Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Hospital Universitário
Av. Tancredo Neves, 3224 —Fone / Fax (45) 332i-515i
CEP : 85S06-4/0
Cascavel —PR
Pregão Eletrônlco 010/2021 - Processo n'01524/2020

do Oeste do Paraná

ATA DK RKGISTRO DK PRKQOS N'24/2021
Cirurgica Fernandes Com Mat Cirur. Hosp. Ltda —CNPJ: 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'10/2021, 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

A presente ata tem por objeto o Pregão Eletrônico, do Tipo Menor preço por item e por lote,
objetivando o Registro de Preços para Futura e eventual aquisição de coletor de broncoscopia, filtro
umidificador eletrostático e materiais para vias aéreas difíceis para consumo frequente no Hos,
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'10/2021 —HUOP, processo CR n'01524/2020, 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

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 pelo Setor de
Almoxarifado do Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP, ou quem a vier a substituir.

3

REVISAO/ALTERA

AO DOS PRE OS

3.1

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
0 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, 12/03/2021.

i

U]Z p,gTQN]Q

FERNANDES:5330

Assinadodeformadigital

por

LUIZ ANTONIO

FERNANDES:53303245800
Dados: 2021.03.22 16:03:04
-03'00'UIZ

R

ANTONIO FERNANDES
ADMINISTRADOR-

Plnniz de Oliveira —Diretor
Geral

Universidade

Estadual do Oeste do Paraná
—Contratante

—SOCIO-

CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE
MATERIAIS CIRURGICOS E
HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADAContratada

Gin da Rocha
Ademir
Fiscal da Ata d Registro de Preços
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ANEXO - ITKNS REGISTRADOS PELA EMPRESA
Cirurgica Fernandes Com Mat Cirur. Hosp. Ltda —CNP J: 61.418.042/0001-31
Item

14
15
16
18

Descrição
67666- Fio guia tipo "bougie" ventilado pediátrico
65480- Fio guia tipo "bougie" ventilado adulto
67609 — Guia/ mandril/ estilete adulto descartável
68853 - Guia/ mandril/ estilete pediárico descartável

Unid.

Quantidade

un
un

LUIZ ANTONIO

Vl. Unit. Item

360,00
600,00
120,00
100,00

Pç
Pç

15.390,0000
25.650,0000
2.508,0000
2.185,0000

Total

45.733,0000

Assinado de forma digital por LUIZ

FERNANDES:5330324

5800

FERNANDEs:53303245800
Dados: 2021.03.22 16:03:11
-03'00'ssinatura

do representante

legal da empresa

Nome completo: LUIZ ANTONIO FERNANDES
CPF

: 533.032.45S-00

Endereço: AL. AFRICA, 570 —GLEBA Y ( POLO EMPRESARIAL —TAMBORÉ)
Cidade: SANTANA DE PARNAIBA

CKP: 06543-306
E-mail para envio de Ordens de Fornecimento: LICITACAO5@CFERNANDKS.COM.BR
Telefones para contato relativo ao objeto contratado
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(11) 4152-0265

Vl. Total Item

42,7500
42,7500
20,9000
21,8500
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Declaração de nepotismo
mpresa: CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS

E

OSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADAesponsável pelas
informações: LUIZ
NTONIO FERNANDES

Telefone de contato:

(11) 4152-0265

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
ao disposto no art. 16 da Lei 16.608/2007, 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:
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
ualquer 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
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 confian a?

)

( 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
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do Oeste do Paraná

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
1/lg ANTQNlQ
FERNANDES:5
i

Local e data.

3303245800

Assinada deforma digital
por LUIZ AMONIO

fógNAND~i33303243800

Dador 2021 03 22
Iói03:22-03'00

(Assinatura)
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Universidade Estadnai do Oeste do Paraná - Hospital Universitário
Av. Taneredo Neves„3224- Ione / Fax (45) 3321-5151
CEP: 85806-470
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Pregáo Eletr0rtico 010/2021 - Processo n'01524i?020

do Oeste do Paraná

ATA DK RKGISTRO DK PREITOS N'25/2021
de Medicamentos Eireie —CNP 05.92?.826I0001-21

J:

Delf Distribuidora

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 hcitacão na modalidade Pregão
Eletiônico n'10/2021, bem corno a classi6cação das propostas e a respectiva homologação, RESOLVE
registrar os preços das empresas, nas quantidades estimadas anuais, de acordo com a classi6cação 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 Kletrônico, do Tipo Menor preço por item e por lote,
objetivando o Registro de Preços para Futura e eventual aquisição de coletor de broncoscopia, filtro
umidi6cador eletrostático e materiais para vias aéreas di6ceis para consumo frequente no Hos,
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 L
1.3 Aplica-se ã Ata de Regstro de Preços todas as cláusulas estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico
n'10/2021 —HUOP, processo CR n'01524/2020, 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
yublicação da Ata de Registro de Precos no Diário Oficial do Estado.

