Universidade Kstadnal do Oeste do Paraná - Hospital Universitário
Av. Tancredo Neves, 3224 —Fone / Fax (45) 332i-5isi
Cascavel —PR
CKP : 85806-470
Pregão Eletrônlco 028/2021 - Processo n'00063/2021

do Oeste do Paraná

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N'55/2021
Aaba Comercio de Equipamentos Medicos Eireli —CNPJ: 80.392.566/0001%5

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'28/2021, 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 Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de cateter,
clip de titânio, faixa de smarch, lâmina para tricotomizador elétrico, lanterna clínica, lençol hospitalar
de papel, papel contínuo Bistos e tubo de ventilação para consumo frequente no Hospi, 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'28/2021 —HUOP, processo CR n'00063/2021, 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,
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 regi strados na licitação.
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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 028/2021 - Processo n'00063/2021

do Oeste do Paraná

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

Cascavel, 15/06/2021

g~$

í

Assinado deforma
digrtal por MARIO 2OSE
TKATcHUK:7478777295

p Lí y.7 3

478777/953

Dados; 2021.06.16
14:02040-03'00'ario

Jose Tkatchuk

de Oliveira —Diretor

Rafael

- Sócio Administrador

Geral
Universidade

Aaba Comercio de Equipamentos

Estadual do Oeste do Paraná
—Contratante

Medicos

Contratada

Ademir Vanin da Rocha
Fiscal da Ata de Registro de Pregos

ANEXO - ITENS REGISTRADOS PELA EMPRESA
Aaba Comercio de Equipamentos Medicos Eireli —CNPJ: 80.392.566/0001%5
Item

9
17

Unid.

Descrição
65186 - Papel contínuo Bistos
22441 - Cateter para diálise peritoneal neonatal 9 FR

un

Pç

Vl. Unit. Item

Quantidade

360,00
10,00

8.820,0000
1.685,8000
19.505,8000

22,4800
27,3600
30,9700
42,0700

809,2800
1.313,2800
1.858,2000
1.514,5200
239,8800
214,5600

Total (3)

Lote: 1
256 - Faixa Smarch n.10
36230 - Faixa Smarch n.12
257 - Faixa Smarch n. 15
258 - Faixa Smarch n. 20

un
un
un
un
un
un

255- Faixa Smarch

n. 6
36229 - Faixa Smarch n. 8

36,00
48,00
60,00
36,00
12,00
12,00
Total (6)

MARIO JOSE

Assi»do de«rma digital
por MARIO JOSE

TKATCH U K:74 TKATcHUK:74787772953

787772953

Dados: 2021.06.16
14:07:50-03'00'ta
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VL Total Item

24,5000
168,5800

19,9900
17,8800

5.949,7200

Universidade Kstadnal do Oeste do Paraná - Hospital Universitário
Av. Tancredo Neves, 3224 —Fone / Fas (45) 3321-5151
CEP : 85806-470
Cascavel —PR
Pregão Eletrônico 028/2021 - Processo n'00063/2021

Assinatura

do representante

do Oeste do Paraná

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;aaba@aaba.com.br
Telefones para contato relativo ao objeto contratado (41)3232-2161

Declaração de nepotismo
mpresa: Aaba Comercio de Equipamentos

Medicos

Responsável pelas
informações: Mario Jose
Tkatchuk

Telefone de contato: (41) 3232-2161

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

do Oeste do Paraná

:

Pregão Eletrônico 028/2021

- Processo n'000063/2021

Eu, acima identificado, DECLARO, sob as penas da lei que as res ostas referem-se a todos os sócios da
ao disposto no art. i6 da Lei 16.608/2007, sao verdadeiras as infotmaeões e
~em resa, e, em atendimento
estando ciente que será anexado a processos administrativos e constituirá
documento,
respostas constantes deste
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 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 (
contratada pelo Governo do Estado do Paraná e possuo, em qualquer de seus
ó ãos ou entidades, incluindo suas autarquias e fundações, empresas públicas e
;iedades de economia mista, inclusive detentor de cargo em comissão ou função
de confian a?

