/10ml
836 - Metlldopa 500mg Comp.

ADEMAR PAULO

Quantidade

35.000,00
7.000,00

Vl. Unit. Item

Total (2)

0,3800
0,8800

Vi. Total Item

13.300,0000
6.160,0000
19.460,0000

Digitally signed by ADEMAR PAULO

SCHUSTER21991294034
DN: c=BR, o=lCP-Brasil, ou=secretaria

ou=20085105000106,cn=ADEMAR
PAULO SCHUSTER:21991294034
Date: 2020.11.26 10:30:01
-03'00'ssinatura

do representante

legal da empresa

mpresa: CIRÚRGICA SANTA CRUZ COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
esponsável pelas informações:

DIULIA FERNANDA DOS SANTOS

Telefone de contato: (51) 2107-9000 RAMAL: 266
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P:

TENÇAO
ara efeito da informação sobre a existência de parentes trabalhando no Governo do Estado, objeto da
declaração abaixo, devem ser observados os seguintes tipos de relação consanguínea ou afim:

Pai/Mãe

Avô(ó)

Bisavô(ó)

Filho(a)

Neto(a)

Bisneto(a)

Tio(a)

Irmão (ã)

Sobrinho(a)

Cunhado(a)

Cônjuge

Companheiro(a)

Sogro(a)

Padrasto/Madrasta

Enteado(a)

Eu, acima identificado, DECLARO, sob as penas da lei que as res ostas referem-se a todos os sócios da em resa, e, em atendimento
ao disposto no art. 16 da Lei 15.608/2007, são verdadeiras as informações e respostas constantes deste documento, estando ciente que
será anexado a processos administrativos e constituirá documento público, assim como das implicações em tenros de responsabilidade,
inclusive e especialmente nos âmbitos administrativos, cível e criminal, em caso de insinceridade:
Sim

ao

ibalho como empregado, cooperado ou de qualquer outra forma vinculado â
essoa jurídica conveniada ou contratada pelo Governo do Estado, E POSSUO
m parente trabalhando ou vinculado ao Governo do Estado do Paraná, em
ualquer de seus órgãos ou entidades, incluindo suas autarquias e fundações,
essas públicas e sociedades de economia mista?

)

(<)

dministro ou sou sócio com poder de direção de pessoa jurídica conveniada ou
contratada pelo Governo do Estado do Paraná e possuo, em qualquer de seus
órgãos ou entidades, incluindo suas autarquias e fundações, empresas públicas e
sociedades de economia mista, inclusive detentor de cargo em comissão ou
nção de confiança?

)

(<)

Caso tenha respondido SIM a pergunta acima relacione no quadro abaixo o(s) familiar(es) com vínculo(s) com o Governo do Estado:
ome

arentesco

atrícula/CPF

Cargo/Função

Órgão

Declaro ainda, em atendimento ao disposto no art. 16 da Lei 15.608/200, declaro, sob responsabilidade civil e criminal, os sócios da
empresa não são cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, do
Governador, da Vice-Governadora ou de servidor público que esteja investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, ou
exercente de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta. no âmbito
do órgão ou entidade em que atua

São José-SC, 26 de novembro de 2020.

ADEMAR PAULO
5( PU5$ ER,21 99

1294034

'

'"

DN: c=BR, o=lCP-BrasB, ou=Secretaria da

ReceltaFederaldoBrasil-RFBou=RFBeCPF A3, ou=(EM BRANCO),

ou=20065105000106, cu=ADEMAR
PAULO SCHUSTERD1991294034

Date: 2020.11.26

10:36:14-03'00'demar

Paulo Schuster
Sócio Proprietário

'&

Universidade Estadnal do Oeste do Paraná - Hospital Universitário
Av. Tancredo Neves, 3224 —Fone / Fax (45) 3321-5151
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:

ATA DE REGISTRO DE PREITOS N'12/2020
Cristalia Produtos Quim. Farmaceuticos Ltda. —CNP J: 44.734.671/0001-51

Pelo presente instrumento, a Universidade Estadual do Oeste do Paraná —UNIOESTE —HUOP, situada a
Avenida Tancredo Neves, 3224, na cidade de Cascavel, no estado do Paraná, representada pelo Diretor Geral
do HUOP Rafael Muniz de Oliveira, considerando o julgamento da licitação na modalidade Pregão
Eletrônico n'66/2020, bem como a classificação das propostas e a respectiva homologação, RESOLVE
registrar os preços das empresas, nas quantidades estimadas anuais, de acordo com a classificação por elas
alcançada, atendendo as condições previstas no Edital de Licitação e seus Anexos, e em conformidade com
as disposições a seguir.

1

CONDI

OES GERAIS

1.1

A presente ata tem por objeto o Pregão Eletrônico, do Tipo Menor preço por item, objetivando o
Registro de Preços para Futura e eventual aquisição de medicamentos diversos para consumo
frequente no Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP, conforme condições, especificações,
valores e estimativas de contingente constantes no Anexo I e nos termos deste edital e seus anexos, e para
fornecimento de acordo com as necessidades do Hospital Universitário do Oeste do Paraná —HUOP.
1.2
Os itens, quantidades e valores registrados constam no Anexo I.
1,3
Aplica-se a Ata de Registro de Preços todas as cláusulas estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico
n'66/2020 —HUOP, processo CR n'00798/2020, bem como na sua proposta independente de sua
transcrição.
1.4
A ata de Registro de preços terá prazo de vigência por 12 (doze) meses, a contar da data de
publicação da Ata de Registro de Preços no Diário Oficial do Estado.

2

DA FISCALIZA

AO DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PRE OS

2,1
A fiscalização deste instrumento caberá a Dalnei Jandir Schaefer, responsável pelo setor Central de
Abastecimento Farmacêutico do Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP, ou quem a vier a
substituir.
3

REVISAO/ALTERA

3.1

AO DOS PRE OS

Os preços registrados poderão ser revisados/alterados,
em caso de oscilação do custo de produção,
comprovadamente
refletida no mercado, tanto para mais como para menos, reclassificando-se os preços
cotados, se for o caso, bem como nas demais hipóteses previstas na Lei Estadual 15.608/2007.
3.2
prazo para tramitação do processo de reequilíbrio é de 30 (trinta) dias a contar da data do
protocolo. Neste período a empresa deverá continuar atendendo as Ordens de Compra emitidas com os
valores inicialmente registrados na licitação.

0

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Hospital Universitário
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do Oeste do Paraná

Assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam a presente Ata de Registro de preços, em uma via,
para que produza seus efeitos jurídicos e legais.