2

BA FISCALIZA AO DA PRESENTE ATA 9K RKGISTRO BK PRK OS

2.1

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

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 devera. continuar atendendo as Ordens de Compra emitidas com os
valores inicialmente registrados na licitação.

0
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Universidade Estadnai do Oeste do Paraná - Hospital Universitário
Av. Tancredo deves, 3224 —abone / l~ax (45) 3321-5151
Cascavel —PR
CEP: 85806-470
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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, 12/03/2021.

Assinado de forma digital
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drninistrador

t:PF. 005.ó30.340-84
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l

ANEXO - TENS RKGISTRADOS PELA EMPRESA
Belf DistribLtidcra de Mediearrterttes Eirele —CNP Jt 05.922.826/690'i-2'i
Item

Descrição

21

64916 —Filtro

Urdd.
urnidificador

QQQQP,PPQ
FAHRIQN'00

563034084

.

r

VL Unit. Item

Quantidade

6,4600

6.000,00

Pç

eletroestátioo adulto

Assinado de forma
digital por LEONARDO
FAHRlON:00563034084

...- Dados:

2021.03.12

15:04:36-03'00'ssinatura

do representante

legal da empresa

Nome completo:

CPF:
Endereço:
Cidade'mail

para envio de Ordens de Fornecimento:

~t ~

C4.

5& t5

Telefones para contato relativo ao objeto contratado

Distribuidora de
Medicamentos Eireli
-2",
+NP j- 05 Q>? Q 2 gr 000
Benef

i
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Lcoi1grgo

p>~

Administrador
CPF:

005 {j30340 ~4

VL Total Item

36.700,0000

Universidade Kstadnal do Oeste do Paraná - Hospital Universitário do Oeste do Paraná
Av. Tancredo Neves, 3224 —Fone / Faz 145) 3321-5151
Cascavel- PR
CKP: 85806-470
Pregão Eietrôrãicct 040/2024 - Processo n'01524/2020

Declaração de nepotismo

mpresa.

Q
pelas

Q
'sponsável

orma oes:

Telefone de contato:

3

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

Avô(ó)

Bisavô(ó)

Pilho(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
ao disposto no art. 16 da Lei 15.608/2007, são verdadeiras as tnformapões e
~em resa, e, em atendimento
respostas constantes deste documento, estando ciente que será anexado a processos administrativos e constitmrá
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 ã
essoa jurídica conveniada ou contratada pelo Governo do Estado, E POSSUO
parente trabalhando ou vinculado ao Governo do Estado do Paraná, em
ualquer de seus órgãos ou entidades, incluindo suas autarquias e fimdações, essas
ublicas 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
órgãos ou entidades, incluindo suas autarquias e fundações, empresas públicas e
ociedades de economia mista, inclusive detentor de cargo em comissão ou função
e confian a?

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

atrículalCPP

argo/Funçao

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, inclusives do Governador, da Vice-Governadora ou de servidor público que esteja
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Universidade Kstadnai do Oeste do Paraná - Hospital Universitário
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investido em cargo de direção, che6a ou assessorarnento, ou exercente de cargo em comissão ou de
confiança, ou
ainda, de função gratificada na administração publica direta e indireta. no âmbito do órgão ou entidade em que
atua

~ h4d

Local e data.

~-~~ ~ ~3,j

LEONARDO'ssinado
deforma digital por
PAP R~ON PP EEQNARDDFAHRIQN00563034084
Dados: 2021.03.1215:05:1

(Assinatura)

8-03'00'63034084

'Oeit 13istribuidoia

de

Eir-."ii
CNP J: 05.922.826/000': -21

Medicamentos
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eonarlo F»i.ion
/s,dminiStradoi
CPF 005.630.3-i0-l3-1

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

do Oeste do Paraná

Pregão Eletrônico 010/2021 - Processo n'01524/2020

ATA DE REGISTRO DK PREITOS N'26/2021

Medefe Produtos Medico- Hospitalares

Ltda —CNPJ: 25.463.374/0001-74

—UNIOESTE —HUOP, situada a
Pelo presente instrumento, a Universidade Estadual do Oeste do Paraná
Diretor Geral
Avenida Tancredo Neves, 3224, na cidade de Cascavel, no estado do Paraná, representada pelo
modalidade Pregão
do HUOP Rafael Muniz de Oliveira, considerando o julgamento da licitação na
OT
Eletrônico n'10/2021, bem como a classificação das propostas e a respectiva homologação, RESOL VE
elas
registrar os preços das empresas, nas quantidades estimadas anuais, de acordo com a classificação por
com
conformidade
em
e
seus
Anexos,
e
alcançada, atendendo as condições previstas no Edital de Licitação
as disposições a seguir.