)

(X

)

)

(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

atrícula/CP

arentesco

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

Almirante Tamandaré,

16 de junho de 2021.
MARIO JOSE

TKATCHUK7

"'""'""'

JDSETKATCHUK:74787772053
Dados; 2021.06.16 10:osn1 -03'oú

4787772953
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Universidade Kstadual do Oeste do Paraná - Hospital Universitário
Av. Tancredo Neves, 3224 —Fone / Fax (45) 3321-5i51
Cascavel —PR
CKP: 85806-470
Pregão Eletrônico 028/2021 - Processo n'000063/2021

do Oeste do Paraná

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N'56/2021

Bace Comercio Internacional Ltda —CNP J: 47.411.780/0001-26

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'28/2021, 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 Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de cateter,
clip de titânio, faixa de smarch, lâmina para tricotomizador elétrico, lanterna clínica, lençol hospitalar
de papel, papel contínuo Bistos e tubo de ventilação para consumo frequente no Hospi, 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'28/2021 —HUOP, processo CR n'00063/2021, 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

FAB IANO

Ata de Registro de Preço

n.'56/2021

- Página i

Assinado de forma

digaai por EAI31Alúo

RQ8ERTQ PE

RQBERTQ DE

CASTRO:268

0 .,
Dados:2021.06.16
14:34:20-03'00'

] 0227890

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Hospital Universitário
Av. Tancredo Neves, 3224 —Fone / Fax (45) 3321-5151
Cascavel —PR
CEP: 85806-470
Pregão Eletrônico 028/2021 - Processo n'00063/2021

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, 15/06/2021

FABIANO

ROBERTO DE

gA5yPO.2gg ] P2
Rafael

iz de

liveira —Diretor

Geral
Universidade

2789P

ROBERTO DE

CASTRO:26810227890
Dados: 2021.06.16
14:34:48-03'00'ome

do representante legal da empresa - Função na
empresa - Carimbo

Estadual do Oeste do Paraná
—Contratante

Empresa - Contratada

'a

Ademir V
Rocha
F'scal da Ata de Regtstro de Preços

Ata de Registro de Preço

Assinado de forma
digital por FABIANO
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Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Hospital Universitário
Av. Tancredo Neves, 3224 —Fone / Faz (45) 3321-5151
CEP: 85806-470
Cascavel —PR
Pregão Eletrênico 028/2021 - Processo n'000063/2021

do Oeste do Paraná

ANEXO - ITENS REGISTRADOS PELA EMPRESA

Bace Comercio Internacional Ltda —CNP J: 47.411.780/0001-26
Item
8

Unid.

Descrição

37421 - Lâmina para trlcomizador eiétrico

Quantidade

un

pp B)p,gO

ROBERTO DE
gP,g TRO.2g8 ]

27890

Vl. Unit. Item

600,00

Assinadodeforma
digital por FABIANO
PPBPPTP DP
CASTRO:26810227890
02
Dados: 2021,06.16
14:35:13
-03'00'ssinatura

do representante

legal da empresa

Nome completo: Fabiano Roberto de Castro
CPF

: 268.102.278-90

Endereço: Av. Copacabana, 325 - Empresarial 18 do Forte
Cidade: BarueriúSP

CEP: 06472-001
E-mail para envio de Ordens de Fornecimento: licitacoesghartmannbr.info
Telefones para contato relativo ao objeto contratado: (11) 3168-0226

Ata de Registro de Preço
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16,4900

Vl. Total Item

9.894,0000

Universidade Estadnal do Oeste do Paraná - Hospital Universitário
Av. Tancredo Neves, 3224 —Fone / Faz {45)3321-5151
CEP : 85806-470
Cascavel —PR
Pregão Eletrônlco 028/2021 - Processo n'00063/2021

do Oeste do Paraná

Declaração de nepotismo
mpresa: Bace Comércio Internacional

Ltda.