Cascavel, 25/11/2020

ALESSANDRO ROTOLI

CAMARGO:246842158

22

Ra e
Universidade

uniz

e Oliveira —Diretor

Geral

Estadual do Oeste do Paraná
—Contratante

Assinado deforma digital por

citfiti Rco2aoaa215s22
Dados 202011 25142310

Rotoli Camargo

03'00'lessandro

Gerente de Licitações
Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda.

i I~g
Dalnei Jandir Sch efer
Fiscal da Ata de Registro de Preços

—

Contratada

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Hospital Universitário
Av. Tancredo Isleves, 3224 —Fone / Fax (45) 3321-5151
Cascavel —PR
CE P 85806-470
Pregão Eletrônico 066/2020 - Processo n" 000798/2020

do Oeste do Paraná

:

ANEXO - ITENS REGISTRADOS PELA EMPRESA
Cristalia Produtos Quim. Farmaceuticos Ltda. —CNP J: 44.734.671/0001-51
Item

5
25
32

Descrição
16031 - Cisatracúrio 10mg ampola c/5mL (2mg/mL)
70715 - Dextrocetamina (cloridrato) 50mg/ml, Ampola C/ 2mL
1247- Biperideno Smg, Ampola C/1ml

ALESSANDRO ROTOLI

CA+ARfSO.24684215822

Unid.
amp

Quantidade

am p

am p

5.000,00
5.000,00
500,00

Assinado de forma digital por

ALESSANDRO ROTOLI

cAMARGO24684215822
Dados: 2020.11.25 1
4:23:48-03'00'ssinatura

do representante

legal da empresa

Nome completo: Alessandro Rotoli Camargo

CPF : 246.842.158-22

Endereço: Rua das Primaveras, 30, Bairro Santa Marta
Cidade: Itapira/SP

CEP: 13970-000

Vl. Unit. Item

Total (3)

25,7800
13,7600
1,9300

VL Total Item

128.900,0000
68.800,0000
965,0000
198.665,0000

Estadual do Oeste do Paraná - Hospital Universitário
8'niversidade
3224 —Fone Fax (45) 3321-5151
Av. Tancredo
Cascavel —PR

Neves,

do Oeste do Paraná

/

CEP: 85806-470
Pregão Eletrônico 066/2020 - Processo n'00798/2020

mpresa: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
esponsável pelas informações:

Alesandro Rotoli Camargo

Telefone de contato: (19) 3863-9532

TENÇÃO
ara efeito da informação sobre a existência de parentes trabalhando no Governo do Estado, objeto da
declaração abaixo, devem ser observados os seguintes tipos de relação consanguínea ou afim:

Pai/Mãe

Avô(ó)

Bisavô(ó)

Filho(a)

Neto(a)

Bisneto(a)

Tio(a)

Irmão (ã)

Sobrinho(a)

Cunhado(a)

Cônjuge

Companheiro(a)

Sogro(a)

Padrasto/Madrasta

Enteado(a)

.u, acima identificado, DECLARO, sob as penas da lei que as res ostas referem-se a todos os sócios da em resa, e, em atendimento
ao disposto no art. 16 da Lei 15.608/2007, são verdadeiras as informações e respostas constantes deste documento, estando ciente que
será anexado a processos administrativos e constituirá documento público, assim como das implicações em tenros de responsabilidade,
inclusive e especialmente nos âmbitos administrativos, cível e criminal, em caso de insinceridade:
Sim

ao

rabalho como empregado, cooperado ou de qualquer outra forma vinculado a
essoa jurídica conveniada ou contratada pelo Governo do Estado, E POSSUO
m parente trabalhando ou vinculado ao Governo do Estado do Paraná, em
ualquer de seus órgãos ou entidades, incluindo suas autarquias e fundações,
essas públicas e sociedades de economia mista?

)

(<)

dministro ou sou sócio com poder de direção de pessoa jurídica conveniada ou (
ontratada pelo Governo do Estado do Paraná e possuo, em qualquer de seus
'rgãos ou entidades, incluindo suas autarquias e fundações, empresas públicas e
sociedades de economia mista, inclusive detentor de cargo em comissão ou
nção de confiança?

)

(~)

.~aso tenha

respondido

SIM a pergunta acima relacione no quadro abaixo o(s) familiar(es) com vínculo(s) com o Governo do Estado:

ome

arentesco

atrícula/CPF

Cargo/Função

Órgão

Declaro ainda, em atendimento ao disposto no art. 16 da Lei 15.608/200, declaro, sob responsabilidade civil e criminal, os sócios da
empresa não são cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, do
Governador, da Vice-Governadora ou de servidor público que esteja investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, ou
exercente de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta. no
âmbito
do órgão ou entidade em que atua
Itapira, 25 de novembro de 2.020
ALESSANDRO ROTOLI

CAMARGO.24684215822 nMasso~ms~zissss
D ad os 202 0d

125 1 4244 S -Sss
d'Assinatura)

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Hospital Universitário
Av. Tancredo Neves, 3224 —Fone / Fax (45) 3321-5151
CEP: 85806-470
Cascavel —PR
Pregão Eletrênico 066/2020 - Processo n'00798/2020

do Oeste do Paraná

ATA DE REGISTRO DE PREITOS N'13/2020
Gamacorp Hospitalar - Comercio de Medicamentos Ltda - Epp —CNPQ: 04.970.285/0001-44

Pelo presente instrumento, a Universidade Estadual do Oeste do Paraná —UNIOESSTE —HUOP situada a
Avenida Tancredo Neves, 3224, na cidade de Cascavel, no estado do Paraná, representada pelo Diretor Geral
do HUOP Rafael Muniz de Oliveira, considerando o julgamento da licitação na modalidade Pregão Eletrônico
n'66/2020, bem como a classificação das propostas e a respectiva homologação, RESOLVE registrar os
preços das empresas, nas quantidades estimadas anuais, de acordo com a classificação por elas alcançada,
atendendo as condições previstas no Edital de Licitação e seus Anexos, e em conformidade com as disposições
a seguir.

1

CONDI

OES GERAIS

1.1
A presente ata tem por objeto o Pregão Eletrônico, do Tipo Menor preço por item, objetivando o
Registro de Preços para Futura e eventual aquisição de medicamentos diversos para consumo frequente
no Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP, conforme condições, especificações, valores e
estimativas de contingente constantes no Anexo I e nos termos deste edital e seus anexos, e para fornecimento
de acordo com as necessidades do Hospital Universitário do Oeste do Paraná —HUOP.
1.2
Os itens, quantidades e valores registrados constam no Anexo I.
1.3
Aplica-se â Ata de Registro de Preços todas as cláusulas estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico
n'66/2020 —HUOP, processo CR n'00798/2020, bem como na sua proposta independente de sua
transcrição,
1.4
A ata de Registro de preços terá prazo de vigência por 12 (doze) meses, a contar da data de publicação
da Ata de Registro de Preços no Diário Oficial do Estado.

2

DA FISCALIZA

AO DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DK PRK OS

2.1

A fiscalização deste instrumento caberá a Dalnei Jandir
Schaefer, responsável pelo setor Central de
Abastecimento Farmacêutico do Hospital Universitário
do Oeste do Paraná - HUOP, ou quem a vier a
substituir.

3

3.1

REVISAO/ALTERA

AO DOS PRE OS

Os preços registrados poderão ser revisados/alterados,
em caso de oscilação do custo de produção,
comprovadamente
refletida no mercado, tanto para mais como
para menos, reclassificando-se os preços
cotados, se for o caso, bem como nas demais
hipóteses previstas na Lei Estadual 15.608/2007.
3.2
O prazo para tramitação do processo de
reequilíbrio é de 30 (trinta) dias a contar da data do
protocolo.
Neste período a empresa deverá continuar
atendendo as Ordens de Compra emitidas com
os
valores
inicialmente registrados na licitação.

