Universidade Estadnal do Oeste do Paraná - Hospital Universitário
Av. Tancredo Neves, 3224 —Fone / Fax (45) 3321-5151
Cascavel —PR
CEP 85806-470
Pregão Eletrônico 004/2021 - Processo n'01470/2020

do Oeste do Paraná

:

ATA DE REGISTRO DE PREITOS N'09/2021
Aaba Comercio de Equipamentos Medicos Eireli —CNPJ: 80.392.566/0001-45

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'04/2021, 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,
objetivando o Registro de Preços para Futura e eventual
tubos e extensões, bolsa e placa para colostomia, bolsa
conforme condições, especificações, valores e estimativas

do Tipo Menor preço por item e por lote,
aquisição de adesivo de fixação de sondas,
de urostomia, sistema de incontinência u,
de contingente constantes no Anexo I e nos
de acordo com as necessidades do Hospital

termos deste edital e seus anexos, e para fornecimento
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'04/2021 —HUOP, processo CR n'01470/2020, 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 Ademir Vanin da Rocha, responsável
Almoxarifado do Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP, ou quem a vier a substituir.
3

REVISAO/ALTERA

pelo setor

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
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Universidade Estadnal do Oeste do Paraná - Hospital Universitário
Av. Tancredo Neves, 3224 —Fone / Fax (45) 3321-5151
Cascavel —PR
CEP 85806-470
Pregão Eletrônico 004/2021 - Processo n'01470/2020

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, 22/04/2021

J+P,/[Q JQ5P
TKATCHUK:74

Rafa

gire

Oliveira — iretor

Geral

Universidade

Estadual do Oeste do Paraná
—Contratante

787772953

TKATCHtJK74787772953

17:27:53-03'00'ome

do representante legal da empresa - Função na
empresa —Carimbo

Empresa - Contratada

Ademir ; 'n da Rocha
Fiscal da Ata de Registro de Preços

Ata de Registro de Prego

Assinado deforma digital
. por MARIO JOSE
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Universidade Kstadual do Oeste do Paraná - Hospital Universitário
Av. Tancredo iXeves, 3224 —Fone / Fax (45) 3321-5151
Cascavel —PR
CEP 85806-470
Pregão Eletrônico 004/2021 - Processo n'01470/2020

do Oeste do Paraná

:

ANEXO - ITENS REGISTRADOS PELA EMPRESA
Aaba Comercio de Equipamentos Medicos Eireli —CNPJ: 80.392.566/0001-45
Item
1

2
5
11
14

Descrição

960,00
120,00
24,00
24,00
360,00

un
un
un
un
un

65398- Bolsa com janela para pós-operatório de ostomias
215- Bolsa de urostomia adulto peça única bolsa e placa
69299- Dispositivo de incontinência urinária 25 mm pediát.

Vl. Unit. Item

Quantidade

Unid.

49672 - Bolsa colostomia adulto peça única - bolsa e placa
36050 - Bolsa colostomia pediátrico peça única - bolsa e placa

8,3000
11,6000
55,0000
18,0000
10,2800

Total (5)

Lote: 1
66671 - Bolsa de colostomia adulto
66676 - Placa convexa para colostomia adulto
66672 - Placa plana para colostomia adulto

100,00
36,00

un
un

1.200,0000
1.680,0000
1.872,0000
4.752,0000

10,0000
26,0000

1.000,0000
936,0000
1.936,0000

25,0000
32,0000

1.500,0000
576,0000
2.076,0000

Total (2)

Lote: 3
38953 - Bolsa de colostomia neonatal

38952- Placa

10,0000
28,0000
26,0000

Total (3)

Lote: 2
682 - Bolsa de colostomia pediátrica
691 - Placa plana colostomia pediátrico

9
10

120,00
60,00
72,00

un
un
un

60,00
18,00

un
un

plana para colostomia neonatal

Total (2)