esponsável pelas informações: Fabiano Roberto de Castro

Telefone de contato:

(11) 3168-0226

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)

Companheiro(a)

Sogro(a)

Padrasto/Madrasta

Enteado(a)

ônjuge

Eu, acima identificado, DECLARO, sob as penas da lei que as res ostas se referem a todos os sócios da
ao disposto no art. 16 da Lei 15.608/2007, são verdadeiras as infonnaoões 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:
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
contratada 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

(

)

( 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/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
Ata de Registro de Preço
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FABIANP

Rp8pRyp pF
CA5TRp.268

10227890

Assinado deforma
dig t IP rFAõ1ARO
ROBERTO DE

CA5TRD:26810227690
Dados 2021 06 16

ta:37:58-03'00

Universidade Estadnal do Oeste do Paraná - Hospital Universitário
Av. Tancredo Neves, 3224 —Fone / Fax (45) 3321-5151
Cascavel —PR
CEP: 85806-470
Pregão Eletrônico 028/2021 - Processo n'00063/2021

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.

pp,B)p,gO
ROBERTO DE
gP,g TRO.2g8 ~ 0

227890

Assinado de forma
ROBERTO DE

CASTRO:26810227890
Dados: 2021.06.16
14:38:16
-03'00'Assinatura)
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Universidade Estadnal do Oeste do Paraná - Hospital Universitário
Av. Tancredo Weves, 3224 —Fone / Fax (45) 3321-5151
85806-470
CE
Cascavel —PR
Pregão Eletrônico 028/202 i - Processo n" 000063/2021

do Oeste do Paraná

P:

ATA DE REGISTRO DE PREITOS N'57/2021
Import Service Mat. Medico Hospitalar Ltda. —CNP J: 01.122.234/0001-74

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'28/2021, 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 Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de cateter,
~lip de titânio, faixa de smarch, lâmina para tricotomizador elétrico, lanterna clínica, lençol hospitalar
de papel, papel contínuo Bistos e tubo de ventilação para consumo frequente no Hospi, 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.
Aplica-se â Ata de Registro de Preços todas as cláusulas estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico
1.3
n'28/2021 —HUOP, processo CR n'00063/2021, bem como na sua proposta independente de sua

1.1

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

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

REVISAO/ALTERA

pelo setor

AO DOS PRE OS

em caso de oscilação do custo de produção,
Os preços registrados poderão ser revisados/alterados,
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.

3.1

0
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Universidade Estadnal do Oeste do Paraná - Hospital Universitário
Av. Tancredo Neves, 3224 —Fone / Fax (45) 3321-5151
CE P : 85806-470
Cascavel —PR
Pregão Eletrônico 028/2021 - Processo n" 000063/2021

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, 15/06/2021

Assinado deforma digital
JQQP Pg QPg QP,'or
JOSE RUBEM DE

SOUZA:2382856

5OUZA:23828560920
Dados: 2021.06.15 15:03:31
-03'00'osé

Rafael

ptz

e

0 iv

1ra —Diretor

Sócio-Proprietário

Geral
Universidade

Rubem de Souza

Estadual do Oeste do Paraná
—Contratante

Import Service Mat Med Hosp Ltda
Contratada

Ademir Vanin da Rocha
Fiscal da Ata de Registro de Preços
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Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Hospital Universitário
Av. Tancredo 1Veves, 3224 —Fone / Fax (45) 3321-5151
Cascavel —PR
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do Oeste do Paraná

ANEXO - ITENS REGISTRADOS PELA EMPRESA
Import Service Mat. Medico Hospitalar Ltda. —CNP J: 01.122.234/0001-74
Item

Descrição

10
11
12

23246- Clip de

13

Unid.