1

CONDI

OES GERAIS

A presente ata tem por objeto o Pregão Eletrônico, do Tipo Menor preço por item e por lote,
objetivando o Registro de Preços para Futura e eventual aquisição de coletor de broncoscopia, filtro
umidificador eletrostático e materiais para vias aéreas difíceis para consumo frequente no Hos,
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'10/2021 —HUOP, processo CR n'01524/2020, 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

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

REVI AO/ALTERA

pelo setor

AO D S 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
CEP 85806-470
Cascavel —PR
Pregão Eletrônico 010/2021 - Processo n'01524/2020

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, 12/03/2021.

de forma
digital por CLAUDIO
JOSE DOS

( i Ai/plp JQ5$ Assinado
5ãirriTQ5.03550

Raf
Universidade

de Óliveira
Geral

—Diretor

00'ome

do representante legal da empresa - Função na
empresa — Carimbo

Estadual do Oeste do Paraná
—Contratante

Adem
Fiscal da Ata

SANTOS:03550149980
Dados: 2021.03.15

149980 ~~r'9:4757-05

Empresa - Contratada

nin da Rocha
Registro de Preços
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Av. Tancredo Neves, 3224 —Fone / Fax (45) 3321-5151
CEP : 85806-470
Cascavel —PR

do Oeste do Paraná

Pregão Eletrônico 010/2021 - Processo n'01524/2020

ANEXO - ITENS REGISTRADOS PELA EMPRESA

Ltda —CNPJ: 25.463.374/0001-74

Medefe Produtos Medico- Hospitalares
Item

13
19
20

6
7
8

9
10
11
12

Unid.

Descrição
66447- Traquéia corrugada com conector giratório
8526 —Coletor de broncoscopia (Bronquinho) 70 ml
72987 - Coletor de broncoscopia (Bronquinho) 120 ml

Lote: 2
67667 - Máscara
67668 - Máscara
67669 — Máscara
67670 - Máscara
67671 - Máscara
65478 - Máscara
65479 - Máscara

laríngea
laríngea
laríngea
laríngea
laringea
laríngea
laríngea

reutilizável
reutilizável
reutilizável
reutilizável
reutilizável
reutilizável
reutilizável

n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.

1

1,5
2

2,5
3
4
5

Quantidade

Pç
Pç
Pç

100,00
800,00
800,00

Pç
Pç
Pç
Pç
Pç
Pç
Pç

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

VL Unit. Item

4.481,0000
6.280,0000
4.928,0000
15.689,0000

286,0000
286,0000
286,0000
286,0000
286,0000
286 0000
286,0000

2.860,0000
2.860,0000
2.860,0000
2.860,0000
2.860,0000
2.860,0000
2.860,0000
20.020,0000

Total

Total

Assinado de forma digital

porcLAUDIQ JosEDos
CLAupíOJO55 pp5
SANTOS:03550149980 oados zozi 03 is og as zs
-03'00'ssinatura

do representante
Nome completo:

legal da empresa

Claudio José dos Santos

CPF: 035.501.499
Endereço: Rua Gouber Pinto Dionsio,

n'5

Cidade: Curitiba

CEP: 81460-140
Email para envio de Ordens de Fornecimento: contratos@medicalprodutos.com.br
Telefones para contato relativo ao objeto contratado

Ata de Registro de Preço

41 3042-0996
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Vl. Total Item

44,8100
7,8500
6,1600

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

do Oeste do Paraná

CEP : 85806-470
Pregão Eletrônico 010/2021 - Processo n'01524/2020

Declaração de nepotismo
mpresa: Medefe Produtos Médicos Hospitalares.
esponsável pelas nformações: Claudio José dos Santos

Telefone de contato: (41) 3042-0996

TEN ÇAO
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
ao disposto no art. 16 da Lei 15.608/2007, são verdadeiras as infotmapões e
~em re a, 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:
ao

Sim
Trabalho como empregado, cooperado ou de qualquer outra forma vinculado a
essoa 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 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 confian a?

(

)

(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

Matrícula/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.'26/2021 - Página 4
CLAUDIO '*

3055 DOS

es s

el

SANTOS:03 %

550149980 e

~er

Universidade Kstadual do Oeste do Paraná - Hospital Universitário
Av. Tancredo Neves, 3224 —Fone / Fax (45) 3321-5151
CKP 85806-470
Cascavel —PR
Pregão Eletrônico 010/2021 - Processo n'01524/2020

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.