MARIO JOSE

Assinado de forma
digital por MARIOJOSE
TKATCHUK:747877729

$~$( P g g 7 53
47/777/95 $

Dados: 2021.04.22

17:28:07

do representante

-03'00'ssinatura

legal da empresa

Nome completo: Mario Jose Tkatchuk

CPF : 747.877.729-53
Endereço: Rua Santa Gema Galgani, 391, Barreirinha
Cidade: Curitiba

CEP : 82.220-110
Email para envio de Ordens de Fornecimento: licitacao@aaba.com.br;anderson@aaba.com.br
Telefones para contato relativo ao objeto contratado (41)3232-2161
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Vl Total Item
7.968,0000
1.392,0000
1.320,0000
432,0000
3.700,8000
14.812,8000

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Hospital Universitário
Av. Tancredo lileves, 3224 —Fone / Fax (45) 3321-5151
Cascavel —PR
CEP : 85806-470
Pregão Eletrônico 004/2021 - Processo n'01470/2020

do Oeste do Paraná

Declaração de nepotismo
mpresa: Aaba Comercio de Equipamentos

Medicos

esponsável pelas
informações: Mario Jose
Tkatchuk

Telefone de contato: (41)3232-2161

TEN/AO
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)

rsisneto(a)

Tio(a)

Irmão (ã)

Sobrinho(a)

Cunhado(a)

Cônjuge

Companheiro(a)

Sogro(a)

Padrasto/Madrasta

Enteado(a)

DECLARO, sob as penas da lei que as res ostas referem-se a todos os sócios da
resa, e, em atendimento ao disposto no art. 16 da Lei 16.60812007, são verdadeiras as informaeões e

Eu, acima identificado,
~em

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
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
úblicas e sociedades de economia mista?
lministro 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?

ao

)

(X)

)

(X)

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
Ata de Registro de Preço
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Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Hospital Universitário
Av. Tancredo Neves, 3224 —Fone I Faz (45) 3321-515i
Cascavel —PR
CEP : 85806-470
Pregáo Eletrônico 004/2021 - Processo n'01470/2020

do Oeste do Paraná

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
Almirante Tamandare, 22 de abril de 2021.

MARIO JOSE

Assinado de forma
digital por MARIOJOsE

TKATCHUK:7

3

4ygyy72953

D dos: 2021.04.22
17:28a4-03'00'ario

Jose Tkatchuk
Rg n'4.259.827-5

Cp f n'47.877.729-53
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Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Hospital Universitário
Av. Tancredo Neves, 3224 —Fone / Fax (45) 3321-5151
Cascavel —PR
CKP: S5S06-470
Pregão Eletrônico 004/2021 - Processo n'01470i2020

do Oeste do Paraná

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N'10/2021
Cirurgica Fernandes Com Mat Cirur. Hosp. Ltda —CNP J: 61.418.042/0001-31

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'04/2021, 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,
objetivando o Registro de Preços para Futura e eventual
tubos e extensões, bolsa e placa para colostomia, bolsa
conforme condições, especificações, valores e estimativas

do Tipo Menor preço por item e por lote,
aquisição de adesivo de fixação de sondas,
de urostomia, sistema de incontinência u,
de contingente constantes no Anexo I e nos
de acordo com as necessidades do Hospital

termos deste edital e seus anexos, e para fornecimento
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'04/2021 —HUOP, processo CR n'01470/2020, 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

2.1

A fiscalização

Almoxarifado

3

AO DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PRE OS

deste instrumento
caberá a Ademir Vanin da Rocha, responsável
do Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP, ou quem a vier a substituir.

