
 
 
 
 

Pesquisa de Preço n° 036/2022  
Termo de Compromisso PRONON 2018 – LLA– SIPAR: 25000.043593/2018-67 

 
Curitiba, 7 de abril de 2022. 

PARECER TÉCNICO DA PESQUISA DE PREÇO Nº 036/2022 
 

Solicitante: Comissão Permanente de Licitação – CPL  
 
Finalidade: Solicitação de análise técnica e parecer técnico da proposta comercial apresentada pela 
empresa de menor valor, referente a aquisição de RACK DE PONTEIRA COM FILTRO, objetivando 
atender as necessidades do Termo de Compromisso Pronon 2018 – LLA – SIPAR 25000.043593/2018-
67 (anexos proposta comercial e documentos complementares, descritivo técnico).  
 
OBJETO: RACK DE PONTEIRA COM FILTRO – Tamanho 100-1000UL, conforme especificações 
técnicas do item 01, do Anexo I do Edital de Pesquisa de Preço n° 036/2022.  

 
O presente parecer técnico, trata da análise técnica do objeto apresentado na proposta comercial da 
empresa DSYSLAB PROD. E EQUIP. PARA LABORATÓRIOS EIRELI. 
 
 
A assessoria técnica da Associação Hospitalar de Proteção à Infância Dr. Raul Carneiro, no que se refere 
às especificações técnicas do item supracitado, considera: 
 

 Sim, foi analisada a proposta fornecida pela empresa tendo sido identificada total conformidade do 
material ofertado com as especificações solicitadas. Considero que a Proposta atende as especificações 
exigidas pelo Edital, devendo, portanto, ser aceita. O processo de compra pode ser formalizado.  

 Não, a proposta fornecida pela empresa não está de acordo com as especificações solicitadas no 
Edital. Considero, portanto, a proposta incompatível com os requisitos mínimos exigidos, devendo a 
empresa ser DESCLASSIFICADA, pois fora identificada(s) a(s) seguinte(s) inconformidade(s) do material 
ofertado com as especificações solicitadas:  
Observações: 

DECLARO, para os devidos fins que a documentação técnica foi analisada e o produto ESTÁ de acordo 
com os padrões de utilização da entidade. 
 
Data: ___/____/____   
 
Responsável pelo parecer: _______________________________________ 
                                                                      ROBERTO ROSATI 
                                               
 

 

07  04    2022

X



 
 
 
 

Pesquisa de Preço n° 036/2022  
Termo de Compromisso PRONON 2018 – LLA– SIPAR: 25000.043593/2018-67 

 
Curitiba, 12 de abril de 2022. 

PARECER TÉCNICO DA PESQUISA DE PREÇO Nº 036/2022 
 

Solicitante: Comissão Permanente de Licitação – CPL  
 
Finalidade: Solicitação de análise técnica e parecer técnico da proposta comercial apresentada pela 
empresa de menor valor, referente a aquisição de RACK DE PONTEIRA COM FILTRO, objetivando 
atender as necessidades do Termo de Compromisso Pronon 2018 – LLA – SIPAR 25000.043593/2018-
67 (anexos proposta comercial e documentos complementares, descritivo técnico).  
 
OBJETO: RACK DE PONTEIRA COM FILTRO – Tamanho 0,5-10UL (LONGAS), conforme 
especificações técnicas do item 01, do Anexo I do Edital de Pesquisa de Preço n° 036/2022.  

 
O presente parecer técnico, trata da análise técnica do objeto apresentado na proposta comercial da 
empresa NOVA ANALÍTICA IMP. E EXP. LTDA. 
 
 
A assessoria técnica da Associação Hospitalar de Proteção à Infância Dr. Raul Carneiro, no que se refere 
às especificações técnicas do item supracitado, considera: 
 

 Sim, foi analisada a proposta fornecida pela empresa tendo sido identificada total conformidade do 
material ofertado com as especificações solicitadas. Considero que a Proposta atende as especificações 
exigidas pelo Edital, devendo, portanto, ser aceita. O processo de compra pode ser formalizado.  

 Não, a proposta fornecida pela empresa não está de acordo com as especificações solicitadas no 
Edital. Considero, portanto, a proposta incompatível com os requisitos mínimos exigidos, devendo a 
empresa ser DESCLASSIFICADA, pois fora identificada(s) a(s) seguinte(s) inconformidade(s) do material 
ofertado com as especificações solicitadas:  
Observações: 

DECLARO, para os devidos fins que a documentação técnica foi analisada e o produto está de acordo 
com os padrões de utilização da entidade. 
 
Data: ___/____/____   
 
Responsável pelo parecer: _______________________________________ 
                                                                      ROBERTO ROSATI 
                                               
 

 

12   04    2021

X



 
 
 
 

Pesquisa de Preço n° 036/2022  
Termo de Compromisso PRONON 2018 – LLA– SIPAR: 25000.043593/2018-67 

 
Curitiba, 6 de abril de 2022. 

