
 

 

 

 

 
 

 

ATA PESQUISA DE PREÇOS FRACASSADA  

 

PROCESSO PESQUISA DE PREÇOS Nº 120/2021 - HPP 

CONVÊNIO PRONON 2018 – SIPAR 25000.043593/2018-67  

RESPONSÁVEL SARA DIAS LAGADINOF 

DATA 20/12/2021 

TIPO MENOR PREÇO GLOBAL 

 

Aos 20 (vinte) dias do mês de dezembro de 2021 às 16h00min, na sala de reuniões do Setor de Com-

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

na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, reuniu-se os membros da Comissão Licitação da Associação 

Hospitalar de Proteção à Infância Dr. Raul Carneiro, cujo objeto é: aquisição de AQUISIÇÃO DE REA-

GENTES DE PURIFICAÇÃO DE DNA, RNA E PROTEINAS LÍQUIDAS, atendendo os interesses da 

Associação Hospitalar de Proteção à Infância DR. Raul Carneiro – Hospital Pequeno Príncipe.  

 

1 – DO OBJETO 

ITEM 01 – REAGENTES DE PURIFICAÇÃO DE DNA, RNA E PROTEINAS LIQUIDAS 

Qtde. 
 

UN 

 

Especificação 

Valor Unitá-

rio Máximo 

Valor Total 

Máximo 

200ML 

 

 

 

 

ML 

Reagente de purificação de DNA, RNA e proteínas líquidas 

Solução monofásica a base de fenol e isotiocianato de guanidina. Pronta 

para uso e designada para isolar simultaneamente frações de RNA, 

DNA e proteínas a partir de células e tecidos de amostras humanas; de 

maneira que o material seja obtido íntegro e com alta qualidade. Tal 

qualidade é imprescindível para o uso do material em técnicas como 

PCR quantitativa em tempo real e Sequenciamento de RNA. 

 

Validade na entrega de, no mínimo, 1 ano. 

R$ 6,32 R$ 1.264,00 

 

2 – DAS EMPRESAS CONVIDADAS 

Foram regularmente convidadas para esta Pesquisa de Preços as empresas abaixo relacionadas: 

a) "laire.ferreira@gmail.com>;  

b) "ana@biocienciaonline.com.br>; 

c) "vendas8@induslab.com.br>; 

 

3 – DAS PROPOSTAS APRESENTADAS 

Apresentaram propostas tempestivamente, para o processo de Pesquisa de Preço nº 

120/2021, as empresas relacionadas abaixo: 



 

 

 

 

 
 

 

a) QIAGEN BRASIL, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.334.250/0003-92, 

apresentou proposta de preços apresentou proposta de preços que perfaz a importância total 

de R$ 1.364,00 (um mil, trezentos e sessenta e quatro reais). 

b) PROMEGA BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

11.909.227/0001-70, apresentou proposta de preços apresentou proposta de preços que 

perfaz a importância total de R$ 1.387,80 (um mil, trezentos e oitenta e sete reais e oitenta 

centavos). 

c) INDUSLAB COM. DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA, regularmente inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 05.897.011/0001-30, apresentou proposta de preços apresentou proposta 

de preços que perfaz a importância total de R$ 3.644,00 (três mil, seiscentos e quarenta e 

quatro reais) 

 

4 – DA ANÁLISE TÉCNICA DAS POPOSTAS ENCAMINHADAS 

A empresa QIAGEN, apresentou o menor valor, sua proposta fora submetida a análise técnica pelo 

setor responsável e constatou-se que a proposta não atende aos requisitos e especificações técnicas 

exigidas (conforme Parece Técnico anexo ao processo).  

Na sequência passou a análise técnica da proposta da empresa PROMEGA, constatou-se que a pro-

posta não atende aos requisitos e especificações técnicas exigidas (conforme Parece Técnico anexo 

ao processo). 

Logo passou a análise técnica da proposta da empresa INDUSLAB, constatou-se que a proposta não 

atende aos requisitos e especificações técnicas exigidas (conforme Parece Técnico anexo ao proces-

so). 

 

5 – DO JULGAMENTO 

Ato contínuo, a Comissão de Licitação por unanimidade resolve DECLARAR o processo de Pes-

quisa de Preços nº 120/2021 FRACASSADO, uma vez que todas as propostas de preços apresenta-

das foram desclassificadas tecnicamente.   

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, 20 de dezembro de 2021.  

 

   

Nívia Hanthorne Nita  Sara Dias Lagadinof         Aliandra  Terezinha Batista Hermann 

      Comissão de Licitação                 Apoio Técnico                                  Apoio Técnico 

 

 