REVISAO/ALTERA

pelo setor

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

Pregão Eietrônico 004/2021

do Oeste do Paraná

- Processo n'01470/2020

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, 22/04/2021

Raf e

uh1z ãe

veira —Diretor

Geral
Universidade

Pg [g AN7QN)Q
FERNANDES:53

Assinado deforma digital
por LUIZ ANTONIO
FERNANDES:53303245800

303245800

Dados: 2021.04.23 15:56:44
-o3 oo''

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

Estadual do Oeste do Paraná
—Contratante

Ademir
Fiscal da Ata'de

Ata de Registro de Preço

Empresa - Contratada

da Rocha
gistro de Preços
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Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Hospital Universitário
Av. Tancredo Neves, 3224 —Fone / Fax (45) 3321-5151
CEP : 85806-470
Cascavel —PR
Pregão Eletrênico 004/2021 - Processo n'01470/2020

do Oeste do Paraná

ANEXO - ITENS REGISTRADOS PELA EMPRESA
Cirurgica Fernandes Com Mat Cirur. Hosp. Ltda —CNPJ: 61.418.042/0001-31
Item

15
16
21

23
25

Uuid,

Descrição
57940 - Dispositivo de incontinência urinária 30 mm adulto
57941 —Dispositivo de incontinência urinária 35 mm adulto
36203 - Curativo transparente cateter 4 x 4 sem fenestra
59558 - Curativo transparente cateter 7,5x8,5 com fenestra
36199 - Curativo transparente cateter 10x12 sem fenestra

Vl. Uuit. Item

Quantidade

un
un
un
un
un

900,00
720,00
6.000,00
6.000,00
2.400,00
Total (5)

g]Z ANTQN[Q
FERNANDES:53303
i

Assinadodeformadigitalpor
LUIZ ANTONIO

FERNANDE5:53303245800
DadoS: 2021.04.23 15:5ó:52
-03'00'ssinatura

do representante

legal da empresa

Nome completo:

CPF:
Endereço:
Cidade:

CEP:
Email para envio de Ordens de Fornecimento:
Telefones para contato relativo ao objeto contratado

Ata de Registro de Preço
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12,6600
12,6600
0,7000
1,3300
1,6600

Vl. Total Item

11.394,0000
9.115,2000
4.200,0000
7.980,0000
3.984,0000
36.673,2000

Universidade Estadnal do Oeste do Paraná - Hospital Universitário
Av. Tancredo Neves, 3224 —Fone / Faz (45) 332i-515i
Cascavel —PR
CEP: 85806-470
Pregão Eletrônico 004/2021 - Processo n'001470/2020

do Oeste do Paraná

Declaração de nepotismo
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:

PaiMãe

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
resa, e, em atendimento ao disposto no art. 16 da Lei 16.60812007, são verdadeiras as infotmapões 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:

~em

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

ao

(

)

(

)

(

)

(

)

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

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
Ata de Registro de Preço
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Universidade Estadnal do Oeste do Paraná - Hospital Universitário
Av. Tancredo Neves, 3224 —Fone / Faz (45) 3321-5151
Cascavel —PR
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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.

LUIZ <NTONIO

/it

ANop5.53

303245800

ILssiaagagasaaaargg«al
Por LUIZ AMIONIO

„,.„„,„.„„„„,
5
Dadas: 2021.04.23 15 7:02

-0300:

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

do Oeste do Paraná

:

Pregão Eletrônico 004/2021

- Processo n'01470/2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N'11/2021
Impacto Produtos Medicos E Hospitalares Ltda - Me —CNP J: 08.311.856/0001-90

Pelo presente instrtnnento, 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'04/2021, 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.

I

CONDI

OES GERAIS

1.1 A presente ata tem por objeto o Pregão Eletrônico,
objetivando o Registro de Preços para Futura e eventual
tubos e extensões, bolsa e placa para colostomia, bolsa
conforme condições, especificações, valores e estimativas

do Tipo Menor preço por item e por lote,
aquisição de adesivo de fixação de sondas,
de urostomia, sistema de incontinência u,
de contingente constantes no Anexo I e nos
de acordo com as necessidades do Hospital

termos deste edital e seus anexos, e para fornecimento
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'04/2021 —HUOP, processo CR n'01470/2020, 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

2.1

A fiscalização

Almoxarifado

3

AO DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PRE OS

deste instrumento
caberá a Ademir Vanin da Rocha, responsável
do Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP, ou quem a vier a substituir.