Universidade Estadnal do Oeste do Paraná - Hospital Universitário
Av. Tancredo Neves, 3224 —Fone / Fax (45) 3321-5151
Cascavel —PR
CEP: 85806-470

Pregão Eletrônioo 066/2020

—

Processo

do Oeste do Paraná

n'00798/2020

Assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam a presente Ata de Registro de preços, em uma via,
para que produza seus efeitos jurídicos e legais.

Cascavel, 25/11/2020

DANIELA CrARCQ /AALDANER

COELHO:15581558809

Assinado deforma di9ital Por DANIELÁ EÁAOA

COELHO15581558809
Dados: 2020.11.25

MALDANEÔ

14;39:26-03'00'eral

Universidade

Estadual do Oeste do Paraná
—Contratante

Nome do representante legal da empresa
empresa - Carimbo

Empresa - Contratada

n

DaInei Jandir Schaefer
Fiscal da Ata de Registro de Preços
3

—

Função na

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Hospital Universitário
Av. Tancredo Neves, 3224 —Fone / Fax (45) 3321-5151
CEP 85806-470
Cascavel —PR
Pregão Eletrônico 066/2020 - Processo n'00798/2020

do Oeste do Paraná

:

ANEXO - ITENS REGISTRADOS PELA EMPRESA
Gamacorp Hospitalar - Comercio de Medicamentos Ltda - Epp —CNP J: 04.970.285/0001-44
Item

12

Unid.
amp

Descrição
193 - Agua Destilada Estéril c/10mL

GAMACORP HOSPITALAR

COMERCIO DE

LTDA:04970285000144

Quantidade

500.000,00

Assinado deforma digital por
úAMACORP HOSPITALAR
COMERCIO DE MEDICAMENTOS

LTDA:04970285000144
Dados: 2020.11.25
14:39:59-03'00'ssinatura

do representante

legal da empresa

Nome completo: Daniela Garcia M Coelho

CPF :155.815.588-09
Endereço: Rua Conego Manuel Garcia 61/63
Cidade: Campinas/SP

CEP : 13.070-036

Vl. Unit. Item

0,2300

Vl. Total Item

115.000,0000

Universidade Estadnal do Oeste do Paraná - Hospital Universitário
Av. Tancredo Neves, 3224 —Fone / Fax (45) 3321-5151
CKP: 85806-470
Cascavel —PR

do Oeste do Paraná

Pregão Eletrônico 066/2020 - Processo n'00798/2020

mpresa:
esponsável pelas
informações:

Telefone de contato:

TEN ÇAO
ara efeito da informação sobre a existência de parentes trabalhando no Governo do
stado, objeto da declaração abaixo, devem ser observados os seguintes tipos de relação
consanguínea ou afim:

Pai/Mãe

Avô(ó)

Bisavô(ó)

Filho(a)

Neto(a)

Bisneto(a)

Tio(a)

Irmão (ã)

Sobrinho(a)

Cunhado(a)

Cônjuge

Companheiro(a)

Sogro(a)

Enteado(a)

i, acima identificado, DECLARO, sob as penas da lei que as res ostas referem-se a todos os sócios da
ao disposto no art 16 d.a Lei 16.60812007, são verdadeiras as informaeões e respostas
~em resa, e, em atendimento
constantes deste documento, estando ciente que será anexado a processos administrativos e constituirá documento
público, assim como das implicações em tenros de responsabilidade,
inclusive e especialmente nos âmbitos
administrativos, cível e criminal, em caso de insinceridade:
Sim
rabalho como empregado, cooperado ou de qualquer outra forma
inculado a pessoa jurídica conveniada ou contratada pelo Governo
do Estado, E POSSUO um parente trabalhando ou vinculado ao
Governo do Estado do Paraná, em qualquer de seus órgãos ou
entidades, incluindo suas autarquias e fundações, essas públicas e
sociedades de economia mista?
dministro ou sou sócio com poder de direção de pessoa jurídica
conveniada ou contratada pelo Governo do Estado do Paraná e
ossuo, em qualquer de seus órgãos ou entidades, incluindo suas
autarquias e fundações, empresas públicas e sociedades de
onomia mista, inclusive detentor de cargo em comissão ou
função de confiança?

Caso tenha respondido
Governo do Estado:
ome

SIM

a. pergunta

ao

(

)

(

)

(

)

(

)

acima relacione no quadro abaixo o(s) familiar(es) com vínculo(s) com o

arentesco

atrícula/C

Cargo/Função

Órgão

Declaro ainda, em atendimento ao disposto no art. 16 da Lei 15.608/200, declaro, sob responsabilidade civil e
criminal, os sócios da empresa não são cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau, inclusive, do Governador, da Vice-Governadora ou de servidor público que esteja

Universidade Estadnal do Oeste do Paraná - Hospital Universitário
Av. Tancredo Neves, 3224 —Fone / Fax (45) 3321-5151
Cascavel —PR
CEP: 85806-470
Pregão Eletrônico 066/2020 - Processo n" 000798/2020

do Oeste do Paraná

investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, ou exercente de cargo em comissão ou de confiança, ou
ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta. no âmbito do órgão ou entidade em que
atua

Local e data.
(Assinatin a)

Universidade Estadnal do Oeste do Paraná - Hospital Universitário
Av. Tancredo Neves, 3224 —Fone / Fax (45) 3321-5151
CEP : 85806-470
Cascavel —PR
Pregão Eletrônico 066/2020 - Processo n'00798/2020

Licimed Distribuidora

do Oeste do Paraná

ATA DE REGISTRO DE PREGOS N'14/2020
de Medicamentos Correlatos E Prod. Med. Hospitalres —CNP J: 04.071.245/0001-60

Pelo presente instrumento, a Universidade Estadual do Oeste do Paraná —UNIOESTE —HUOP, situada a
Avenida Tancredo Neves, 3224, na cidade de Cascavel, no estado do Paraná, representada pelo Diretor Geral
do HUOP Rafael Muniz de Oliveira, considerando o julgamento da licitação na modalidade Pregão
Eletrônico n'66/2020, bem como a classificação das propostas e a respectiva homologação, RESOLVE
registrar os preços das empresas, nas quantidades estimadas anuais, de acordo com a classificação por elas
alcançada, atendendo as condições previstas no Edital de Licitação e seus Anexos, e em conformidade com
as disposições a seguir.

CONDI

OES GERAIS

1,1
A presente ata tem por objeto o Pregão Eletrônico, do Tipo Menor preço por item, objetivando o
Registro de Preços para Futura e eventual aquisição de medicamentos diversos para consumo
frequente no Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP, conforme condições, especificações,
valores e estimativas de contingente constantes no Anexo I e nos termos deste edital e seus anexos, e para
fornecimento de acordo com as necessidades do Hospital Universitário do Oeste do Paraná —HUOP.
1.2
Os itens, quantidades e valores registrados constam no Anexo I.
1.3
Aplica-se a Ata de Registro de Preços todas as cláusulas estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico
n'66/2020 —HUOP, processo CR n'00798/2020, bem como na sua proposta independente de sua
transcrição,
1.4
A ata de Registro de preços terá prazo de vigência por 12 (doze) meses, a contar da data de
publicação da Ata de Registro de Preços no Diário Oficial do Estado.

