
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022
JULGAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇO

Em cumprimento  ao  Art.  109,  §  1º,  da  Lei  Federal  nº  8.666/1993,  a  Comissão 
Permanente de Licitações torna público o Julgamento de Classificação das Propostas de 
Preço  da  Tomada  de  Preços  nº 002/2022,  o  qual  tem  como  objeto  “Contratação  de 
empresa para implantação dos Projetos Técnicos de Prevenção a Incêndio e Desastres 
na Escola Municipal Nossa Senhora de Fátima e Escola Municipal Prof. Maryle Ap. S. 
Ferri, devido à necessidade de adequação dos espaços das instituições em atendimento 
a legislação vigente”, conforme segue: 

A Proposta  de  Preços  da  proponente  PREVENTI  ENGENHARIA CONTRA 
INCENDIO  LTDA inscrita  no  CNPJ  sob  o  Nº  24.644.721/0001-00, resultou 
CLASSIFICADA para o item 1 (Escola Municipal Nossa Senhora de Fátima), com o 
valor de R$ 353.609,23 (trezentos e cinquenta e três mil, seiscentos e nove reais e vinte e 
três centavos).

A Proposta de Preços da proponente EXTINGAS EXTINTORES COMERCIO E 
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO EIRELI - ME inscrita 
no CNPJ sob o Nº 27.098.161/0001-16, resultou  CLASSIFICADA para o item 2 (Escola 
Municipal Prof. Maryle Ap. S. Ferri), com o valor de R$ 267.616,56 (duzentos e sessenta 
e sete mil, seiscentos e dezesseis reais e cinquenta e seis centavos), a presente decisão se 
justifica em razão de que após a promoção de diligência devido ao erro de preenchimento de 
planilha não houve alteração do valor  unitário grafado constante na planilha do item em 
questão, cuja correção não acarretou aumento da proposta, consoante ao item 13.2.1  do 
edital.

A Proposta  de  Preços  da  proponente  PREVENTI  ENGENHARIA CONTRA 
INCENDIO  LTDA inscrita  no  CNPJ  sob  o  Nº  24.644.721/0001-00, resultou 
CLASSIFICADA para o item 2 (Escola Municipal Prof. Maryle Ap. S. Ferri), com o 
valor de R$ 343.527,91 (trezentos e quarenta e três mil, quinhentos e vinte e sete reais e 
noventa e um centavos).

A Proposta de Preços da proponente EXTINGAS EXTINTORES COMERCIO E 
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO EIRELI - ME inscrita 
no  CNPJ  sob  o Nº  27.098.161/0001-16, resultou  DESCLASSIFICADA para  o  item 1 
(Escola Municipal Nossa Senhora de Fátima), com o valor de R$ 323,119,20 (trezentos e 
vinte e três mil, cento e dezenove reais e vinte centavos), a presente decisão se justifica em 
razão de que após a promoção de diligência devido ao erro de preenchimento de planilha 
houve alteração do valor  unitário grafado constante na planilha do item em questão, cuja 
correção acarretou aumento da proposta.
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As propostas de Preço, bem como a ata da sessão pública, encontram-se fixadas nos 
autos do processo com vistas franqueada junto a Comissão Permanente de Licitações, bem 
como  disponibilizados  junto  ao  edital  no  endereço  eletrônico 
www.fazendariogrande.pr.gov.br, a partir da publicação do presente julgamento.

Fazenda Rio Grande, 04 de Julho de 2022.

Gislaine Erardt Rodrigues de Oliveira
Presidente da Comissão Permanente de Licitações
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