
 

 

 

 

 

 

  

 

ATA DA SESSÃO DE ANÁLISE DE PROPOSTA DE PREÇOS E JULGAMENTO 

PROCESSO  Dispensa de Licitação nº 006/2020 - HPP 

RESPONSÁVEL  Nívia Hanthorne Nita  

DATA 27/02/2020 

TIPO Dispensa de Licitação – Menor Preço 

 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A AMPLIAÇÃO DO BIOBANCO. 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM 
 
Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de fevereiro de 2020 às 10 (dez) horas e 02 (dois) 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 
equipamentos para ampliação do Biobanco, quais sejam: 01 (uma) Balança Analítica, 01 (uma) Fonte de 
Eletroforese, 04 (quatro) Frascos Dewar, 01 (uma) Incubadora C0², 03 (três) Luvas Criogênicas, 01 (um) 
Sistema de Eletroforese e 01 (um) Agitador Vortex, 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.  
 
1. DA ANÁLISE DE PROPOSTA E JULGAMENTO DO ITEM I – BALANÇA ANALITICA 
1.1. Das Propostas Apresentadas: 
 Apresentaram proposta tempestivamente as empresas abaixo relacionadas: 
a) PATRINO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
29.923.517/0002-15, apresentou proposta comercial que perfaz a importância de R$ 6.800,00 (seis mil e 
oitocentos reais). 
b) LABCOMPANY PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORATÓRIOS LTDA, regularmente inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 13.210.293/0001-83, apresentou proposta comercial que perfaz a importância de R$ 
7.700,00 (sete mil e setecentos reais). 
c) CASALAB COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LABORATORIAIS 
LTDA - ME, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.843.341/0001-82, apresentou proposta 
comercial que perfaz a importância de R$ 10.449,00 (dez mil, quatrocentos e quarenta e nove reais). 
d) NOVA ANALITICA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
67.774.679/0001-47, apresentou proposta comercial que perfaz a importância de R$ 11.445,21 (onze mil, 
quatrocentos e quarenta e cinco reais, vinte e um centavos). 
 
1.2. Da Análise e Classificação da Empresa Patrino Importadora E Exportadora LTDA 
A empresa PATRINO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o 
nº 29.923.517/0002-15 apresentou o menor valor de proposta, a qual atendeu o descritivo técnico em sua 
integralidade. Na sequência passou a análise dos documentos de habilitação, os quais também atenderam 
integralmente as exigências do Edital. 
 
1.3. Do Julgamento: 
Neste sentido a empresa PATRINO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, regularmente inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 29.923.517/0002-15 logrou vencedora por atender a todos os requisitos descritos no 
descritivo técnico para fornecimento ITEM I – BALANÇA ANALITICA no valor de R$ 6.800,00 (seis mil e 
oitocentos reais). 
 
2. DA ANÁLISE DE PROPOSTA E JULGAMENTO DO ITEM II – FONTE DE ELETROFORESE 
2.1. Das Propostas Apresentadas: 
Apresentaram proposta tempestivamente as empresas abaixo relacionadas: 
a) LOBOV CIENTIFICA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 
LABORATORIAIS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.857.218/0001-80, apresentou 
proposta comercial que perfaz a importância de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais). 



 

 

 

 

 

 

  

 

b) BIOGENIC CIENTIFICA PRODUTOS PARA LABORÁTORIOS E MANUTENÇÃO, regularmente inscrita 
no CNPJ/MF sob o nº 06.199.192/0001-93, apresentou proposta comercial que perfaz a importância de R$ 
3.350,00 (três mil, trezentos e cinquenta reais). 
c) MECLAB COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS, regularmente 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.241.662/0001-07, apresentou proposta comercial que perfaz a importância 
de R$ 3.350,00 (três mil, trezentos e cinquenta reais). 
 
2.2. Da Análise e Classificação da Empresa Lobov Cientifica 
A empresa LOBOV CIENTIFICA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 
LABORATORIAIS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.857.218/0001-80 apresentou o 
menor valor de proposta, a qual atendeu o descritivo técnico em sua integralidade. Na sequência passou a 
análise dos documentos de habilitação, os quais também atenderam integralmente as exigências do Edital. 
 