REVISAO/ALTERA

pelo setor

AO DOS PRE OS

3.1

Os preços registrados poderão ser revisados/alterados,
em caso de oscilação do custo de produção,
refletida no mercado, tanto para mais como para menos, reclassificando-se os preços
comprovadamente
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 Kstadual do Oeste do Paraná - Hospital Universitário
Av. Tancredo Neves, 3224 —Fone / Fax (45) 3321-5151
CEP: 85806-470
Cascavel —PR

Pregão Eletrônico 004/2021

do Oeste do Paraná

- Processo n'01470/2020

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, 22/04/2021
Assinado deforma
PPgP $P
i, digital por RENATA
'cHELI
34317243881
( i-i/i 343
'

i

1
Rafae'

de

hvei a — iretor

Geral
Universidade

Estadual do Oeste do Paraná
—Contratante

7243881

08:25:43-03'00'ome

do representante legal da empresa - Função na
empresa - Carimbo

Empresa - Contratada

da Rocha
Ademir Va
Fiscal da Ata
egistro de Preços

Ata de Registro de Preço

Dados:.2021.04.26
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Universidade Estadnal do Oeste do Paraná - Hospital Universitário
Av. Tancredo Neves, 3224 —Fone / Fax (45) 3321-5151
Cascavel —PR
CKP: 85806% /0
Pregão Eletrônico004/2021 - Processo n'00147012020

do Oeste do Paraná

ANEXO - ITENS REGISTRADOS PELA EMPRESA
Impacto Produtos Medicos E Hospitalares Ltda - Me —CNPS: OS.311.856/0001-90
Item

26

Unid.

Descrição
51673 - Fixador de Traqueostomia

Quantidade

un

PPgP yP
CHELI:3431

Assinado de forma
digital por RENATA
CHELI:34317243881

7243881

08:26:10

Vl. Unit. Item

Vl. Total Item

5,7000

6.840,0000

1.200,00

-03'00'ssinatura

do representante

legal da empresa

Nome completo: RENATA CHELI

CPF: 343.172.438/81
Endereço: RUA DA REPRESA, 65
Cidade: SAO BERNARDO DO CAMPO

CEP: 09641-030
Email para envio de Ordens de Fornecimento: vendas1@impactomedical.com.br
Telefones para contato relativo ao objeto contratado011 4238-4070

Ata de Registro de Preço

n.'11/2021

—
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Universidade Estadnal do Oeste do Paraná - Hospital Universitário
Av. Tancredo Neves, 3224 —Fone / Faz (45) 3321-5151
CEP: 85806-470
Cascavel —PR
Pregão Eletrônico 004/2021 - Processo n'01470/2020

do Oeste do Paraná

Declaração de nepotismo
mpresa: IMPACTO PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
esponsável pelas
informações: RENATA
CHELI

Telefone de contato: 11 4238-4070

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)

jhsneto(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
ao disposto no art. 16 da Lei 16.608/2007, são verdadeiras as informaeões e
~em resa, e, em atendimento
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
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
úblicas e sociedades de economia mista?
dministro ou sou sócio com poder de direção de pessoa jurídica conveniada ou
tratada pelo Governo do Estado do Paraná e possuo, em qualquer de seus
orgãos ou entidades, incluindo suas autarquias e fundações, empresas públicas e
sociedades de economia mista, inclusive detentor de cargo em comissão ou função

(

)

( X

(

)

( X )

)

de confiança?