2

DA FISCALIZA

AO DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PRE OS

2.1

A fiscalização deste instrumento caberá a Dalnei Jandir Schaefer, responsável pelo setor Central de
Abastecimento Farmacêutico do Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP, ou quem a vier a
substituir.

3

REVISAO/ALTERA

3.1

AO DOS PRE OS

Os preços registrados poderão ser revisados/alterados,
em caso de oscilação do custo de produção,
comprovadamente
refletida no mercado, tanto para mais como para menos, reclassificando-se os preços
cotados, se for o caso, bem como nas demais hipóteses previstas na Lei Estadual 15.608/2007.
3.2
prazo para tramitação do processo de reequilíbrio é de 30 (trinta) dias a contar da data do
protocolo. Neste período a empresa deverá continuar atendendo as Ordens de Compra emitidas com os
valores inicialmente registrados na licitação.

0

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Hospital Universitário
Av. Tancredo Neves, 3224 —Fone / Fax (45) 3321-5151
CEP : 85806-470
Cascavel —PR
Pregão Eletrônico 066/2020 - Processo n'00798/2020

do Oeste do Paraná

Assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam a presente Ata de Registro de preços, em uma via,
para que produza seus efeitos jurídicos e legais.

Cascavel, 25/11/2020

Assinado digitalmente
i I 5 : 89912691091

por: FABIO FERNANDES

0 tempo: 26-11-2020 08:45:54
N

Rafael
Universidade

ud1 de Olive

Geral

a — iretor

Estadual do Oeste do Paraná
—Contratante

Nome do representante legal da empresa
empresa - Carimbo

Empresa - Contratada

+1
) 'uCM
Dal ei Jandir Schaefer
Fiscal da Ata de Registro de Preços

—

Função na

8

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Hospital Universitário
Av. Tancredo Neves, 3224 —Fone / Fax (45) 3321-5151
Cascavel —PR
CKP: 8580ó-470
Pregão Eletrônico 066/2020 - Processo n" 000798/2020

Licimed Distribuidora
Item

6
8

do Oeste do Paraná

ANEXO - ITENS REGISTRADOS PELA EMPRESA
de Medicamentos Correlatos E Prod. Med. Hospitalres —CNP J: 04.071.245/0001-60

Descrição
65289 - Levofloxacino 500mg cpr revestido
905 - Hidróxido de Ferro III 20mg/ml Iv Ampola C/5ml

Assinatura

do representante

Nome completo:

CPF:
Endereço:
Cidade:

CEP:

Unid.
cp re
amp

Quantidade

legal da empresa

2.000,00
3.000,00

VI. Unit. Item

Total (2)

0,6830
8,3500

Vl. Total Item

1.366,0000
25.050,0000
26.416,0000

Universidade Kstadual do Oeste do Paraná - Hospital Universitário
Av. Tancredo Neves, 3224 —Fone / Fax (45) 3321-5151
CEP: 85806-470
Cascavel —PR
Pregão Eletrônico 066/2020 - Processo n'007SS/2020

do Oeste do Paraná

Empresa:
esponsável pelas informações:

Telefone de contato:

TENÇAO
ara efeito da informação sobre a existência de parentes trabalhando no Governo do Estado, obj eto da
declaração abaixo, devem ser observados os seguintes tipos de relação consanguínea ou afim:

Pai/Mãe

Avô(ó)

Bisavô(ó)

Filho(a)

Neto(a)

Bisneto(a)

Tio(a)

Irmão (ã)

Sobrinho(a)

Cunhado(a)

Cônjuge

Companheiro(a)

Sogro(a)

Padrasto/Madrasta

Enteado(a)

sob as penas da lei que as res estas referem-se a todos os sócios da em resa, e, em atendimento
ao disposto no art. 16 da Lei 15.608/2007, são verdadeiras as informações e respostas constantes deste documento, estando ciente que
será anexado a processos administrativos e constituirá documento público, assim como das implicações em tenros de responsabilidade,
inclusive e especialmente nos âmbitos administrativos, cível e criminal, em caso de insinceridade:

1=, acima identificado, DECLARO,

Sim

ao

rabalho como empregado, cooperado ou de qualquer outra forma vinculado â
essoa jurídica conveniada ou contratada pelo Governo do Estado, E POSSUO
m parente trabalhando ou vinculado ao Governo do Estado do Paraná, em
qualquer de seus órgãos ou entidades, incluindo suas autarquias e fundações,
essas públicas e sociedades de economia mista?
dministro ou sou sócio com poder de direção de pessoa jurídica conveniada ou
contratada pelo Governo do Estado do Paraná e possuo, em qualquer de seus
órgãos ou entidades, incluindo suas autarquias e fundações, empresas públicas e
sociedades de economia mista, inclusive detentor de cargo em comissão ou
nção de confiança?

~ so

tenha respondido

ome

SIM a pergunta acima relacione no quadro abaixo o(s) familiar(es) com vínculo(s) com o Governo do Estado:
arentesco

atrícula/CP

F Cargo/Função

Órgão

Declaro ainda, em atendimento ao disposto no art. 16 da Lei 15.608/200, declaro, sob responsabilidade civil e criminal, os sócios da
empresa não são cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, do
Governador, da Vice-Governadora ou de servidor público que esteja investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, ou
exercente de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta. no âmbito
do órgão ou entidade em que atua

Local e data.
(Assinatura)

Universidade Kstadnal do Oeste do Paraná - Hospital Universitário
Av. Tancredo Neves, 3224 —Fone / Fax (45) 3321-5151
CEP 85806-470
Cascavel —PR
Pregão Eletrênico 066/2020 - Processo n'00798/2020

do Oeste do Paraná

:

ATA DE REGISTRO DE PREITOS N'15/2020
Pontamed Farmaceutica Ltda. —CNP J: 02.816.696/0001-54

—HUOP, situada a
Pelo presente instrumento, a Universidade Estadual do Oeste do Paraná —UNIOESTE
Avenida Tancredo Neves, 3224, na cidade de Cascavel, no estado do Paraná, representada pelo Diretor Geral
do HUOP Rafael Muniz de Oliveira, considerando o julgamento da licitação na modalidade Pregão
Eletrônico n'66/2020, bem como a classificação das propostas e a respectiva homologação, RESOLVE
registrar os preços das empresas, nas quantidades estimadas anuais, de acordo com a classificação por elas
alcançada, atendendo as condições previstas no Edital de Licitação e seus Anexos, e em conformidade com
as disposições a seguir.

1

CONDI

OES GERAIS

A presente ata tem por objeto o Pregão Eletrônico, do Tipo Menor preço por item, objetivando 0
1,1
Registro de Preços para Futura e eventual aquisição de medicamentos diversos para consumo
frequente no Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP, conforme condições, especificações,
valores e estimativas de contingente constantes no Anexo I e nos termos deste edital e seus anexos, e para
fornecimento de acordo com as necessidades do Hospital Universitário do Oeste do Paraná —HUOP.
1,2
Os itens, quantidades e valores registrados constam no Anexo I,
1.3
Aplica-se a Ata de Registro de Preços todas as cláusulas estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico
n'66/2020 —HUOP, processo CR n'00798/2020, bem como na sua proposta independente de sua
transcriç ão.
1.4
A ata de Registro de preços terá prazo de vigência por 12 (doze) meses, a contar da data de
publicação da Ata de Registro de Preços no Diário Oficial do Estado.

