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CLODOMIRO DE SANTANA FILHO <clodomiro.santanafo@ufpe.br>

Pregão Eletrônico nº 07/2020 - Processo nº 23076.027190/2019-42 - (Envio da Ata
de Registro de Preços para Assinatura do Representante Legal da Empresa)
6 mensagens
CLODOMIRO DE SANTANA FILHO <clodomiro.santanafo@ufpe.br>
Para: licitaheliomed@outlook.com, heliomeddistribuidora@outlook.com
Cc: "Divisão de Contratos, UFPE" <contratos@ufpe.br>

25 de setembro de 2020 07:20

À
Empresa HELIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME
Att.: Sr. Paulo Fernando Silva Barros - Representante Legal
Senhor,
1.Trata-se

do Pregão Eletrônico nº 07/2020 da Universidade Federal de Pernambuco. Somos
da Diretoria de Licitações e Contratos e iremos proceder com a formalização da Ata de
Registro de Preços(*).
Caso encontre algum erro de digitação, em relação aos valores digitados dentro da tabela abaixo destacados
na sua Ata de Registro de Preços, solicitamos entrar em contato imediatamente por este email, para
que possamos retificar a Ata de Registro de Preços, e reenviá-la novamente para o email desta empresa:
ITEM

Especificação

Forma de
Apresentação

Demanda
global estimada

Preço
Unitário

Preço Global

2. Neste

momento estamos convocando esta empresa para assinar a Ata de Registro de
Preços, que enviamos em anexo, referente aos itens que foi declarada vencedora.
3. Informamos

que a Ata de Registro de Preços foi elaborada a partir do modelo presente no
Anexo I do Edital, utilizando como subsídios para o seu preencnhimento o Resultado por
Forncedor do Comprasnet, Proposta vencedora da empresa e dados cadastrados no SICAF.
Neste momento de pandemia e para dar celeridade ao processo, solicitamos que se
possível as Atas de Registro de Preços sejam assinadas digitalmente. Porém a assinatura
digital deve ser no padrão ICP-Brasil de modo que possamos verificar a sua conformidade
junto ao Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI). Informamos também que só será
aceita a assinatura digital do Representante Legal (pessoa física) indicado na Ata de
Registro de Preços, não sendo aceita a assinatura digital da Empresa (pessoa jurídica).
4.

5. Não

sendo possível a assinatura digital, solicitamos que a Ata seja impressa em 02 (duas)
vias, assinadas e rubricadas, como também que seja colhida a assinatura de uma
testemunha. Informamos que no campo 4.1 (VALIDADE DA ATA), NÃO SERÁ
NECESSÁRIO PREENCHIMENTO neste momento. NEM DO NÚMERO DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS. Isto é, o preenchimento será após a publicação no DOU pela
UFPE. A ata deve ser enviada para o endereço abaixo.
6. Conforme disposto no item 14.1 do Edital do Pregão Eletrônico nº 07/2020 o prazo para
assinar a Ata é de 5 dias a partir desta convocação.
Enviar a Ata de Registro de Preços Via SEDEX, para o seguinte endereço:
UFPE - Universidade Federal de Pernambuco
PROGEST - Pró-Reitoria de Gestão Administrativa.
Divisão de Gestão de Contratos/DLC.
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=801e6779a3&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar-2612108093323569681&simpl=msg-a%3Ar-2603… 1/5
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Av. da Arquitetura, s/nº - Campus Universitário - CEP nº 50.740-550 - Recife/ PE.
Em atenção ao Servidor Clodomiro de Santana Filho.
Obs.: Favor acusar o recebimento deste email.

(*)Em tempo: Em virtude da Pandemia da COVID-19, estamos trabalhando através do sistema Home
Office. E no caso do surgimento de alguma dúvida no procedimento, a empresa pode nos contatar por este e-mail
enviando "resposta a todos" , ou querendo, também podem enviar uma mensagem pelo número do "Whatsapp
Business" nº 558121268046. que está funcionando como um canal de contato entre as empresas e a nossa Divisão
de Gestão de Contratos. Estaremos ao inteiro dispor para o esclarecimento de quaisquer dúvidas, caso seja

necessário.