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

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
Ata de Registro de Preço

n.'11/2021

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

Pregão Eletrônico 004/2021

do Oeste do Paraná

- Processo n'01470/2020

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

SAO BERNARDO DO CAMPO, 26 DE ABRIL DE 2021
RENATA
C H

Assinado de forma
digital por RENATA

ELI :34317P CHELI:34317243881
Dados: 2021.04.26

08:26:28
-03'00'Assinatura)

Ata de Registro de Preço

n.'11/2021 - Página
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Universidade Kstadual do Oeste do Paraná - Hospital Universitário
Av. Tancredo Neves,3224 —Fone/ Fax (45) 3321-5151
CEP : 85806-470
Cascavel —PR

Pregão Eletrônico 004/2021

do Oeste do Paraná

- Processo n'01470/2020

ATA DE REGISTRO DE PREITOS N'12/2021
Industria E Comercio de —CNP J: 05.234.897/0001-31
Natureza
E
TecnoIogia,
Natek
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'04/2021, 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 Eletrênico, do Tipo Menor preço por item e por lote, objetivando o Registro de
Preços para Futura e eventual aquisição de adesivo de fixação de sondas, tubos e extensões, bolsa e placa para colostomia, bolsa
de urostomia, sistema de incontinência u, 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.
Os itens, quantidades e valores registrados constam no Anexo I.
Aplica-se â Ata de Registro de Preços todas as cláusulas estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico n'04/2021 —HUOP,
1
processo CR n'01470/2020, 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.

1.1

l~

2

DA FISCALIZA

2.1

A fiscalização

Universitário

3

AO DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PRE OS

deste instrumento caberá a Ademir Vanin da Rocha, responsável
do Oeste do Paraná - HUOP, ou quem a vier a substituir.

REVISAO/ALTERA

pelo setor Almoxarifado

do Hospital

AO DOS PRE OS

em caso de oscilação do custo de produção, comprovadamente refletida
Os preços registrados poderão ser revisados/alterados,
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
0 prazo para tramitação do processo de reequilibrio 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.

3.1

Assim, por estarem justas e contratadas,
efeitos jurídicos e legais.

as partes assinam a presente Ata de Registro de preços, em uma via, para que produza seus

Cascavel, 22/04/2021

Muniz de Oliveira —Diretor Geral
Universidade Estadual do Oeste do Paraná—
Contratante

CARLOS HENRIQUE
FONSECA DE

Assinado de forma digital por

OLIVEIRA:76855643434

Dados:2O»

CARLOS HENRIQUE FONSECA DE

OLIVEIRA:76855643434
o4»<»r»»-O3«'afael

Carlos Henrique Fonseca de Oliveira —Diretor Executivo
NATEK Nat. e Tec. Ind. e Com. de Prod. Biotecnológicos
EIRELI - Contratada

Ademir Va i da Rocha
Fiscal da Ata de Re istro de Preços

Ata de Registro de Preço

n.'12/2021 - Página

1

Universidade Estadnal do Oeste do Paraná - Hospital Universitário
Av. Tancredo Neves, 3224- Fone / Fax (45) 3321-5151
CEP: 85806-470
Cascavel —PR
Pregão Eletrônico 004/2021 - Processo n'01470/2020

do Oeste do Paraná

ANEXO - ITENS REGISTRADOS PELA EMPRESA
Natek Natureza E Tecnologia, Industria E Comercio de —CNP J: 05.234.897/0001-31
Item

Descrição

24

59560 —Curativo transparente

Unid.

cateter 8,5x10,5 com fenestra

Quantidade

un

Vl. Unit. Item

6.000,00

CARLOS HENRIQUE
FONSECA DE

Assinado de forma digital por

OLIVEIRA17685564343

Dados..2p21 p4 23 09.09.03

1,5200

CARLOS HENRIQUE FONSECA
DE OLIVEIRA:76855643434

4
-03'00'ssinatura

do representante

legal da empresa

Nome completo: CARLO HENRIQUE FONSECA DE OLIVEIRA

CPF : 768.556.434-34
Endereço: BR230, KM10 —COND. VILLAS DO ATLÂNTICO, 12D —AMAZÔNIA PARK
Cidade: CABEDELO

CEP : 58106-402
Email para envio de Ordens de Fornecimento: contato.natek@hotmail.com
Telefones para contato relativo ao objeto contratado: (83) 3238-6916

