
 

 

 

 

 

 

 

ATA DA SESSÃO DE ANÁLISE DE PROPOSTA DE PREÇOS E JULGAMENTO 

PROCESSO Cotação Prévia nº 007/2020 - HPP 

RESPONSÁVEL Nívia Hanthorne Nita  

DATA 02/03/2020 

TIPO Cotação Prévia – Menor Preço 

 

OBJETO AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) LAVADORA EXTRATORA 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM 

 

Aos 02 (dois) dias do mês de março de 2020 às 16 (dezesseis) horas e 30 (trinta) 

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 análise de propostas para a 

aquisição de 01 (uma) Lavadora Extratora, conforme condições e preceitos fixados no 

edital e seus anexos.  

 

1. DA RETIFICAÇÃO DO EDITAL 

Inicialmente cumpre destacar uma divergência no tocante ao prazo de envio de 

propostas, pois no Edital anexado ao SICONV constou “... das 09h do dia 03/02/2020 às 

18h dos dia 07/02/2020.” 

Entretanto ao cadastrar o processo de Cotação Prévia de Preço verificou se que o 

prazo para envio de proposta foi de 03/02/2020 a 10/02/2020. Neste sentido e visando 

dirimir qualquer dúvida, fora considerado o prazo do SICONV como o prazo para envio de 

propostas. 

Logo item 2.2 presente Edital aonde se lê: “...das propostas se dará das 9h do dia 

03/02/2020 às 18h do dia 07/02/2020”, deve-se ler “... das propostas se dará das 9h do 

dia 03/02/2020 às 18h do dia 10/02/2020.” 

 

2. DO PRAZO DE ENVIO DAS PROPOSTAS 

A presente Cotação Prévia de Preço fora disponibilizada em 03.fev.20 e o prazo 

para recebimento de propostas fora fixado no período compreendido entre 03.fev.2020 a 

10.fev.2020. 

 

3. DA NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO DESCRITIVO TÉCNICO E 

CANCELAMENTO DA PRESENTE COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS 

Após encerramento do prazo para envio das propostas da presente Cotação Prévia 

de Preços, se verificou a necessidade de alteração do descritivo técnico, no que concerne 

as dimensões da Lavadora Extratora, visto que o espaço físico da lavanderia não 

comporta mais uma Lavadora Extratora superior a 100kg, havendo necessidade de 

substituição para uma Lavadora Extratora de 60kg, de modo que, não houve análise 

técnica das propostas recebidas. 



 

 

 

 

 

 

 

Deste modo, a Comissão de Licitação entende pelo cancelamento do presente 

processo de Cotação Prévia de Preço a fim de evitar prejuízos no tocante a 

competitividade. Após a revisão do descritivo técnico e respectivas alterações abrir-se-á 

novo processo de Cotação Prévia de Preços. 

Nada mais a constar, deu-se por encerrada a sessão e eu, Nívia Hanthorne Nita, 

lavrei a presente ata, que vai por mim assinada, pelos demais componentes da Comissão. 

 

 

Curitiba, 02 de março de 2020 às 17:03.  

 

 

 

Nívia Hanthorne Nita 

Comissão de Licitação 

 

 

 

Sandy Milck                                         

Equipe de Apoio 

    

 
 

 
 

 