2.3. Do Julgamento 
Neste sentido a empresa LOBOV CIENTIFICA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COMERCIO DE 
EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.857.218/0001-
80 logrou vencedora por atender a todos os requisitos descritos no descritivo técnico para fornecimento do 
ITEM II – FONTE DE ELETROFORESE no valor R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais). 
 
3. DA ANÁLISE DE PROPOSTA E JULGAMENTO DO ITEM III – 04 (quatro) FRASCO DEWAR 
3.1. Das Propostas Apresentadas: 
Apresentaram proposta tempestivamente as empresas abaixo relacionadas: 
a) LOBOV CIENTIFICA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 
LABORATORIAIS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.857.218/0001-80, apresentou 
proposta comercial que perfaz a importância unitária de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), 
totalizando R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais). 
b) VOLTA INDUSTRIAL AGROPECUARIA LTDA., regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
45.450.285/0001-09, apresentou proposta comercial que perfaz a importância unitária de R$ 2.422,00 (dois 
mil, quatrocentos e vinte e dois reais) totalizando R$ 9.688,00 (nove mil, seiscentos e oitenta e oito 
reais). 
c) LABCOMPANY PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORATÓRIOS LTDA, regularmente inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 13.210.293/0001-83, apresentou proposta comercial que perfaz a importância  unitária 
de R$ 2.470,00 (dois mil, quatrocentos e setenta reais) totalizando R$ 9.880,00 (nove mil, oitocentos e 
oitenta reais). 
 
3.2. Da Análise Técnica e Desclassificação da Empresa Lobov Cientifica: 
Embora a empresa LOBOV CIENTIFICA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COMERCIO DE 
EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.857.218/0001-
80, tenha apresentado a menor proposta para o item III – Frasco Dewar, em análise técnica verificou que 
produto não atende aos requisitos contidos no descritivo técnico (anexo I do edital), especialmente no 
tocante ao item “tampa” do equipamento, uma vez que o equipamento não apresenta tampa, podendo 
ocasionar diminuição na eficiência do equipamento. Diante deste fato a empresa LOBOV CIENTIFICA 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA fora 
desabilitada tecnicamente por não atender o descritivo técnico em sua integralidade. 
 
3.3. Da Análise Técnica e Desclassificação da Empresa Volta Industrial: 
Embora a empresa VOLTA INDUSTRIAL AGROPECUARIA LTDA., regularmente inscrita no CNPJ/MF sob 
o nº 45.450.285/0001-09, tenha apresentado a segunda menor proposta para o item III – Frasco Dewar, em 
análise técnica verificou que produto não atende aos requisitos contidos no descritivo técnico (anexo I do 
edital), especialmente no tocante ao item “tampa” do equipamento, uma vez que o equipamento não 
apresenta tampa, podendo ocasionar diminuição na eficiência do equipamento. Diante deste fato a empresa 
VOLTA INDUSTRIAL AGROPECUARIA LTDA fora desabilitada tecnicamente por não atender o 
descritivo técnico em sua integralidade. 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

  

 

3.4. Da Análise e Classificação da Empresa Labcompany 
Após desclassificação das empresa Lobov e Volta, que apresentaram os menores valores de propostas, 
mas não atenderam o descritivo em sua integralidade, seguiu-se com a análise da proposta apresentada 
pela empresa LABCOMPANY PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORATÓRIOS LTDA, regularmente 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.210.293/0001-83, a qual atendeu o descritivo técnico em sua integralidade. 
Na sequência passou a análise dos documentos de habilitação, os quais também atenderam integralmente 
as exigências do Edital. 
 