Cordialmente,
Clodomiro de Santana Filho
Universidade Federal de Pernambuco
Pró-reitoria de Gestão Administrativa

Divisão de Gestão de Contratos
clodomiro.santanafo@ufpe.br | (81) 2126.8046

4 anexos
ARP_PE_07.2020_EMPRESA_HELIOMED_DISTRIBUIDORA.pdf
448K
Anexo I do Edital - TERMO DE REFERNCIA.pdf
300K
ANEXO I do TR - Especificações quantitativos e valores.pdf
427K
Proposta_Empresa_HELIOMED_DISTRIBUIDORA.pdf
511K
CLODOMIRO DE SANTANA FILHO <clodomiro.santanafo@ufpe.br>
Para: licitaheliomed@outlook.com
Cc: "Divisão de Contratos, UFPE" <contratos@ufpe.br>

25 de setembro de 2020 10:28

À
Empresa HELIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME
Att.: Sr. Paulo Fernando Silva Barros - Representante Legal
Senhor,
1- Solicitamos dessa empresa, a imediata regularização junto ao SICAF, das seguintes
Documentações:
- Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência):
Certidão da Regularidade Fiscal da Receita Estadual/Distrital - Validade: 17/08/2019(*)
Certidão da Regularidade Fiscal da Receita Municipal - Validade: 27/08/2019(*)
Documentos assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).
2- Sem a regularização desta Certidões junto ao SICAF, não será possível encaminhar
a ARP desta empresa para o Gabinete do Reitor e com a finalidade de colher a
assinatura do mesmo, com estas Certidões com o prazo vencido.
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3- Lembramos ainda, que sem a regularização desta documentação junto ao SICAF, implica no descumprimento
do inciso XIII do art. 55 da Lei nº 8666/1993 , que diz: "a obrigação do contratado "manter, durante toda a
execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação".

Cordialmente,
Clodomiro de Santana Filho
Universidade Federal de Pernambuco
Pró-reitoria de Gestão Administrativa

Divisão de Gestão de Contratos
clodomiro.santanafo@ufpe.br | (81) 2126.8046

[Texto das mensagens anteriores oculto]

HELIOMED DISTRIBUIDORA EIRELI <licitaheliomed@outlook.com>
Para: CLODOMIRO DE SANTANA FILHO <clodomiro.santanafo@ufpe.br>
Cc: "Divisão de Contratos, UFPE" <contratos@ufpe.br>

5 de outubro de 2020 08:48

Bom dia;
Segue em anexo documentos solicitados. estou procurando a solução junto ao Sicaf.
Atenciosamente;
Cinthia Carla
Setor de Licitação
Fone: 81 - 9.9818-6699
HELIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME
CNPJ N° 26.794.414/0001-23

De: CLODOMIRO DE SANTANA FILHO <clodomiro.santanafo@ufpe.br>
Enviado: sexta-feira, 25 de setembro de 2020 10:28
Para: licitaheliomed@outlook.com <licitaheliomed@outlook.com>
Cc: Divisão de Contratos, UFPE <contratos@ufpe.br>
Assunto: Re: Pregão Eletrônico nº 07/2020 - Processo nº 23076.027190/2019-42 - (Envio da Ata de Registro de
Preços para Assinatura do Representante Legal da Empresa)
[Texto das mensagens anteriores oculto]

3 anexos
CERTIDÃO ESTADUAL - VAL. 14.12.2020.pdf
57K
CERTIDÃO MUNICIPAL - VENC. 23.10.2020 - AUTENTICADA SELO.pdf
217K
CERTIDÃO MUNICIPAL - VENC. 23.10.2020 - AUTENTICADA.pdf
993K
HELIOMED DISTRIBUIDORA EIRELI <licitaheliomed@outlook.com>

9 de outubro de 2020 15:17
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Para: CLODOMIRO DE SANTANA FILHO <clodomiro.santanafo@ufpe.br>, "heliomeddistribuidora@outlook.com"
<heliomeddistribuidora@outlook.com>
Cc: "Divisão de Contratos, UFPE" <contratos@ufpe.br>