2

DA FISCALIZA

AO DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PRE OS

~2.1

A fiscalização deste instrumento caberá a Dalnei Jandir Schaefer, responsável pelo setor Central de
Abastecimento Farmacêutico do Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP, ou quem a vier a
substituir.

3

REVISAO/ALTERA

3.1

AO DOS PRK OS

Os preços registrados poderão ser revisados/alterados,
em caso de oscilação do custo de produção,
comprovadamente
refletida no mercado, tanto para mais como para menos, reclassificando-se os preços
cotados, se for o caso, bem como nas demais hipóteses previstas na Lei Estadual 15.608/2007.
3.2
prazo para tramitação do processo de reequilíbrio é de 30 (trinta) dias a contar da data do
protocolo. Neste período a empresa deverá continuar atendendo as Ordens de Compra emitidas com os
valores inicialmente registrados na licitação.

0

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Hospital Universitário
Av. Tancredo Neves, 3224 —Fone / Fax (45) 3321-5151
Cascavel —PR
CEP 85806-470
Pregão Eletrênico 066/2020 - Processo n'00798l2020

do Oeste do Paraná

:

Assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam a presente Ata de Registro de preços, em uma via,
para que produza seus efeitos jurídicos e legais.

Cascavel, 25/11/2020

Assinado dlpitalmente

DD=AO EDUUst aaddpN
OU

OU

Ra
Universidade

uniz de Oliveira

Geral

—Diretor

Estadual do Oeste do Paraná
—Contratante

por FERNANDO PARUCKER

FERNANDO ."'""'nCD=ER, omlcZadt.
v6.
26410863000120,
Ceróacado PF A3,
PARUCKER DA ;, ON="FERNANDDPARUCKERDA6ILYA24871010020
sala
estou
0""":o
SILVA:24871010910'.™":.m"..
Rosam Eu

aprovando

Roedor Versão: 10.1,0

documento
'

""'oxtt

Nome do representante legal da empresa - Função na
empresa - Carimbo

Empresa - Contratada

~

~n
Dalnei Jandir Sch efer
Fiscal da Ata de Registro de Preços

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Hospital Universitário
Av. Tancredo Neves, 3224 —Fone / Fax (45) 3321-5151
CEP 85806-470
Cascavel —PR
Pregão Eletrônico 066/2020 - Processo n'00798/2020

do Oeste do Paraná

:

ANEXO - ITENS REGISTRADOS PELA EMPRESA
Pontamed Farmaceutica Ltda. —CNP J: 02.S16.696/0001-54
Item

4
21
22

Unid.
tb

Descrição
59989- Neomicina, Sulfato + Bacitracina Pomada Tubo C/15g
18751 - Ivermectina 6mg Cp.
834 — Metildopa 250mg Comp.

FERNANDO
PARUCKER DA

SILVA:24871010910

cp
cp re

DU.C ilRD ICPD

CPF:
Endereço:
Cidade:

CEP:

PI.OU

CUOUIOIU

o';„;;I'„~'!;"~'"~",""

do representante
Nome completo:

Quantidade

UUUA.

"

legal da empresa
"'ssinatura

3.000,00
2.000,00
3.000,00

Vl. Unit. Item

Total (3)

3,1500
0,6900
0,3900

Vl. Total Item

9.450,0000
1.380,0000
1.170,0000
12.000,0000

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Hospital Universitário
Av. Tancredo lveves, 3224 —Fone / Fax (45) 3321-5151
CEP: 85806-470
Cascavel —PR

do Oeste do Paraná

Pregão Eletrônico 066/2020 - Processo n'00798/2020

mpresa:
esponsável pelas informações:

Telefone de contato:

TENÇAO
ara efeito da informação sobre a existência de parentes trabalhando no Governo do Estado, objeto da
declaração abaixo, devem ser observados os seguintes tipos de relação consanguínea ou afim:
Pai/Mãe

Avô(ó)

Bisavô(ó)

Filho(a)

Neto(a)

Bisneto(a)

Tio(a)

Irmão (ã)

Sobrinho(a)

Cunhado(a)

Cônjuge

Companheiro(a)

Sogro(a)

Padrasto/Madrasta

Enteado(a)

Eu, acima identificado, DECLARO, sob as penas da lei que as res ostas referem-se a todos os sócios da em resa, e, em atendimento
~o disposto no art. 16 da Lei 15.608/2007, são verdadeiras as informações e respostas constantes deste documento, estando ciente que
,rá anexado a processos administrativos e constituirá documento público, assim como das implicações em tenros de responsabilidade,
inclusive e es ecialmente nos âmbitos administrativos, cível e criminal, em caso de insinceridade:
Sim

ão

rabalho como empregado, cooperado ou de qualquer outra forma vinculado â
essoa jurídica conveniada ou contratada pelo Governo do Estado, E POSSUO
m parente trabalhando ou vinculado ao Governo do Estado do Paraná, em
qualquer de seus órgãos ou entidades, incluindo suas autarquias e fundações,
essas públicas e sociedades de economia mista?
dministro ou sou sócio com poder de direção de pessoa jurídica conveniada ou
contratada pelo Governo do Estado do Paraná e possuo, em qualquer de seus
órgãos ou entidades, incluindo suas autarquias e fundações, empresas públicas e
sociedades de economia mista, inclusive detentor de cargo em comissão ou
nção de confiança?

Caso tenha respondido SIM a pergunta acima relacione no quadro abaixo o(s) familiar(es) com vínculo(s) com o Governo do Estado:
me

arentesco

atrícula/CP

F Cargo/Função

Órgão

Declaro ainda, em atendimento ao disposto no art. 16 da Lei 15.608/200, declaro, sob responsabilidade civil e criminal, os sócios da
empresa não são cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, do
Governador, da Vice-Governadora ou de servidor público que esteja investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, ou
exercente de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta. no âmbito
do órgão ou entidade em que atua

Local e data.
(Assinatura)

Universidade Vstadnai do Oeste do Paraná - Hospital Universitário
Av. Ta ncredo Neves, 3224 —1'one / Faa (45) 3321-5151

Cascavel —PR

Pregão Eletrônico 066/2020

do Oeste do Paraná

: 85806-470
Processo n'00798/2020

CKP

—

ATA DE REGISTRO DE PREITOS N'16/2020
Prohosp Distribuidora de Medicamentos Ltda. —CNPQ: 04.355.394/0001-51

Pelo presente instrumento, a Universidade Estadual do Oeste do Paraná —UNIOESTE —HUOP, situada a
Avenida Tancredo Neves, 3224, na cidade de Cascavel, no estado do Paraná, representada pelo Diretor Geral
do HUOP Rafael Muniz de Oliveira, considerando o julgamento da licitação na modalidade Pregão
Eletrônico n'66/2020, bem como a classificação das propostas e a respectiva homologação, RESOLVE
registrar os preços das empresas, nas quantidades estimadas anuais, de acordo com a classificação por elas
alcançada, atendendo as condições previstas no Edital de Licitação e seus Anexos, e em conformidade com
as disposições a seguir.

