
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022
JULGAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 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 das Propostas  de 

Preços  da  Tomada  de  Preços  nº 008/2022,  a  qual  tem  como  objeto  a  contratação  de 
empresa de engenharia para implantação do sistema de prevenção de incêndio, pânico 
e desastres nas Escolas Municipais Deputado Luiz Gabriel Sampaio e Arnaldo Busato, 
conforme segue: 

A Proposta de Preços da proponente  MURAKAMI PROJETOS E EXECUÇÃO 
DE OBRAS LTDA inscrita no CNPJ sob nº 13.786.002/0001-08, resultou CLASSIFICADA 

para o  lote 01 com o valor global de R$ 468.413,42 (quatrocentos e sessenta e oito mil 

quatrocentos e treze reais e quarenta e dois centavos) e para o lote 02 com o valor global de 

R$ 284.222,83 (duzentos e oitenta e quatro mil duzentos e vinte e dois reais e oitenta e três 

centavos).  

A Proposta  de  Preços  da  proponente  PREVENTI  ENGENHARIA CONTRA 
INCÊNDIO  LTDA,  inscrita  no  CNPJ  sob  nº 24.644.721/0001-00,  resultou 

CLASSIFICADA para  o  lote  01 com o  valor  global  de  R$ 493.227,81 (quatrocentos  e 

noventa e três mil, duzentos e vinte e sete reais e oitenta e um centavos) e para o lote 02 com 

o valor global de R$ 302.301,95 (trezentos e dois mil trezentos e um reais e noventa e cinco 

centavos).

A presente decisão se dá com base em Parecer Técnico emitido por Engenheiro Civil 

servidor municipal.

As  Propostas,  ata  da  sessão  pública  e  parecer  técnico  pertinente  a  análise  das 

propostas  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, 16 de novembro de 2022.

Gislaine Erardt Rodrigues de Oliveira

Presidente da Comissão Permanente de Licitações
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