Boa tarde;
Venho por meio deste informar que após analise os preços arrematados, uma vez que o pregão ocorreu
em Março de 2020, e nesse meio tempo ocorreu o surto do Corona Vírus (COVID-19), situaçã o que se
iniciou na Asia e atingiu a esfera global logo no inı́cio do ano de 2020, a qual ainda permanece instá vel como
consequê ncia das atuais alteraçõ es na cadeia produtiva e no transporte, o abastecimento dos produtos permanece
comprometido, assim como o preço, pois os nossos fornecedores que por sua vez dependem dos fornecedores da
Asia estã o com dificuldades de atender toda a demanda da produçã o, uma vez que a capacidade das fá bricas fora
reduzida, tornando-se mais lenta e atingindo assim a importaçã o Brasileira.
Alé m disto, ao reduzira capacidade de produçã o na Asia, as cias de transporte internacional aé reo e marı́timo foram
obrigadas a alteraras escalas e rotas, incidindo em aumentos do custo de frete e demandas de espaço, bem como lapso
temporal de entrega.
As mudanças decorrentes do vı́rus se deram a nı́vel Mundial, e vá rios paı́ses foram afetados. Inclusive, no
cená rio Brasileiro, a situaçã o gerou o constante aumento do dó lar que já chegou a marca dos 40%,
ultrapassando R$ 5,62 (Cinco reais e Vinte e Cinco centavos), uma mudança extremamente significativa, onde foram
inclusos itens nacionais que sofreu influencias em seus insumos devido a alteraçã o do dó lar.
Diante do Exposto, A Hé liomed Distribuidora Hospitalar Ltda - ME, por meio deste solicitar o realinhamento de
preço dos itens acima citados referente ao processo em questã o, realinhamento esse iniciando já no atendimento a partir das
Ordens de Fornecimento que estã o na empresa para faturamento e para as demais até se encerrar o quantitativo ganho em
licitaçã o, caso nã o seja acatado pelo devido ó rgã o o realinhamento de preços, fica entã o acatado o cancelamento dos itens no
processo, passando assim para o segundo colocado.

Certa de Vossa Compreensã o.

Cinthia Carla
Setor de Licitação
Fone: 81 - 9.9818-6699
HELIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME
CNPJ N° 26.794.414/0001-23

De: CLODOMIRO DE SANTANA FILHO <clodomiro.santanafo@ufpe.br>
Enviado: sexta-feira, 25 de setembro de 2020 07:20
Para: licitaheliomed@outlook.com <licitaheliomed@outlook.com>; heliomeddistribuidora@outlook.com
<heliomeddistribuidora@outlook.com>
Cc: Divisão de Contratos, UFPE <contratos@ufpe.br>
Assunto: Pregão Eletrônico nº 07/2020 - Processo nº 23076.027190/2019-42 - (Envio da Ata de Registro de Preços
para Assinatura do Representante Legal da Empresa)
[Texto das mensagens anteriores oculto]

CLODOMIRO DE SANTANA FILHO <clodomiro.santanafo@ufpe.br>
Para: "Divisão de Contratos, UFPE" <contratos@ufpe.br>

9 de outubro de 2020 18:38
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[Texto das mensagens anteriores oculto]

OFICIO -2020 - notificacao_Heliomed.docx
32K
CLODOMIRO DE SANTANA FILHO <clodomiro.santanafo@ufpe.br>
9 de outubro de 2020 21:19
Para: HELIOMED DISTRIBUIDORA EIRELI <licitaheliomed@outlook.com>, "Divisão de Contratos, UFPE"
<contratos@ufpe.br>

À
Empresa HELIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME
Att.: Sr. Paulo Fernando Silva Barros - Representante Legal
Senhor,
Boa Noite!
Segue anexo O cio nº 73/2020 – CGC/DLC.

Favor atentar para o prazo de resposta.
Solicito acusar recebimento.
Em tempo: A empresa fica notificada para apresentar Justificativa/Esclarecimentos no prazo
máximo de 05(dias) úteis, a contar do recebimento desta notificação, cuja sua via original,
segue pelos Correios.
Cordialmente,
Clodomiro de Santana Filho
Universidade Federal de Pernambuco
Pró-reitoria de Gestão Administrativa

Divisão de Gestão de Contratos
clodomiro.santanafo@ufpe.br | (81) 2126.8046 / (81) 2126-8047

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Ofício Eletrônico Nº 73.2020 - SIPAC - Empresa Heliomed.pdf
130K
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