
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ

TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022
RETIFICAÇÃO JULGAMENTO DE

 CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

Em cumprimento  ao  Art.  109,  §  1º,  da  Lei  Federal  nº  8.666/1993,  a  Comissão 
Permanente  de  Licitações  torna  público  o  Julgamento  de  Classificação  da  Proposta  de 
Preços da Tomada de Preço 03/2022, o qual tem como objeto a “Contratação de empresa 
especializada  para  execução  de  pintura,  fornecimento  e  instalação  de  estrutura 
metálica e de piso modular emborrachado na academia do quartel do Comando do 
Corpo  de  Bombeiros  de  Fazenda  Rio  Grande,  conforme  Planilha  de  Serviços  e 
Memorial Descritivo, devido à necessidade de adequação dos espaços das instituições 
em atendimento a legislação vigente”, conforme segue:

A Proposta de Preços da proponente  COMERCIAL NAVBAN – COMERCIO E 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA inscrita  no  CNPJ sob o  nº 43.540.241/0001.36, 
resultou  CLASSIFICADA, com o valor de R$ 235.256,29 (duzentos e trinta e cinco mil, 
duzentos e cinquenta e seis reais e vinte e nove centavos).

 ONDE SE LÊ:
A Proposta de Preços da proponente  HOPE CONSTRUTORA LTDA inscrita no 

CNPJ sob o  nº 27.895.111/0001-60,  resultou  DESCLASSIFICADA com o valor de R$ 
246.558,67 (duzentos e quarenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta e 
sete centavos).

LEIA-SE:
A Proposta de Preços da proponente  HOPE CONSTRUTORA LTDA inscrita no 

CNPJ  sob  o  nº  27.895.111/0001-60,  resultou  CLASSIFICADA  com  o valor  de R$ 
246.558,67 (duzentos e quarenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta e 
sete centavos).

A Proposta, ata da sessão pública e Parecer Técnico pertinente a análise da proposta 
de  preços  encontram-se  fixados  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, 07 de novembro de 2022.

Rozana Aparecida da Silva 
Presidente Suplente da Comissão Permanente de Licitações
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