CONDI

OES GERAIS

1.1

A presente ata tem por objeto o Pregão Eletrônico, do Tipo Menor preço por item, objetivando o
Registro de Preços para Futura e eventual aquisição de medicamentos diversos para consumo
frequente no Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP, conforme condições, especificações,
valores e estimativas de contingente constantes no Anexo I e nos termos deste edital e seus anexos, e para
fornecimento de acordo com as necessidades do Hospital Universitário do Oeste do Paraná —HUOP.
1.2
Os itens, quantidades e valores registrados constam no Anexo I.
1.3
Aplica-se a Ata de Registro de Preços todas as cláusulas estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico
n'66/2020 —HUOP, processo CR n'00798/2020, bem como na sua proposta independente de sua
transcrição.
1.4
A ata de Registro de preços terá prazo de vigência por 12 (doze) meses, a contar da data de
publicação da Ata de Registro de Preços no Diário Oficial do Estado.

2

DA FISCALIZA

AO DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PRE OS

2.1
A fiscalização deste instrumento caberá a Dalnei Jandir Schaefer, responsável pelo setor Central de
Abastecimento Farmacêutico do Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP, ou quem a vier a
substituir.

3

REVISAO/ALTERA

AO DOS PRE OS

3.1
Os preços registrados poderão ser revisados/alterados,
em caso de oscilação do custo de produção,
comprovadamente
refletida no mercado, tanto para mais como para menos, reclassificando-se os preços
cotados, se for o caso, bem como nas demais hipóteses previstas na Lei Estadual 15.608/2007.
3.2
prazo para tramitação do processo de reequilíbrio é de 30 (trinta) dias a contar da data do
protocolo. Neste período a empresa deverá continuar atendendo as Ordens de Compra emitidas com os
valores inicialmente registrados na licitação.

0

Ata de Registro de Preço

n.'16/2020 - Página

1

Uniiversidade Estadual do Oeste do Paraná - Hospital Universitário
Av. Tancredo Neves, 3224 —Fone / Fax (45) 3321-5151
Cascavel —PR
CKP: 85806-470
Pregão Eletrônico 066/2020 - Processo n" 000798/2020

do Oeste do Paraná

Assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam a presente Ata de Registro de preços, em uma via,
para que produza seus efeitos jurídicos e legais.

Cascavel, 25/11/2020

Carlos Danilo D. R. Dias

7

Rafae

Analista de Licitações

r'

Universidade

RG: 1695685 SSP/DF
CPF. 821.801.721-68

w

~~licitacoes1@prohosp.com.br
Nome do representante legal da empresa - Função na
empresa - Carimbo

uhi~ze Oliveira —Diretor
Geral
Estadual do Oeste do Paraná
—Contratante

Empresa - Contratada

I
>

u/5ckpzq

Da nei Jandir Sehaefer
Fiscal da Ata de Registro de Preços

04 355.394/0001-5~1
PROHOSP DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS LTDA
89
Rua Jose Ferreira de Barros,
Vila Fanny

- CEP: 81030-820

CURITIBA- PR

Ata de Registro de Preço

n.'16/2020 - Página 2

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Hospital Universitário
Av. Tancredo Neves, 3224 —Fone / Fax (45) 3321-5151
Cascavel —PR
CEP: 85806-470
Pregão Eletrônico GSS/2020 - Processo n'00798/2020

do Oeste do Paraná

ANEXO - ITENS REGISTRADOS PELA EMPRESA
Prohosp Distribuidora de Medicamentos Ltda. —CNP J: 04.355.394/0001-51
item

26

Descrição

61193 - Albumina

Vl. Unit. Item

Quantidade

Unid.
FA

Humana 20% Inj. Frasco C/ 50mL

1.500,00

98,0000

Vl. Total Item

147.000,0000

Carlos Danilo D R Dias
Analista de Licitações
RG: 1695685 SSP/DF

'.

CPF: 821.801.721-68

Assinatura do representante
Nome completo:

CPF:

Po2 I.

Endereço:
Cidade:

CEP:

C Wsk5

2 v~ >

iicita coe s1@prohosp.com.br

legal da empresa
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~04.355.394/0001-5~1
PROHOSP DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS LTDA
Rua

José Ferreira de Barros, 89
- CEP: 81030-320

Uila Fanny
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Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Hospital Universitário
Av. Taneredo Neves, 3224 —Fone / Fax (45) 3321-5151
Cascavel —PR
CEP: 85806-470

do Oeste do Paraná

Pregão Elletrônico 066/2020 - Processo n'00798/2020

;mpresa:
Responsável pelas informações:

Telefone de contato:

ATENÇAO
Para efeito da informação sobre a existência de parentes trabalhando no Governo do Estado, objeto da
declaração abaixo, devem ser observados os seguintes tipos de relação consanguínea ou afim:
Pai/Mãe

Avô(ó)

Bisavô(ó)

Filho(a)

Neto(a)

B isneto(a)

Tio(a)

Irmão (ã)

Sobrinho(a)

Cunhado(a)

Cônjuge

Companheiro(a)

Sogro(a)

Padrasto/Madrasta

Enteado(a)

~acima

identificado, DECLARO, sob as penas da lei que as res estas referem-se a todos os sócios da em resa, e, em atendimento
.isposto no art. 16 da Lei 15.608/2007, são verdadeiras as informações e respostas constantes deste documento, estando ciente que
será anexado a processos administrativos e constituirá documento público, assim como das implicações em tenros de responsabilidade,
inclusive e especialmente nos âmbitos administrativos, cível e criminal, em caso de insinceridade:

ao
Trabalho como empregado, cooperado ou de qualquer outra forma vinculado a
essoa jurídica conveniada ou contratada pelo Governo do Estado, E POSSUO
m parente trabalhando ou vinculado ao Governo do Estado do Paraná, em
ualquer de seus órgãos ou entidades, incluindo suas autarquias e fundações,
essas públicas e sociedades de economia mista?
dministro ou sou sócio com poder de direção de pessoa jurídica conveniada ou
ontratada pelo Governo do Estado do Paraná e possuo, em qualquer de seus
'rgãos ou entidades, incluindo suas autarquias e fundações, empresas pííblicas e
sociedades de economia mista, inclusive detentor de cargo em comissão ou
função de confiança?

C so tenha res ondido SIM â pergunta acima relacione no quadro abaixo o(s) familiar(es) com vínculo(s) com o Governo do Estado:
Nome

Parentesco

atrícula/C P F

argo/Função

Órgão

Declaro ainda, em atendimento ao disposto no art. 16 da Lei 15.608/200, declaro, sob responsabilidade civil e criminal, os sócios da
empresa não são cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, do
Governador, da Vice-Governadora ou de servidor público que esteja investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, ou
exercente de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta. no âmbito
do órgão ou entidade em que atua

Local e data.
(Assinatura)

Ata de Registro de Preço

n.'16/2020 - Página 4

Universidade Estadnal do Oeste do Paraná - Hospital Universitário
Av. Tancredo Neves, 3224 —Fone / Fax (45) 3321-5151
CEP 85806-470
Cascavel —PR
Pregão Eletrônico 066/2020 - Processo n'00798/2020

do Oeste do Paraná

:

ATA DE REGISTRO DE PREÇ',OS N'17/2020
Sulmedic Comercio de Medicamentos Ltda —CNP J: 09.944.371/0001-04

Pelo presente instrumento, a Universidade Estadual do Oeste do Paraná —UNIOESTE —HUOP, situada a
Avenida Tancredo Neves, 3224, na cidade de Cascavel, no estado do Paraná, representada pelo Diretor Geral
do HUOP Rafael Muniz de Oliveira, considerando o julgamento da licitação na modalidade Pregão
Eletrônico n'66/2020, bem como a classificação das propostas e a respectiva homologação, RESOLVE
registrar os preços das empresas, nas quantidades estimadas anuais, de acordo com a classificação por elas
alcançada, atendendo as condições previstas no Edital de Licitação e seus Anexos, e em conformidade com
as disposições a seguir.