Ata de Registro de Preço

n.'12/2021 - Página 2

Vl. Total Item

9.120,0000

Universidade Estadnal do Oeste do Paraná - Hospital Universitário
Av. Tancredo Neves, 3224 —Fone / Fax (45) 3321-5151
CEP: 85806-470
Cascavel —PR
Pregão Eletrônico 004/2021 - Processo n'001470/2020

do Oeste do Paraná

Declaração de nepotismo
mpresa: NATEK Nat. e Tec. Ind. e Com. de Prod. Biotecnológicos EIRELI

esponsável pelas iformações:

CARLOS HENRIQUE
FONSECA DE OLIVEIRA
Telefone de contato: (83) 3238-6916

TEN/AO
ara efeito da informação sobre a existência de parentes trabalhando
observados os seguintes tipos de relação consanguínea ou afim:

Pai/Mãe

."neto(a)
Cônjuge

no Governo do Estado, objeto da declaração abaixo, devem ser

Avô(ó)

Bisavô(ó)

Filho(a)

Neto(a)

Tio(a)

Irmão (ã)

Sobrinho(a)

Cunhado(a)

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 es ecialmente nos âmbitos administrativos, cível e criminal, em caso de insinceridade:
ao

X)

Trabalho como empregado, cooperado ou de qualquer outra forma vinculado â pessoa jurídica
conveniada ou contratada pelo Governo do Estado, E POSSUO um parente trabalhando ou
inculado 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?

X)

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
ai~quias e fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, inclusive detentor de
c.. „0 em comissão ou função de confiança?

Caso te nha res p ondid o SIM â ergunta acima relacione no quadro abaixo o(s) familiar(es) com víncu lo(s) com o Governo do Estad 0
arentesco

ome

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

João Pessoa, 22 de abril de 2021.
CARLOS HENRIQUE'j

FONSECA DE

jtaI

or ~~P~()5

HENRIQUE FQNsECA DE

nz'nn'ta

OLIVEIRA:76855643 ouvEIRA:7~s55643434
Dados: 2021.04.23
no a n s a

de Registro de Preço

n.'12/2021 - Página
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Universidade Estadnal do Oeste do Paraná - Hospital Universitário
Av. Tancredo Neves, 3224 —Fone I Fax (45) 3321-5151
CEP: 85806-4 /0
Cascavel —PR

do Oeste do Paraná

Pregão Eletrônico 00412021 - Processo n'0147012020

ATA DK REGISTRO DK PREITOS N'13/2021
Sanovie International Trade Eireli —CNP J: OT.16T.191I0001-20

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 004/2021, 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

OKS GERAIS

1.1

A presente ata tem por objeto o Pregão Kletrônico, do Tipo Menor preço por item e por lote,
objetivando o Registro de Preços para Futura e eventual aquisição de adesivo de fixação de sondas,
tubos e extensões, bolsa e placa para colostomia, bolsa de urostomia, sistema de incontinência u,
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'04/2021 —HUOP, processo CR n'01470/2020, 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.

DA FISCALIZA

AO DA PRESENTE ATA DK RKGISTRO DE PRE OS

2.1

A fiscalização deste instrumento caberá a Ademir Vanin da Rocha, responsável
Almoxarifado do Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP, ou quem a vier a substituir.

3

RKVISAO/ALTERA

pelo setor

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 Registm de Preco

n.'13/2021 —Páyaa
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Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Hospital Universitário
Av. Tancredo Neves, 3224 —Fone / Fax (45) 3321-5151
Cascavel —PR
CEP: S5806-470