3.5. Do Julgamento 
Neste sentido a empresa LABCOMPANY PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORATÓRIOS LTDA, 
regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.210.293/0001-83 logrou vencedora por atender a todos os 
requisitos descritos no descritivo técnico para fornecimento do ITEM III – FRASCO DEWAR no valor unitário 
de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), totalizando R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais) 
 
4. DA ANÁLISE DE PROPOSTA E JULGAMENTO DO ITEM IV – INCUBADORA DE CO² 
4.1. Das Propostas Apresentadas: 
Apresentaram proposta tempestivamente as empresas abaixo relacionadas: 
a) DATAMED, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 38.658.399/0001-75, apresentou proposta 
comercial que perfaz a importância de R$ 60.650,00 (sessenta mil, seiscentos e cinquenta reais). 
b) EPPENDORF DO BRASIL LTDA., regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.010.937/0001-36, 
apresentou proposta comercial que perfaz a importância de R$ 61.932,76 (sessenta e um mil, novecentos 
e trinta e dois reais, setenta e seis centavos). 
c) 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$ 70.210,00 (setenta 
mil, duzentos e dez reais). 
 
4.2. Da Análise e Classificação da Empresa Datamed 
A empresa DATAMED, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 38.658.399/0001-75 apresentou o 
menor valor de proposta, a qual atendeu o descritivo técnico em sua integralidade. Na sequência passou a 
análise dos documentos de habilitação, os quais também atenderam integralmente as exigências do Edital. 
 
4.3. Do Julgamento 
Neste sentido a empresa DATAMED, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 38.658.399/0001-75 
logrou vencedora por atender a todos os requisitos descritos no descritivo técnico para fornecimento do 
ITEM IV – INCUBADORA DE CO² no valor R$ 60.650,00 (sessenta mil, seiscentos e cinquenta reais). 
 
5. DA ANÁLISE DE PROPOSTA E JULGAMENTO DO ITEM V – 03 (três) LUVA CRIOGENICA 
5.1. Das Propostas Apresentadas: 
Apresentaram proposta tempestivamente as empresas abaixo relacionadas: 
a) LOBOV CIENTIFICA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 
LABORATORIAIS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.857.218/0001-80, apresentou 
proposta comercial que perfaz a importância unitária de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), 
totalizando o valor de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais). 
b) INTERPRISE INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
72.949.449/0001-01, apresentou proposta comercial que perfaz a importância unitária de R$ 3.100,00 (três 
mil e cem reais) totalizando o valor de R$ 9.300,00 (nove mil e trezentos reais) 
c) DATAMED, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 38.658.399/0001-75, apresentou proposta 
comercial que perfaz a importância unitária de R$ 3.489,10 (três mil, quatrocentos e oitenta e nove reis, 
dez centavos) totalizando o valor de R$ 10.467,30 (dez mil, quatrocentos e sessenta e sete reais, trinta 
centavos). 
 
5.2. Da Análise e Classificação da Empresa Lobov Cientifica 
A empresa LOBOV CIENTIFICA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 
LABORATORIAIS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.857.218/0001-80apresentou o 
menor valor de proposta, a qual atendeu o descritivo técnico em sua integralidade. Na sequência passou a 
análise dos documentos de habilitação, os quais também atenderam integralmente as exigências do Edital. 



 

 

 

 

 

 

  

 

 
5.3. Do Julgamento 
Neste sentido a empresa LOBOV CIENTIFICA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COMERCIO DE 
EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.857.218/0001-
80 logrou vencedora por atender a todos os requisitos descritos no descritivo técnico para fornecimento do 
ITEM V – LUVA CRIOGENICA no valor unitário de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), totalizando o 
valor de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais). 
 
6. DA ANÁLISE DE PROPOSTA E JULGAMENTO DO ITEM VI – SISTEMA DE ELETROFORESE 
6.1. Das Propostas Apresentadas: 
Apresentaram proposta tempestivamente as empresas abaixo relacionadas: 
a) BIOGENIC CIENTIFICA PRODUTOS PARA LABORÁTORIOS E MANUTENÇÃO, regularmente inscrita 
no CNPJ/MF sob o nº 06.199.192/0001-93, apresentou proposta comercial que perfaz a importância de R$ 
2.370,00 (dois mil, trezentos e setenta reais). 
b) LOBOV CIENTIFICA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 
LABORATORIAIS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.857.218/0001-80, apresentou 
proposta comercial que perfaz a importância de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais). 
c) MECLAB COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS, regularmente 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.241.662/0001-07, apresentou proposta comercial que perfaz a importância 
de R$ 4.850,00 (quatro mil, oitocentos e cinquenta reais). 
 