~1

CONDI

OES GERAIS

1.1

presente ata tem por objeto o Pregão Eletrônico, do Tipo Menor preço por item, objetivando o
de Preços para Futura e eventual aquisição de medicamentos diversos para consumo
no Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP, conforme condições, especificações,
estimativas de contingente constantes no Anexo I e nos termos deste edital e seus anexos, e para
fornecimento de acordo com as necessidades do Hospital Universitário do Oeste do Paraná —HUOP.
1.2
Os itens, quantidades e valores registrados constam no Anexo I.
1.3
Aplica-se a Ata de Registro de Preços todas as cláusulas estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico
n'66/2020 —HUOP, processo CR n'00798/2020, bem como na sua proposta independente de sua
transcriç ão.
1.4
A ata de Registro de preços terá prazo de vigência por 12 (doze) meses, a contar da data de
publicação da Ata de Registro de Preços no Diário Oficial do Estado.

A
Registro
frequente
valores e

2

DA FISCALIZA

AO DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PRE OS

2.1
A fiscalização deste instrumento caberá a Dalnei Jandir Schaefer, responsável pelo setor Central de
Abastecimento Farmacêutico do Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP, ou quem a vier a
substituir.
3

REVISAO/ALTERA

AO DOS PRE OS

3.1
Os preços registrados poderão ser revisados/alterados,
em caso de oscilação do custo de produção,
comprovadamente
refletida no mercado, tanto para mais como para menos, reclassificando-se os preços
cotados, se for o caso, bem como nas demais hipóteses previstas na Lei Estadual 15.608/2007.
3.2
prazo para tramitação do processo de reequilíbrio é de 30 (trinta) dias a contar da data do
protocolo. Neste período a empresa deverá continuar atendendo as Ordens de Compra emitidas com os
valores inicialmente registrados na licitação.
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Universidade Estadnal do Oeste do Paraná - Hospital Universitário
Av. Tancredo Neves, 3224 —Fone / Fax (45) 3321-5151
Cascavel —PR
CEP SÓS06-470

do Oeste do Paraná

:

Pregão Eletrônico 066/2020 - Processo n'00798/2020

Assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam a presente Ata de Registro de preços, em uma via,
para que produza seus efeitos jurídicos e legais.

Cascavel, 25/l l/2020

Raf
Universidade

i de Oliveira —Diretor

Geral

Estadual do Oeste do Paraná
—Contratante

Nome do representante legal da empresa - Função na
empresa - Carimbo

Empresa - Contratada

J

@
Dalnei Jandir Schaefer
Fiscal da Ata de Registro de Preços
rr

Assinado digitalmente
PAULO

por JC

GESSER:54106369r

:, DN: C=BR, O=ICP-Brasil,

P

OU=Autoridade Certificadora
Raiz Brasileira v2, OU=AC
SOLUTI, OU=AC SOLUTI

54106389;:;;,.'."„'-....,.,„..
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assinatura aqui
Data: 2020-11-25 15:33:39
Foxit Reader Versão: 10.0.1

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Hospital Universitário
Av. Tancredo Neves, 3224 —Fone / Fax (45) 3321-5151
CEP 85806-470
Cascavel —P R
Pregão Eletrônico 066/2020 - Processo n" 000798/2020

do Oeste do Paraná

:

ANEXO - ITENS REGISTRADOS PELA EMPRESA
Sulmedic Comercio de Medicamentos Ltda —CNPS: 09.944.371/0001-04
Item

20

Descrição

36333- Insulina Ultra Rápida (lispro Ou Aspart) 100ui/ml

Frasco C/10

Unid.
Ml

Fr

Quantidade

200,00

Vl. Unit. Item

94,2100

Vl. Total Item

18.842,0000

54106389991

DN; C=BR, O=ICP-Brasi

Certificadora Raiz
Brasileira v2, OU=AC
Multipla, OU=Certificado
PF A3, CN=JOSE PAUL

GESSER:54106389991
Razão: Eu sou o autor
deste documento

Assinatura do representante
Nome completo:

CPF:
Endereço:
Cidade:

CEP:

legal da empresa

'-",

localização de assinatur;
aqui

2020-11-25 15:33:
" Data;
Foxit Reader Versão:

10.0.1

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Hospital Universitário
Av. Tancredo Neves, 3224 —Fone / Fax (45) 3321-5151

do Oeste do Paraná

:

Cascavel —PR

CKP 85806-470

Pregão Eletrônico 066/2020 - Processo n'00798/2020

mpresa:

esponsável pelas informações:

Telefone de contato:

TEN/AO
ara efeito da informação sobre a existência de parentes trabalhando no Governo do Estado, objeto da
declaração abaixo, devem ser observados os seguintes tipos de relação consanguínea ou afim:

Pai/Mãe

Avô(ó)

Bisavô(ó)

Filho(a)

Neto(a)

Bisneto(a)

Tio(a)

Irmão (ã)

Sobrinho(a)

Cunhado(a)

Cônjuge

Companheiro(a)

Sogro(a)

Padrasto/Madrasta

Enteado(a)

Eu, acima identificado, DECLARO, sob as penas da lei que as res ostas referem-se a todos os sócios da em resa, e, em atendimento
ao disposto no art. 16 da Lei 15.608/2007, são verdadeiras as informações e respostas constantes deste documento, estando ciente que
será anexado a processos administrativos e constituirá documento público, assim como das implicações em tenros de responsabilidade,
inclusive e especialmente nos âmbitos administrativos, cível e criminal, em caso de insinceridade:
ão

Sim
Trabalho como empregado, cooperado ou de qualquer outra forma vinculado â
essoa jurídica conveniada ou contratada pelo Governo do Estado, E POSSUO
parente trabalhando ou vinculado ao Governo do Estado do Paraná, em
qualquer de seus órgãos ou entidades, incluindo suas autarquias e fundações,
essas públicas e sociedades de economia mista?

(

)

(

)

dministro ou sou sócio com poder de direção de pessoa jurídica conveniada ou
contratada pelo Governo do Estado do Paraná e possuo, em qualquer de seus
órgãos ou entidades, incluindo suas autarquias e fundações, empresas públicas e
sociedades de economia mista, inclusive detentor de cargo em comissão ou
função de confiança?