do Oeste do Paraná

Pregão Eletrônico 004/20?1 - Processo n'01470/2020

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, 22/04/2021

Rafael
Universidade

. Ú.
e liveira —Diretor
Geral
Estadual do Oeste do Paraná
—Contratante

Marce

parecido Li a Silva

Diretor Adm

SANOVIK INTKRNATIONAL

TRADK KIRKLI

<OT.167.191/0001-2~6
SANQVIE INTERNATIQNAL

Ademir Vanin da Rocha
Fiscal da Ata de Registro de Preços

Ata de Registo de Preco

n.'13/2021

Pára

—

2

TRAQE EIRELI EPP

RUA ROCKEFELLER, 973
REBOUÇAS - CEP: 80230-130
CURITIBA- PARANÁ

Universidade Estadnal do Oeste do Paraná —Hospital Universitário
Av. Tancredo Neves, 3224 —Fone / Faz (45) 3321-5151
Cascavel —PR
CEP: 85806-470
Pregão Eletrônico 004/2023 - Processo n'01470/2020

AM<MO

—

do Oeste do Paraná

ITKNS RKGISTRADOS PELA EMPRESA
Trade Eireli —CNP J: 07.167.191/0001-20

Sanovie lnternational
Item

17
18
19
20

Descrição
55756 —Campo
55757- Campo
55758 - Campo
55759 - Campo

Iinid.
cirúrgico
cirúrgico
cirúrgico
cirúrgico

plástico
plástico
plástico
plástico

adesivo
adesivo
adesivo
adesivo

As

10 x 20 cm
40 x 40 cm
20 x 30 cm
50 x 75 cm

600,00
240,00
360,00
480,00

Pç

Pç
Pç

ura do representante

Total (41

esa

gal da em

ome completo: MARCELO APA
CPF

W1. Unit.

Qaantidade

Pç

SILVA

:755.199.849/72

Endereço: RUA ROCKEFELLER, 973, REBOUQAS
Cidade: CURITIBA
CKP : 80.230-130
Kmail para envio de Ordens de Fornecimento: marcelo@sanovie.com.br