Vi. Unit. Item

Quantidade

60,00
160,00
60,00
60,00

Pç
Pç
Pç
Pç

titânio pequeno
13600 - Clip de titânio médio/grande
1201 - Clip de titânio médio
1200 - Clip de titânio grande

Total (4)

)OS/

pp
SOUZA.238285
pU8piVi

60920

Assinado de forma
digital por JOSE RUBEM

souzA:23828560920
Dados: 2021.06.15
1 5:04:10

DE

-03'00'ssinatura

do representante

Nome completo:
CPF

legal da empresa

JOSÉ RUBEM DE SOUZA

: 238.285.609-20

Endereço: AV. RIO DE JANEIRO, 1500 SALA 15
Cidade: LONDRINA - PR

CEP : 86010-150
Email para envio de Ordens de Fornecimento: licitacao@sutupar.com.br
Telefones para contato relativo ao objeto contratado (043) 3336-33330

Ata de Registro de Preço
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29,0000
42,0000
28,0000
41,0000

Vi. Total Item

1.740,0000
6.720,0000
1.680,0000
2.460,0000
12.600,0000

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Hospital Universitário
Av. Tancredo ltleves, 3224 —Fone / Fax (45) 3321-5151
Cascavel —PR
CEP; 85806-470
Pregão Eletrônlco 028/2021 - Processo n" 000063/2021

do Oeste do Paraná

Declaração de nepotismo
mpresa: IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA
esponsável pelas
informações :

JOSE RUBEM DE SOUZA

Telefone de contato: (043) 3336-3330

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)

í~njuge

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 16.60812007, 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:
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 (
contratada pelo Governo do Estado do Paraná e possuo, em qualquer de seus
órpãos ou entidades, incluindo suas autarquias e fundações, empresas públicas e
s fedades de economia mista, inclusive detentor de cargo em comissão ou função
de confiança?

ão

)

( 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

Ata de Registro de Preço

Cargo/Função

n.'57/2021 - Página 4

Órgão

Universidade Estadnal do Oeste do Paraná - Hospital Universitário
Av. Tancredo Neves, 3224 —Fone / Faz (45) 332i-Si51
CEP : 85806-470
Cascavel —PR
Pregão Eletrônico 028/2021 - Processo n'00063/2021

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

Londrina, 15 de junho de 2021.

Jggp pg /pg [)p
SOUZA:23828560

Assinado de forma digital
por JOSE RUBEM DE

SOUZA:23828560920
Dados: 2021.06.15 15:04:35
-03'00'osé

Rubem de Souza
Sócio Proprietário
Import Service Mat Med Hosp Ltda

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
CKP: S5S06-470

Pregão Eletrônico 028/2021

do Oeste do Paraná

- Processo n'00063/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇ.'OS N'58/2021
Medefe Produtos Medico- Hospitalares Ltda —CNP J: 25.463.374/0001 -74

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'28/202 1, 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 obj eto o Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de cateter,
clip de titânio, faixa de smarch, lâmina para tricotomizador elétrico, lanterna clínica, lençol hospitalar
de papel, papel contínuo Bistos e tubo de ventilação para consumo frequente no Hospi, 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.
Aplica-se a Ata de Registro de Preços todas as cláusulas estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico
n'28/202 1 —HUOP, processo CR n'00063/202 1, bem como na sua proposta independente de sua
transcrição.
1 .4
A ata de Registro de preços terá prazo de vigência por 1 2 (doze) meses, a contar da data de
publicação da Ata de Registro de Preços no Diário Oficial do Estado.
1 .3

DA FISCALIZA

2

AO DA PRESENTE ATA DK REGISTRO DE PRK 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.