(

)

(

)

( aso tenha respondido

ome

SIM â pergunta acima relacione no quadro abaixo o(s) familiar(es) com vínculo(s) com o Governo do Estado:
arentesco

atrícula/CPF

Cargo/Função

Órgão

Declaro ainda, em atendimento ao disposto no art. 16 da Lei 15,608/200, declaro, sob responsabilidade civil e criminal, os sócios da
empresa não são cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, do
Governador, da Vice-Governadora ou de servidor público que esteja investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, ou
exercente de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta. no âmbito
do órgão ou entidade em que atua

Local e data.
(Assinatura)
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Universidade Estadnal do Oeste do Paraná - Hospital Universitário
Av. Tancredo Neves, 3224 —Fone / Fax (45) 3321-5151
CEP: 85806-470
Cascavel —PR

do Oeste do Paraná

Pregão Eletrônico 066/2020 - Processo n'00798/2020

ATA DE REGISTRO DE PREGOS N'18/2020
V%v Comercio de Medicamentos Eireli —CNP J: 22.771.751.000.144

Pelo presente instrumento, a Universidade Estadual do Oeste do Paraná —UNIOESTE —HUOP, situada a
Avenida Tancredo Neves, 3224, na cidade de Cascavel, no estado do Paraná, representada pelo Diretor Geral
do HUOP Rafael Muniz de Oliveira, considerando o julgamento da licitação na modalidade Pregão Eletrônico
n'66/2020, bem como a classificação das propostas e a respectiva homologação, RESOLVE registrar os
preços das empresas, nas quantidades estimadas anuais, de acordo com a classificação por elas alcançada,
atendendo as condições previstas no Edital de Licitação e seus Anexos, e em conformidade com as disposições
a seguir.

1

CONDI

OES GERAIS

.1.1

A presente ata tem por objeto o Pregão Eletrônico, do Tipo Menor preço por item, objetivando o
Registro de Preços para Futura e eventual aquisição de medicamentos diversos para consumo frequente
no Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP, conforme condições, especificações, valores e
estimativas de contingente constantes no Anexo I e nos termos deste edital e seus anexos, e para fornecimento
de acordo com as necessidades do Hospital Universitário do Oeste do Paraná —HUOP.
1.2
Os itens, quantidades e valores registrados constam no Anexo I.
1.3
Aplica-se a Ata de Registro de Preços todas as cláusulas estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico
n'66/2020 —HUOP, processo CR n'00798/2020, bem como na sua proposta independente de sua
transcrição.
1.4
A ata de Registro de preços terá prazo de vigência por 12 (doze) meses, a contar da data de publicação
da Ata de Registro de Preços no Diário Oficial do Estado.

2

DA FISCALIZA

AO DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PRE OS

"..1

A fiscalização deste instrumento caberá a Dalnei Jandir Schaefer, responsável pelo setor Central de
Abastecimento Farmacêutico do Hospital Universitário do Oeste do Paraná — HUOP, ou quem a vier a
substituir.

3

REVISAO/ALTERA

3.1

AO DOS PRE OS

Os preços registrados poderão ser revisados/alterados,
em caso de oscilação do custo de produção,
comprovadamente
refletida no mercado, tanto para mais como para menos, reclassificando-se os preços
cotados, se for o caso, bem como nas demais hipóteses previstas na Lei Estadual 15.608/2007.
3.2
prazo para tramitação do processo de reequilíbrio é de 30 (trinta) dias a contar da data do protocolo.
Neste período a empresa deverá continuar atendendo as Ordens de Compra emitidas com os valores
inicialmente registrados na licitação.

0

Universidade Estadnal do Oeste do Paraná - Hospital Universitário
Av. Tancredo Neves, 3224 —Fone / Fax (45) 3321-5151
CEP : 85806-470
Cascavel —PR

do Oeste do Paraná

Pregao Eletrênico 066/2020 - Processo n'00798/2020

Assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam a presente Ata de Registro de preços, em uma via,
para que produza seus efeitos jurídicos e legais.

Cascavel, 25/11/2020

Ra
Universidade

ni'te'iveira —Diretor
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Universidade Estadnal do Oeste do Paraná - Hospital Universitário
Av. Tancredo Neves, 3224 —Fone / Fax (45) 3321-5151
CEP: 85806-470
Cascavel —PR
Pregáo Eletrônico 066/2020 - Processo n'00798/2020

do Oeste do Paraná

ANEXO - ITENS REGISTRADOS PELA EMPRESA
V%v Comercio de Medicamentos Eireli —CNP J: 22.771.751.000.144
Item
1

11
19

Unid.

Descrição
2203- Oleo Mineral Frasco C/100ml
1582- Adrenalina 1mg Inj. Ampola C/1ml
1603 - Glicose 50% Ampola C/10ml

Fr

amp
amp

PE+E/ $ I[ QE$ $PIgE LI+O [)E

OLIVEIRA:08192166902

Quantidade

2.500,00
7.000,00
50.000,00

Vl. Unit. Item

Total (3)

2,8700
1,9000
0,3861

Vi, Total Item

7.175,0000
13.300,0000
19.305,0000
39.780,0000
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mpresa: V%V COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
esponsável pelas informações:

DENER

Telefone de contato: 4131343400

TENÇAO
ara efeito da informação sobre a existência de parentes trabalhando no Governo do Estado, objeto da
eclaração abaixo, devem ser observados os seguintes tipos de relação consanguínea ou afim:
Pai/Mãe

Avô(ó)

Bisavô(ó)

Filho(a)

Neto(a)

Bisneto(a)

Tio(a)

Irmão (ã)

Sobrinho(a)

Cunhado(a)

Cônjuge

Companheiro(a)

Sogro(a)

Padrasto/Madrasta

Enteado(a)

acima identificado, DECLARO, sob as penas da lei que as res ostas referem-se a todos os sócios da em resa, e, em atendimento
ao disposto no art. 16 da Lei 15.608/2007, são verdadeiras as informações e respostas constantes deste documento, estando ciente que
será anexado a processos administrativos e constituirá documento público, assim como das implicações em tenros de responsabilidade,
inclusive e es ecialmente nos âmbitos administrativos, cível e criminal, em caso de insinceridade:
Sim

ao

(

)

(

<

)

dministro ou sou sócio com poder de direção de pessoa jurídica conveniada ou (
contratada pelo Governo do Estado do Paraná e possuo, em qualquer de seus
órgãos ou entidades, incluindo suas autarquias e fundações, empresas públicas e
sociedades de economia mista, inclusive detentor de cargo em comissâo ou
função de confiança?

)

(

<

)

Trabalho como empregado, cooperado ou de qualquer outra forma vinculado a
essoa jurídica conveniada ou contratada pelo Governo do Estado, E POSSUO
m parente trabalhando ou vinculado ao Governo do Estado do Paraná, em
qualquer de seus órgãos ou entidades, incluindo suas autarquias e fundações,
essas públicas e sociedades de economia mista?

0 tenha res ondido SIM â er
ome

ta acima relacione no uadro abaixo o s familiar es) com vínculo s) com o Governo do Estado:
arentesco

atrícula/CPF

Cargo/Função

Órgão

Declaro ainda, em atendimento ao disposto no art. 16 da Lei 15.608/200, declaro, sob responsabilidade civil e criminal, os sócios da
empresa não são cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, do
Governador, da Vice-Governadora ou de servidor público que esteja investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, ou
exercente de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta. no âmbito
do órgão ou entidade em que atua

ppg~p ~([ii/rp~gp~gp p~~Q pp Q[ ]g~~pg ()g] gp] Qgg()p
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