Telefones para contato relativo ao objeto contratado 41 3015-2697

P.'167.$9$ /pg'~.g~l
~~~~~~~ i<<~~~<><~""l
TRADE ElREU EPP
RUA

L

RGCKEFHi ER 973

RE805$AS - CEP. 80230-130

Ata de Remostro de Preço

CURITlBA- PARANÁ

n.'13/2021
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Item

5„0000
18,0500
9,0000
30,2000

Vl Total Item
3.000,0000
4.332,0000
3.240,0000
14.496,0000
25.068,0000

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Hospital Universitário
Av. Tancredo Neves, 3224 —Fone / Faz (45) 3321-5151
Cascavel —PR
CEP: 85806-470
Pregão Eletrônico 004/2021 - Processo n'01470/2020

do Oeste do Paraná

Beclaraqão de nepotismo
mpresa: SANOVIE INTERNATIONAL

TRADE EIRELI

esponsável pelas

: MARCELO A
SILVA
Telefone de contato: 41 99963-3060

nformações

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

sneto(a)
Cônjuge

Avô(ó)

Bisavô(ó)

Filho(a)

Neto(a)

Tio(a)

Irmão (ã)

Sobrinho(a)

Cunhado(a)

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
ao disposto no art. 16 da Lei 15.60tt/2007, são verdadeiras as informapões e
~em resa, e, em atendimento
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

ão

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
úblicas e sociedades de economia mista?
'nistro ou sou sócio com poder de direção de pessoa jurídica conveniada ou
t sitratada 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 função
e confiança?

X )

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

arentesco

atrícula/CPF

argo/Função

rgao

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
Ata de Registm de Preco

n.'13/2021
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Universidade Estadual do Oeste do Paraná —Hospital Universitário
Av. Tancredo Neves, 3224 —Fone / Fax (45) 3321-5151
Cascavel —PR
CEP: 85806-470
Pregão EletrônIco 004/?021 - Processo n 001470/2020

do Oeste do Paraná

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

Curitiba, 22/04/2021.

M

o A Lima Silva

<c~.<s~.<s~msw-z~c
SANOYIE INTERNATIONAL

TRADE EIRELI EPP

R UA ROCKEFELLER, 073
REBOUÇAS - CEP: 80230-130
CURITIBA- PARANA

Ata de Registro de Preco n.'13/2021 - Página 5

Universidade Kstadual do Oeste do Paraná - Hospital Universitário
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:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N'14/2021
Eireli —CNPJ: 08.753.814/0001-09

Soft Surgical Solucoes Hospitalares

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'04/2021, 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

ÕES GERAIS

1.1

A presente ata tem por objeto o Pregão Eletrônico,
objetivando 0 Registro de Preços para Futura e eventual
tubos e extensões, bolsa e placa para colostomia, bolsa
conforme condições, especificações, valores e estimativas

do Tipo Menor preço por item e por lote,
aquisição de adesivo de fixação de sondas,
de urostomia, sistema de incontinência u,
de contingente constantes no Anexo I e nos
de acordo com as necessidades do Hospital

termos deste edital e seus anexos, e para fornecimento
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'04/2021 —HUOP, processo CR n'01470/2020, 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 Ademir Vanin da Rocha, responsável
Almoxarifado do Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP, ou quem a vier a substituir.
3

REVISAO/ALTERA

pelo

setor

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
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Pregão Eletrônico 004/2021 - Processo n'01470/2020

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, 22/04/2021

BRUNA DE OLIVEIRA
LIMA
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BRUNA DE OLIVEIRA

D d

2021 04 22 12 52 06 03 00

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

Estadual do Oeste do Paraná
—Contratante

Empresa - Contratada

Ademir Vanin da Rocha
Fiscal da Ata de Registro de Preços
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ANEXO - ITENS REGISTRADOS PELA EMPRESA
Soft Surgical Solucoes Hospitalares Eireli —CNP J: 08.753.814/0001-09
Item

27

29
33

Descrição
51672 - Fixador de tubo endotraqueal
72982 - Fixador de tubo endotraqueal
51672 - Fixador de tubo endotraqueal

863,00
500,00
287,00

un
un
un

infantil

VL Unit. Item

Quantidade

Unid.

99,0000
99,0000
99,0000

Total (3)

BRUNA DE OLIVEIRA
LI MA:075991 1 8942

A"'0'd'd'f'"'d'g't'Ip
BRUNA DE OLIVEIRA

pados 2021 04 22 17 57 20 p3,pp

Assinatura do representante

legal da empresa

Nome completo: BRUNA DE OLIVEIRA LIMA
CPF

: 075.991.189-42

Endereço: RUA EMA TANER DE ANDRADE
Cidade: CAMPO LARGO, PR.

CEP: 83606-360
Email para envio de Ordens de Fornecimento: licitacao@softsurgical.com.br
Telefones para contato relativo ao objeto contratado (41) 3393-1840
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Vl. Total Item

85.437,0000
49.500,0000
28.413,0000
163.350,0000
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n'01

Declaração de nepotismo
mpresa: SOFT SURGICAL SOLUÇÕES HOSPITALARES EIRELI ME
esponsável pelas
informações: BRUNA DE

OLIVEIRA LIMA
Telefone de contato: (41) 3393-1840
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)

Bi sneto (a)

Tio (a)

Irmão (ã)

S obrinho (a)

Cunhado (a)

Companheiro(a)

Sogro(a)

Padrasto/Madrasta

Enteado(a)

ônj uge

Eu, acima identificado, DECLARO, sob as penas da lei que as res ostas referem-se a todos os sócios da
ao disposto no art. 16 da Lei 16.608/2007, sao verdadeiras as infonnaeões e
~em resa, e, em atendimento
constantes
deste
respostas
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

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

)

(

X)

)

(

X)

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

ar ente s co

atrí cul a/C P F

Cargo/Função

Órgão

Declaro ainda, em atendimento ao disposto no art. 1 6 da Lei 1 5.608/200, 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
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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

Campo Largo, 22 de abril de 2021.

BRUNA DE
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', Assinado de forma digital por
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