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ATA DE ANÁLISE DE PROPOSTA DE PREÇOS E JULGAMENTO 

MODALIDADE  DISPENSA DE LICITAÇÃO 

NÚMERO DO PROCESSO 014/2021 

CONVÊNIO PRONON 2017 – SIPAR 25000.000749/2017-34 

RESPONSÁVEL SARA DIAS LAGADINOF  

DATA 07/05/2021 

TIPO MENOR PREÇO GLOBAL 

 

OBJETO: 01 (UMA) UNIDADE DE ARMÁRIO VOLANTE  

VALOR GLOBAL MÁXIMO: R$ 2.480,00 (dois mil, quatrocentos e oitenta reais) 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL 

 

Aos 07 (sete) dias do mês de maio de 2021 às 15h30 min, na sala de reuniões da Gerencia de 

Suprimentos do Hospital Pequeno Príncipe, situada na Avenida Silva Jardim, nº. 1639 - 1° andar, Água 

Verde, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, reuniram-se em sessão pública, a Comissão de 

Licitação da Associação Hospitalar de Proteção à Infância Dr. Raul Carneiro, instituída pela Resolução 

nº 001/2020 de 02 de janeiro de 2020, na forma da legislação vigente, objetivando a AQUISIÇÃO 01 

(UMA) UNIDADE DE ARMÁRIO VOLANTE, conforme condições e preceitos fixados no Anexo I do  

Edital de Dispensa de Licitação nº 014/2021.  

 

1. DO OBJETO  

 
ITEM 

 
UN  

 

 
QTDE 

 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

 
VALOR MÁXIMO 

UNITÁRIO 

 
VALOR MÁXIMO 

TOTAL 
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ARMÁRIO VOLANTE  

 
R$ 2.480,00 

 
R$ 2.480,00 
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DESCRITIVO TÉCNICO: características e especificações do produto 

Armário alto volante para guarda de materiais 

Móvel em MDF com revestimento interno em Laminado Melamínico Brilhante cor BRANCO SUPREMO – ARAUCO UNICOLORES, 
e revestimento externo em Laminado Melamínico Texturizado cor BRANCO SUPREMO – ARAUCO UNICOLORES, contendo: duas 
portas de abrir com dobradiças slowmotion e perfil puxador de embutir em alumínio, com ponteiras, e cinco prateleiras de altura 
regulável na parte interna.  

A estrutura do armário deverá ser formada de tampo, laterais, fundo e base, confeccionados em MDF com ambas as faces em lami-
nado melamínico de alta pressão. O tampo deverá ter espessura de 50mm. Acabamento das extremidades reto em fita de poliesti-
reno 2mm de espessura, sendo a parte superior da fita arredondada com raio de 2,5 mm, conforme norma ABNT NBR 13966 TAB-
6, na mesma cor do tampo. A fixação do tampo na base deverá ser por meio de buchas metálicas de alta resistência, facilitando a 
montagem e a eventual remontagem.  As laterais deverão ter espessura de 50mm, com acabamento em todas as bordas em fita de 
poliestireno 1 mm de espessura.  Deverá ser prevista furação em toda extensão das laterais do armário para regulagem da pratelei-
ra interna sem o uso de ferramentas. O fundo deverá ter espessura de 18mm. A base do armário deverá ter espessura de 50mm, 
com acabamento das extremidades reto em fita de poliestireno 2mm de espessura. Todas as fitas de poliestireno deverão ser cola-
das pelo processo Hot Melt. A base deverá contar com rodízios de duplo giro em nylon natural injetado de alta resistência e baixo 
ruído para fixação nas quatro extremidades, com travas.  

O armário deverá contar com 05 prateleiras de 18mm de espessura, na cor do mobiliário, e bordas protegidas por perfil em termo-
plástico, na mesma cor da prateleira, com regulagem de altura por pinos metálicos nas laterais internas dos armários 

DIMENSÕES: 

Largura: 850mm; Profundidade: 600 mm e Altura: 2,0 m (mais rodízios). 

GARANTIA: 

Fornecedor deverá oferecer 2 (dois) anos de garantia à partir da data de fornecimento do mobiliário.  

 

 

2. DAS EMPRESAS CONVIDADAS 

Foram regularmente convidadas para esta Dispensa de Licitação as empresas abaixo relaciona-
das:  

1) "maycon" <maycon@enovacaomoveis.com.br>;    

2) "valmir lopes" <valmir_lopes@lkmarcenaria.com.br>; 

3) "personalizzaplanejados" <personalizzaplanejados@gmail.com>; 

4) "belnifer" <belnifer@yahoo.com.br>; 

5) "vendas" <vendas@teckflex.com.br>; 

6) "adm" <adm@dismacenter.com.br>; 

7) "grupo" <grupo@belniakimoveis.com.br>; 

8) "vendas" <vendas@umtoque.com.br>; 

9) "comercial" <comercial@shoppingescritorio.com.br>; 

10) "suporte" <suporte@meusmoveis.com.br>;  
 

3. DO PRAZO E ENVIO DAS PROPOSTAS 

O Edital da presente Dispensa de Licitação foi disponibilizado as empresas, via e-mail, em 05 de 

abril de 2021 às 09h40min.     

 

4. DAS PROPOSTAS APRESENTADAS 

4.1. Apresentaram propostas de preços as empresas abaixo relacionadas: 
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1) BELNIAKI & CIA LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 38.438.034/0001-35, 

apresentou proposta de preços, cujo valor total perfaz a importância de R$ 2.281,00 (dois mil, 

duzentos e oitenta e um reais).  

 

2) ENOVAÇÃO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

10.158.320/0001-28, apresentou proposta de preços, cujo valor total perfaz a importância de 

R$ 2.480,00 (dois mil, quatrocentos e oitenta reais).  

 
5. DA ANÁLISE TÉCNICA E CLASSIFICAÇÃO  

A empresa BELNIAKI & CIA LTDA, apresentou tempestivamente a menor proposta, a qual 

após análise técnica pela área responsável, verificou-se que a mesma atendeu as especificações 

técnicas, bem como, aos requisitos exigidos do Anexo I do Edital em sua integralidade. Na sequência 

passou a análise dos documentos de habilitação, os quais também atenderam integralmente as 

exigências do Edital. 

 

6. DO JULGAMENTO E DA HOMOLOGAÇÃO 

Neste sentido a empresa BELNIAKI & CIA LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

38.438.034/0001-35, LOGROU VENCEDORA, por atender a todos os requisitos descritos no Anexo I 

do edital de Dispensa de Licitação nº 014/2021, cujo objeto é a aquisição de Armário Volante, no valor 

total de R$ 2.480,00 (dois mil, quatrocentos e oitenta reais).   

 

Remeta-se os autos ao Representante Legal da ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE PRO-

TEÇÃO À INFÂNCIA DR. RAUL CARNEIRO, para homologação do resultado desta Dispensa de 

Licitação, cumprindo-se todos os atos de publicidade do feito. 

 

Nada mais havendo a tratar, dou por encerrado o presente ato público e, eu, Nívia Hanthorne Ni-

ta, na qualidade de Presidente Interino da Comissão de Licitação, lavrei a presente ata que vai assina-

da pelo Presidente da Comissão e equipe de apoio. 

Curitiba, 07 de maio de 2021.  

 

 

Nívia Hanthorne Nita  Sara Dias Lagadinof  Sandy Milck 

                    Comissão de Licitação                    Apoio Técnico                     Apoio Técnico  

  

 

  