PARECER TÉCNICO DA PESQUISA DE PREÇO Nº 036/2022 
 

Solicitante: Comissão Permanente de Licitação – CPL  
 
Finalidade: Solicitação de análise técnica e parecer técnico da proposta comercial apresentada pela 
empresa de menor valor, referente a aquisição de RACK DE PONTEIRA COM FILTRO, objetivando 
atender as necessidades do Termo de Compromisso Pronon 2018 – LLA – SIPAR 25000.043593/2018-
67 (anexos proposta comercial e documentos complementares, descritivo técnico).  
 
OBJETO: RACK DE PONTEIRA COM FILTRO – Tamanhos 0,5-10ul (curtas); 0,5-10ul (longas); 20-
200ul e 100-1000ul, conforme especificações técnicas do item 01, do Anexo I do Edital de Pesquisa 
de Preço n° 036/2022.  

 
O presente parecer técnico, trata da análise técnica do objeto apresentado na proposta comercial da 
empresa JOBLAB COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.  
 
A assessoria técnica da Associação Hospitalar de Proteção à Infância Dr. Raul Carneiro, no que se refere 
às especificações técnicas do item supracitado, considera: 
 

 Sim, foi analisada a proposta fornecida pela empresa tendo sido identificada total conformidade do 
material ofertado com as especificações solicitadas. Considero que a Proposta atende as especificações 
exigidas pelo Edital, devendo, portanto, ser aceita. O processo de compra pode ser formalizado.  

 Não, a proposta fornecida pela empresa não está de acordo com as especificações solicitadas no 
Edital. Considero, portanto, a proposta incompatível com os requisitos mínimos exigidos, devendo a 
empresa ser DESCLASSIFICADA, pois fora identificada(s) a(s) seguinte(s) inconformidade(s) do material 
ofertado com as especificações solicitadas:  
Observações: 
Infelizmente as ponteiras da marca OLEN não encaixam de forma adequada. 

DECLARO, para os devidos fins que a documentação técnica foi analisada e o produto não está de 
acordo com os padrões de utilização da entidade. 
 
Data: ___/____/____   
 
Responsável pelo parecer: _______________________________________ 
                                                                      ROBERTO ROSATI 
                                               
 

 

05   04    2022

X



Pesquisa de Preço n° 036/2022
Termo de Compromisso PRONON 2018 – LLA– SIPAR: 25000.043593/2018-67

Curitiba, 5 de abril de 2022.
PARECER TÉCNICO DA PESQUISA DE PREÇO Nº 036/2022

Solicitante: Comissão Permanente de Licitação – CPL

Finalidade: Solicitação de análise técnica e parecer técnico da proposta comercial apresentada pela
empresa de menor valor, referente a aquisição de PLÁSTICOS, objetivando atender as necessidades
do Termo de Compromisso Pronon 2018 – LLA – SIPAR 25000.043593/2018-67 (anexos proposta
comercial e documentos complementares, descritivo técnico).

OBJETO: RACK DE PONTEIRA COM FILTRO – Tamanho 0,5-10ul (curtas) – ITEM I;
RACK DE PONTEIRA COM FILTRO – Tamanho 20-200ul – ITEM III, conforme

especificações técnicas do item 01, do Anexo I do Edital de Pesquisa de Preço n° 036/2022.

O presente parecer técnico, trata da análise técnica do objeto apresentado na proposta comercial da
empresa BRAZID IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COMERCIAL E SERVIÇOS DE PRODUTOS –
FORLAB EXPRESS.

A assessoria técnica da Associação Hospitalar de Proteção à Infância Dr. Raul Carneiro, no que se
refere às especificações técnicas do item supracitado, considera:

• Sim, foi analisada a proposta fornecida pela empresa tendo sido identificada total conformidade
do material ofertado com as especificações solicitadas. Considero que a Proposta atende as
especificações exigidas pelo Edital, devendo, portanto, ser aceita. O processo de compra pode ser
formalizado.
• Não, a proposta fornecida pela empresa não está de acordo com as especificações solicitadas
no Edital. Considero, portanto, a proposta incompatível com os requisitos mínimos exigidos, devendo a
empresa ser DESCLASSIFICADA, pois fora identificada(s) a(s) seguinte(s) inconformidade(s) do
material ofertado com as especificações solicitadas:
Observações:

DECLARO, para os devidos fins que a documentação técnica foi analisada e o produto está de acordo
com os padrões de utilização da entidade.