CLAUDIO

gp5 p Dps

(Assinatura)

0149980 /, :

Assinado deforma
digital por CLALIDIO

305 5 DO5

'ados: 2021.03.15

09:49:53-03'00'ta

de Registro de Preço

n.'26/2021 - Página

5

Universidade Fstadnal do Oeste do Paraná - Hospital Universitário
Av. Tancredo Neves, 3224 —Fone / Fax (45) 3321-5151
CEP : 85806-470
Cascavel —PR
Pregão Eletrônico 010/2021 - Processo n'01524/2020

do Oeste do Paraná

ATA DE REGISTRO DE PREQOS N'27/2021
Vad Medicai Comercio Ltda —CNPJ: 26.185.580/0001-22

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'10/2021, 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, do Tipo Menor preço por item e por lote,
objetivando o Registro de Preços para Futura e eventual aquisição de coletor de broncoscopia, filtro
umidificador eletrostático e materiais para vias aéreas difíceis para consumo frequente no Hos,
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'10/2021 —HUOP, processo CR n'01524/2020, 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 pelo Setor de
Almoxarifado 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
0 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 Estadual do Oeste do Paraná - Hospital Universitário
Av. Tancredo Neves, 3224 —Fone / Fax (45) 3321-5151
Cascavel —PR
CEP 85806-470
Pregão Eletrônico 010/2021 - Processo n'001524/2020

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, 12/03/2021.
'ssinado de forma

7Q, : digital por

PQ g f $

DA SILVA

RQBERTQ DA 5ILVA

LIMA:15304891805
] 53Q4 'ados:
2021.03.19
891805

Pj Q/0t

'0:15:27-03'00'OI3ERTO

R a

uniz de Oliveira

—Diretor

Geral
Universidade

DA SILVA LIMA - ADMINISTRADOR

Nome do representante legal da empresa
empresa — Carimbo

Estadual do Oeste do Paraná
—Contratante

Ademir
Fiscal da A

Empresa - Contratada

nin da Rocha

e Registro de Preços

Ata de Registro de Preço

n.'27/2021

- Página 2

—

Função na

Universidade Fstadnal do Oeste do Paraná - Hospital Universitário
Av. Tancredo Neves, 3224- Fone / Faz (45) 3321-5151
Cascavel —PR
CEP : 85806-470
Pregão Eletrônico 010/2021 - Processo n'001524/2020

do Oeste do Paraná

ANEXO - ITENS REGISTRADOS PELA EMPRESA
Vad Medicai Comercio Ltda —CNP J: 26.185.580/0001-22
Descrição

1

67678 — Kit para cricotireoidostomia

2

67677- Kit para

1.300,0000
1.490,0000

5,00
5,00

kit
kit

cricotireoidostomia

Vl. Unit. Item

Quantidade

Unid.

Item

Total

QQQppgQ

Q/isl;

S LVA

ROBERTO DA SILVA

I

p)j+p,

Assinado de forma
digital por

] 53Q4Q

LIMA:15304891805
Dados: 2021.03.19

10:16:35
-03'00'ssinatura

do representante
Npme cptnpletp;

legal da empresa

ROBERTO DA SILVA LIMA

ADMINISTRADOR

CPF: 153.048.918-05
Endereço.
Cidade.

CEP-

AV. PEDRO BUENO,

1300- JABAQUARA- SÁO

PAULO/SP

SÁO PAULO

CEP: 04.342-00'I

Email para envio de Ordens de Fornecimento:

LICITACAO@VADMEDICALCOM,BR

Telefones para contato relativo ao objeto contratadp

Ata de Registro de Preço

11 50'l2-74'I8
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Vl. Total Item

6.500,0000
7.450,0000
13.950,0000

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Hospital Universitário
Av. Tancredo Neves, 3224 —Fone / Fax (45) 3321-5151
CEP : 85806-470
Cascavel —PR
Pregão Eletrônlco 010/2021 - Processo n'01524/2020

do Oeste do Paraná

Declaração de nepotismo
mpresa:

VAD MEDIGAL GOMERGIO LTDA
/

informa ões:

R06ERTO

DA SILVA LIMA- ADMINISTRADOR

Telefone de contato: 11 5012-7416

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
ao disposto no att. i6 da Lei 16.608i2007, são verdadeiras as infotmapões e
~em rasa, 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

ao

(x)

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?
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
e confian a?

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/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 / Fax (45) 3321-5151
Cascavel —PR
CEP SSS06-470
Pregão Eletrônico 010/2021 - Processo n'01524/2020

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
: Assinado de forma
gP

Local e data.
SAO PAULO, 19 DE MARÇO DE 2021

PP

PyP :

DA SILVA

(Assinatura)
I

I@A:]53

04891805

Ata de Registro de PreÇo

digital por
ROBERTODA
SILVA

LIMA:15304891805
Dados: 2021.03.19

10:29:33-03'00
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