6.2. Da Análise Técnica e Desclassificação da Empresa Biogenic Cientifica: 
Embora a empresa BIOGENIC CIENTIFICA PRODUTOS PARA LABORÁTORIOS E MANUTENÇÃO, 
regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.199.192/0001-93, tenha apresentado a menor proposta para 
o item VI – Sistema de Eletroforese, em análise técnica verificou que produto não atende aos requisitos 
contidos no descritivo técnico (anexo I do edital), especialmente no tocante ao item “GEL” vez que não há 
informação se a configuração dos poços é compatível com pipetas multiconal. A configuração dos pentes e 
poços não corresponde ao descritivo, posto que é necessária configuração compatível com placa de 96 
poços. Diante deste fato a empresa BIOGENIC CIENTIFICA fora desabilitada tecnicamente por não 
atender o descritivo técnico em sua integralidade. 
 
6.3. Da Análise e Classificação da Empresa Lobov Cientifica 
Após desclassificação da empresa BIOGENIC CIENTIFICA, que apresentou o menor valor de proposta, 
mas não atendeu o descritivo em sua integralidade, seguiu-se com a análise da proposta apresentada pela 
empresa LOBOV CIENTIFICA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 
LABORATORIAIS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.857.218/0001-80, a qual atendeu 
o descritivo técnico em sua integralidade. Na sequência passou a análise dos documentos de habilitação, 
os quais também atenderam integralmente as exigências do Edital. 
 
6.4. Do Julgamento 
Neste sentido a empresa LOBOV CIENTIFICA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COMERCIO DE 
EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.857.218/0001-
80 logrou vencedora por atender a todos os requisitos descritos no descritivo técnico para fornecimento do 
ITEM IV – SISTEMA DE ELETROFORESE no valor R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais). 
 
7. DA ANÁLISE DE PROPOSTA E JULGAMENTO DO ITEM VII – AGITADOR VORTEX 
 
7.1. Das Propostas Apresentadas: 
Apresentaram proposta tempestivamente as empresas abaixo relacionadas: 
a) LOBOV CIENTIFICA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 
LABORATORIAIS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.857.218/0001-80, apresentou 
proposta comercial que perfaz a importância de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais). 
b) LABCOMPANY PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORATÓRIOS LTDA, regularmente inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 13.210.293/0001-83, apresentou proposta comercial que perfaz a importância de R$ 
1.980,00 (um mil e novecentos reais). 



 

 

 

 

 

 

  

 

c) 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$ 2.355,00 (duas mil, trezentos e cinquenta 
e cinco reais). 
 
7.2. Da Análise e Classificação da Empresa Lobov Cientifica 
A empresa LOBOV CIENTIFICA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 
LABORATORIAIS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.857.218/0001-80 apresentou o 
menor valor de proposta, a qual atendeu o descritivo técnico em sua integralidade. Na sequência passou a 
análise dos documentos de habilitação, os quais também atenderam integralmente as exigências do Edital. 
 
7.3. Do Julgamento 
Neste sentido a empresa LOBOV CIENTIFICA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COMERCIO DE 
EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.857.218/0001-
80 logrou vencedora por atender a todos os requisitos descritos no descritivo técnico para fornecimento do 
ITEM VII – AGITADOR VORTÉX no valor R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais). 
 
8. DA HOMOLOGAÇÃO: 
Na sequência o presente processo será encaminhado ao Representante Legal da ASSOCIAÇÃO 
HOSPITALAR DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA DR. RAUL CARNEIRO para homologação do resultado desta 
Dispensa de Licitação. 
 
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, 27 de fevereiro de 2020 às 18:43.  
 

       
 
 

Nívia Hanthorne Nita 
Membro 

 
 
 

 
 
 

Sandy Milck                                         
Equipe de Apoio 

    
 
 

 
 