REVISAO/ALTERA

3

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 1 5.608/2007.
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 Prego
Assinado de forma digital por

CLAUDIO JOSE DOS
cmuoio >osE oos
SAislTOS,Q355Q'1 49911Q SANTOS:03550149980
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Universidade Estadnal do Oeste do Paraná - Hospital Universitário
Av. Tancredo Neves, 3224 —Fone / Fax (45) 3321-5151
Cascavel —PR
85806-470
CKP
Pregão Eletrônico 028/2021 - Processo n'00063/2021

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, 15/06/2021

Rafael Muniz
Universidade

iveira —Diretor
Geral

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

Estadual do Oeste do Paraná
—Contratante

Empresa - Contratada
CLAUDIO JOSE

DOS

Assinado de forma digital
por CLAUDIO JOSE DOS

SANTOS:03550149

SANTOS:03550149980
Dados: 2021.06.17

980

16:32:19
-03'00'demir

nin da Rocha
Fiscal da Ata de Registro de Preços

Ata de Registro de Prego
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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 Eletrónico 028/2021 - Processo n'000063/2021

do Oeste do Paraná

ANEXO - ITENS REGISTRADOS PELA EMPRESA
Medefe Produtos Medico- Hospitalares Ltda —CNP J: 25.463.374/0001-74
Item

14
15
16
18
19

Descrição
69087 - Tubo de ventilação Shepard (teflon)
71018 - Tubo de ventilacao timpanica em T
59527- Cateter ureteral pielografia 6 FR
51239 - Lencol hospitalar de papel 70 cm x 50 m
3198 - Lencol Hospitalar de Papel 50 cm x 50 m

Unid.

Vl. Unit. Item

Quantidade

Pç
un
un
m
Rl

12,00
12,00
6,00
1.800,00
1.200,00
Total (5)

CLAUDIO JOSE

DOS

Assinado de forma digital
por CLAUDIO JOSE DOS

SANTOS:0355014

SANTOS:03550149980
Dados: 2021.06.17

9980

16:32:39
-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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88,8000
89,5900
79,2000
13,3600
9,8500

Vl. Total Item

1.065,6000
1.075,0800
475,2000
24.048,0000
11.820,0000
38.483,8800

Universidade Estadnal do Oeste do Paraná - Hospital Universitário
Av. Tancredo Neves, 3224 —Fone / Fagr {45)3321-5151
Cascavel —PR
CKP ; 8580{i-470
Pregão Eletrônico 028/2021 - Processo n'00063/2021

do Oeste do Paraná

Declaração de nepotismo
mpresa:
esponsável pelas
informações :

Telefone de contato:
TENÇ,'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)

Companheiro(a)

Sogro(a)

Padrasto/Madrasta

Enteado(a)

"cônjuge

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 15.60872007, 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:
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 (
contratada pelo Governo do Estado do Paraná e possuo, em qualquer de seus
ou entidades, incluindo suas autarquias e fundações, empresas públicas e
.ociedades de economia mista, inclusive detentor de cargo em comissão ou função
de confiança?

)

(

)

)

(

)

'ãos

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

arentesco

ome

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
Ata de Registro de Preço

CLAUDIO JOSE DOS

Assinadodeformadigitalpor
SANTOS

80

03550149980

Dados: 2021.06.17 16:32;59-03'00'

n.'58/2021 - Página 4

Universidade Estadnal do Oeste do Paraná - Hospital Universitário
Av. Tancredo Neves, 3224 —Fone / Faz (45) 3321-5151
Cascavel —PR
CEP: 85806-470
Pregão Eletrônico 028/2021 - Processo n'00063/2021

ainda, de função gratificada na administração
atua

do Oeste do Paraná

pública direta e indireta. no âmbito do órgão ou entidade em que

Local e data.
(Assinatura)

CLAUDIO JOSE

DOS

Assinado de forma digital
por CLAUDIO JOSE DOS

SANTOS:0355014

SANTOS:03550149980
Dados 2021 061>

9980

16:33:16

-03'00'ta

de Registro de Preço

n.'58/2021 - Página
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