
 

 

 

 

 

 

  

 

ATA DA SESSÃO DE ANÁLISE DE PROPOSTA DE PREÇOS E JULGAMENTO 
 

PROCESSO  Dispensa de Licitação nº 005/2020 - HPP 

RESPONSÁVEL  Nívia Hanthorne Nita  

 DATA 18/02/2020 

TIPO Dispensa de Licitação – Menor Preço 

 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01 BANHO-MARIA E 01 BANHO-SECO. 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM 
 
Aos 18 (dezoito) dias do mês de fevereiro de 2020 às 16 (dezesseis) horas e 37(trinta e sete minutos) na 
sala de reuniões do Setor de Compras do Hospital Pequeno Príncipe, situada na Avenida Silva Jardim, nº. 
1639 - 1° andar, Água Verde, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, reuniram-se os membros da 
Comissão Licitação da Associação Hospitalar de Proteção à Infância Dr. Raul Carneiro, objetivando a 
aquisição de 01(um) Banho-Maria e 01 (um) Banho-Seco, conforme condições e preceitos fixados no citado 
edital e seus anexos. A contratação por Dispensa de Licitação justifica-se tendo em vista que as aquisições 
do Projeto Pronon 2017 – Ampliação do Biobanco serão destinados exclusivamente para atividades de 
pesquisa científica e tecnológica, conforme preconiza o artigo 24, inciso XXI da Lei nº 8.666/93. 
Apresentaram proposta as empresas que passarão a ser chamadas de licitantes: 
 
ITEM I – BANHO-MARIA 
 
1) LOBOV CIENTÍFICA IMP. EXP.COM. EQ. LAB LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
05.857.218/0001-80, apresentou proposta comercial que perfaz a importância de R$ 2.200,00 (dois mil e 
duzentos reais) para o Banho-Maria. 
 
2) LABCOMPANY PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORATÓRIO LTDA, regularmente inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 13.210.293/001-83, apresentou proposta comercial que perfaz a importância de R$ 
2.386,88 (dois mil, trezentos e oitenta e seis reais, e oitenta e oito centavos) para o Banho-Maria. 
 
3) CIENCOR SCIENTIFIC LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 58.752.130/0001-60, 
apresentou proposta comercial que perfaz a importância de R$ 5.503,91 (cinco mil, quinhentos e três 
reais, noventa e um centavos) para o Banho-Maria. 
 
4) INTERPRISE INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
72.949.449/0001-01, apresentou proposta comercial que perfaz a importância de R$ 7.550,00 (sete mil, 
quinhentos e cinquenta e cinco reais) para o Banho-Maria. 
 
Então, diante de todas as considerações supramencionadas conclui-se que a empresa LOBOV 
CIENTÍFICA IMP. EXP.COM. EQ. LAB LTDA, regularmente inscrita no CNPJ sob nº 05.857.218/0001-80 
logrou vencedora por ter apresentado a menor proposta e por atender a todos os requisitos descritos no 
descritivo técnico neste item. 
 
ITEM II – BANHO-SECO 
 
1) LOBOV CIENTÍFICA IMP. EXP.COM. EQ. LAB LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
05.857.218/0001-80, apresentou proposta comercial que perfaz a importância de R$ 3.100,00 (três mil e 
cem reais) para o Banho-Seco. 
 
2) LABCOMPANY PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORATÓRIO LTDA, regularmente inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 13.210.293/001-83, apresentou proposta comercial que perfaz a importância de R$ 
6.700,00 (seis mil e setecentos reais) para o Banho-Seco. 
 



 

 

 

 

 

 

  

 

3) CIENCOR SCIENTIFIC LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 58.752.130/0001-60, 
apresentou proposta comercial que perfaz a importância de R$ 4.504,95 (quatro mil, quinhentos e quatro 
reais e noventa e um centavos) para o Banho-Seco. 
 
4) INTERPRISE INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
72.949.449/0001-01, apresentou proposta comercial que perfaz a importância de R$ 4.560,00 (quatro mil, 
quinhentos e sessenta reais) para o Banho-Seco. 
 
Então, diante de todas as considerações supramencionadas conclui-se que a empresa LOBOV 
CIENTÍFICA IMP. EXP.COM. EQ. LAB LTDA, regularmente inscrita no CNPJ sob nº 05.857.218/0001-80 
logrou vencedora por ter apresentado a menor proposta e por atender a todos os requisitos descritos no 
descritivo técnico neste item. 
 
Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada. 

Curitiba, 18 de fevereiro de 2020 às 17:27.  
 
  

 
Nívia Hanthorne Nita 

Membro 
 
 
 

 
Sandy Milck                                         

Equipe de Apoio 
    
 
 

 
 