Data: ___/____/____

Responsável pelo parecer: _______________________________________
ROBERTO ROSATI

06  05    2022

X



Pesquisa de Preço n° 036/2022
Termo de Compromisso PRONON 2018 – LLA– SIPAR: 25000.043593/2018-67



Pesquisa de Preço n° 036/2022
Termo de Compromisso PRONON 2018 – LLA– SIPAR: 25000.043593/2018-67

Curitiba, 5 de abril de 2022.
PARECER TÉCNICO DA PESQUISA DE PREÇO Nº 036/2022

Solicitante: Comissão Permanente de Licitação – CPL

Finalidade: Solicitação de análise técnica e parecer técnico da proposta comercial apresentada pela
empresa de menor valor, referente a aquisição de PLÁSTICOS, objetivando atender as necessidades
do Termo de Compromisso Pronon 2018 – LLA – SIPAR 25000.043593/2018-67 (anexos proposta
comercial e documentos complementares, descritivo técnico).

OBJETO: RACK DE PONTEIRA COM FILTRO – Tamanho 0,5-10ul (longas) – ITEM II;
RACK DE PONTEIRA COM FILTRO – Tamanho 100-1000ul – ITEM IV, conforme

especificações técnicas do item 01, do Anexo I do Edital de Pesquisa de Preço n° 036/2022.

O presente parecer técnico, trata da análise técnica do objeto apresentado na proposta comercial da
empresa CIENCOR SCIENTIFIC LTDA..

A assessoria técnica da Associação Hospitalar de Proteção à Infância Dr. Raul Carneiro, no que se
refere às especificações técnicas do item supracitado, considera:

• Sim, foi analisada a proposta fornecida pela empresa tendo sido identificada total conformidade
do material ofertado com as especificações solicitadas. Considero que a Proposta atende as
especificações exigidas pelo Edital, devendo, portanto, ser aceita. O processo de compra pode ser
formalizado.
• Não, a proposta fornecida pela empresa não está de acordo com as especificações solicitadas
no Edital. Considero, portanto, a proposta incompatível com os requisitos mínimos exigidos, devendo a
empresa ser DESCLASSIFICADA, pois fora identificada(s) a(s) seguinte(s) inconformidade(s) do
material ofertado com as especificações solicitadas:
Observações:
As ponteiras ABDOS foram testadas no nosso laboratório e infelizmente o encaixe não é perfeito.

DECLARO, para os devidos fins que a documentação técnica foi analisada e o produto NÃO ESTÁ de
acordo com os padrões de utilização da entidade.

Data: ___/____/____

Responsável pelo parecer: _______________________________________
ROBERTO ROSATI

06   04     2022

X



 
 
 
 

Pesquisa de Preço n° 036/2022  
Termo de Compromisso PRONON 2018 – LLA– SIPAR: 25000.043593/2018-67 

 
Curitiba, 7 de abril de 2022. 

PARECER TÉCNICO DA PESQUISA DE PREÇO Nº 036/2022 
 

Solicitante: Comissão Permanente de Licitação – CPL  
 
Finalidade: Solicitação de análise técnica e parecer técnico da proposta comercial apresentada pela 
empresa de menor valor, referente a aquisição de RACK DE PONTEIRA COM FILTRO, objetivando 
atender as necessidades do Termo de Compromisso Pronon 2018 – LLA – SIPAR 25000.043593/2018-
67 (anexos proposta comercial e documentos complementares, descritivo técnico).  
 
OBJETO: RACK DE PONTEIRA COM FILTRO – Tamanhos 0,5-10ul (longas), conforme 
especificações técnicas do item 01, do Anexo I do Edital de Pesquisa de Preço n° 036/2022.  

 
O presente parecer técnico, trata da análise técnica do objeto apresentado na proposta comercial da 

empresa BRAZDI IMP. EXP. COM. E SERVIÇOS DE PRODUTO. 
 
A assessoria técnica da Associação Hospitalar de Proteção à Infância Dr. Raul Carneiro, no que se refere 
às especificações técnicas do item supracitado, considera: 
 

 Sim, foi analisada a proposta fornecida pela empresa tendo sido identificada total conformidade do 
material ofertado com as especificações solicitadas. Considero que a Proposta atende as especificações 
exigidas pelo Edital, devendo, portanto, ser aceita. O processo de compra pode ser formalizado.  

 Não, a proposta fornecida pela empresa não está de acordo com as especificações solicitadas no 
Edital. Considero, portanto, a proposta incompatível com os requisitos mínimos exigidos, devendo a 
empresa ser DESCLASSIFICADA, pois fora identificada(s) a(s) seguinte(s) inconformidade(s) do material 
ofertado com as especificações solicitadas:  
Observações: 
 
A empresa orçou ponteira SEM filtro. 

DECLARO, para os devidos fins que a documentação técnica foi analisada e o produto NÃO ESTÁ de 
acordo com os padrões de utilização da entidade. 
 
Data: ___/____/____   
 
Responsável pelo parecer: _______________________________________ 
                                                                      ROBERTO ROSATI 
                                               
 

 

07  04    2022

X


