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EDITAL DE PESQUISA DE PREÇO Nº 003/2021 

Convênio CEDCA 010/2016 – PELO DIREITO A VIDA 
 

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

OBJETO: LONGARINAS  

VALOR GLOBAL MÁXIMO: R$ 19.053,64 (dezenove mil, cinquenta e três reais e 

sessenta e quatro centavos). 

 

 

A ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA DR. RAUL CARNEIRO 

– HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob 

o nº 76.591.569/0001-30, localizada na Avenida Iguaçu, 1472, bairro Água Verde, CEP 

nº 80240-031, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, através do Setor de Licitações, 

em conformidade com as disposições contidas em lei e regulamentos, resolve instaurar 

o presente processo de Pesquisa de Preço nº 003/2021. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA DE PAGAMENTO 

2.1 O pagamento das despesas será realizado com recursos financeiros oriundos do 

Convênio CEDCA 010/2016 – PELO DIREITO A VIDA , firmado entre a Secretaria de 

Estado da Família e Desenvolvimento Social - SEDS e a Associação Hospitalar de 

Proteção à Infância Dr. Raul Carneiro. 

 

3. DO OBJETO 

3.1. O presente processo tem por objeto aquisição de LONGARINAS, conforme 

detalhamento abaixo previsto no Termo de Instrumento do Convênio CEDCA 010/2016 

– PELO DIREITO A VIDA : 

 

ITEM DESCRIÇÃO QTD. VALOR UNITÁRIO 
PREVISTO 

VALOR TOTAL 
PREVISTO 

1 LONGARINAS DE 02 
LUGARES 

4 R$ 486,03 R$ 1.944,13 

2 LONGARINAS DE 04 
LUGARES 

7 R$ 945,23 R$ 6.616,61 

3 LONGARINAS DE 02 
LUGARES 

20 R$ 477,38 R$ 9.547,68 

4 LONGARINAS DE 04 
LUGARES 

1 R$ 945,23 R$ 945,23 

 

4. DAS PROPOSTAS APRESENTADAS – ITEM I - LONGARINAS DE 02 LUGARES 

 

4.1. Participaram do processo de Pesquisa de Preço nº 003/2021 as empresas: 
 
a) GROUP J&R COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, regularmente 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº – CNPJ n° 08.002.523/0001- 89, apresentou proposta 
comercial com valor individual de R$ 515,90 (quinhentos e quinze reais) perfazendo 
o valor total de R$ 2.063,60 (dois mil, sessenta e três reais e sessenta centavos); 
 
b) MADESUL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob 
o nº – CNPJ n° 04.101.459/0002-13, apresentou proposta comercial com valor individual 
de R$ 632,76 (seiscentos e trinta e dois reais e setenta e seis centavos) perfazendo 
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o valor total de R$ 2.531,04 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e quatro 
centavos); 
 
c) CORESUL MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, regularmente 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº – CNPJ n° 77.781.417/0001-63, apresentou proposta 
comercial com valor individual de R$ 669,00 (seiscentos e sessenta e nove reais) 
perfazendo o valor total de R$ 2.676,00 (dois mil, seiscentos e setenta e seis reais);  
 

4.1. Os valores globais das propostas comerciais apresentadas para este item não 

atendem ao recurso financeiro disponibilizado pelo Termo de Fomento, descrito na 

clausula 2 deste Edital, por este motivo o presente processo de Pesquisa de Preço, 

resta fracassado. 

 

5. DAS PROPOSTAS APRESENTADAS – ITEM II - LONGARINAS DE 04 LUGARES 

 

5.1. Participaram do processo de Pesquisa de Preço nº 003/2021 as empresas: 
 
a) GROUP J&R COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, regularmente 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº – CNPJ n° 08.002.523/0001- 89, apresentou proposta 
comercial com valor individual de R$ 1.091,00 (um mil, noventa e um reais) perfazendo 
o valor total de  R$ 7.637,00 (sete mil, seiscentos e trinta e sete reais); 
 
b) MADESUL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob 
o nº – CNPJ n° 04.101.459/0002-13, apresentou proposta comercial com valor individual 
de R$ 1.338,47 (um mil, trezentos e trinta e oito reais e quarenta e sete centavos) 
perfazendo o valor total de R$ 9.369,29 (nove mil, trezentos e sessenta e nove reais 
e vinte e nove centavos); 
 
c) CORESUL MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, regularmente 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº – CNPJ n° 77.781.417/0001-63, apresentou proposta 
comercial com valor individual de R$ 1.414,00 (um mil, quatrocentos e quatorze reais) 
perfazendo o valor total de R$ 9.898,00 (nove mil, oitocentos e noventa e oito reias);  
 

5.1. Os valores globais das propostas comerciais apresentadas para este item não 

atendem ao recurso financeiro disponibilizado pelo Termo de Fomento, descrito na 

clausula 2 deste Edital, por este motivo o presente processo de Pesquisa de Preço, 

resta fracassado. 

 

6. DAS PROPOSTAS APRESENTADAS – ITEM III -  LONGARINAS DE 02 LUGARES 

 

6.1. Participaram do processo de Pesquisa de Preço nº 003/2021 as empresas: 
 
a) GROUP J&R COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, regularmente 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº – CNPJ n° 08.002.523/0001- 89, apresentou proposta 
comercial com valor individual de R$ 515,90 (quinhentos e quinze reais) perfazendo 
o valor total de R$ 10.318,00 (dez mil, trezentos e dezoito reais); 
 
b) MADESUL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob 
o nº – CNPJ n° 04.101.459/0002-13, apresentou proposta comercial com valor individual 
de R$ 632,76 (seiscentos e trinta e dois reais e setenta e seis centavos) perfazendo 
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o valor total de R$ 12.655,20 (doze mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e vinte 
centavos); 
 
c) CORESUL MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, regularmente 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº – CNPJ n° 77.781.417/0001-63, apresentou proposta 
comercial com valor individual de R$ 669,00 (seiscentos e sessenta e nove reais) 
perfazendo o valor total de R$ 13.380,00 (treze mil, trezentos e oitenta reais);  
 

6.1. Os valores globais das propostas comerciais apresentadas para este item não 

atendem ao recurso financeiro disponibilizado pelo Termo de Fomento, descrito na 

clausula 2 deste Edital, por este motivo o presente processo de Pesquisa de Preço, 

resta fracassado. 

 

7. DAS PROPOSTAS APRESENTADAS – ITEM IV -  LONGARINAS DE 04 LUGARES 

 

7.1. Participaram do processo de Pesquisa de Preço nº 003/2021 as empresas: 
 
a) GROUP J&R COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, regularmente 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº – CNPJ n° 08.002.523/0001- 89, apresentou proposta 
comercial com valor individual de R$ 1.091,00 (um mil, noventa e um reais). 
 
b) MADESUL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob 
o nº – CNPJ n° 04.101.459/0002-13, apresentou proposta comercial com valor individual 
de R$ 1.338,47 (um mil, trezentos e trinta e oito reais e quarenta e sete centavos). 
 
c) CORESUL MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, regularmente 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº – CNPJ n° 77.781.417/0001-63, apresentou proposta 
comercial com valor individual de R$ 1.414,00  (um mil, quatrocentos e quatorze 
reais);  
 

7.1. Os valores globais das propostas comerciais apresentadas para este item não 

atendem ao recurso financeiro disponibilizado pelo Termo de Fomento, descrito na 

clausula 2 deste Edital, por este motivo o presente processo de Pesquisa de Preço, 

resta fracassado. 

 

Curitiba, 4 de março de 2021.  

   

 

Sandy Milck 
Assistente de Licitações 


