
Extimar Equipamentos Contra Incêndio L TOA 
CNPJ: 30.797.077/0001-03 

Lote Rural nO 84/C, Chácara nO 02, s/n, Barracão nO 01, Linha Arroio Fundo, no município de Marechal 
Cândido Rondon, Estado do Paraná, CEP 85960-000 

PREGÃO PRESENCIAL N°. 67/2021 

ANEXO 111 
PROPOSTA DE PREÇOS 

Ao Pregoeiro do Município de Mercedes 

Extimar Equipamentos Contra Incêndio LTOA , inscrita no CNPJ/MF nO 30.797.077/0001-03, Inscrição Estadual 
nO.90784645-82, neste ato representada por seu representante legal, o(a) Sr.(a) MARIANA FRANCINE FOLLMANN, portador(a) 
da Carteira de Identidade n.? 7.200.023-4" expedida pela SSP/PR, e do CPF nO. 066.788.469-66, em atendimento ao disposto 
no Edital em epígrafe, apresenta a seguinte Proposta de Preços para a venda, conforme descrição a seguir: 

Ite Unido Quant. Marca DESCRiÇÃO Valor Unitário Valor Total 
m 

Recarga de extintor PQS 4 Kg, classe B, C; Carga de pó químico seco B,C 
de acordo com a norma ABNT, NBR 9695 e pelo INMETRO. Pressurizado 

1 unido 70 Própria com nitrogênio, destinado à proteção e combate a incêndio da classe B R$ 53,13 R$ 3.719,10 
(líquidos inflamáveis) e C (materiais elétrico sob carga). 
Recarga de extintor PQS 6 Kg, classe B, C; Carga de pó químico seco B,C 
de acordo com a norma ABNT, NBR 9695 e pelo INMETRO. Pressurizado 

2 unido 18 Própria com nitrogênio, destinado à proteção e combate a incêndio da classe B R$ 64,13 R$1.154,34 
(líquidos inflamáveis) e C (materiais elétrico sob carga). 
Recarga de extintor PQS 8 Kg, classe B, C; Carga de pó químico seco B,C 
de acordo com a norma ABNT, NBR 9695 e pelo INMETRO. Pressurizado 

3 unido 20 Própria com nitrogênio, destinado à proteção e combate a incêndio da classe B R$ 66,06 R$1.312,20 
(liquidos inflamáveis) e C (materiais elétrico sob carga). 
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Recarga de extintor PQS 12 Kg, classe B, C; Carga de pó químico seco B,C 
de acordo com a norma ABNT, NBR 9695 e pelo INMETRO. Pressurizado 

4 unido 10 Própria com nitrogênio, destinado à proteção e combate a incêndio da classe B R$ 78,16 R$ 781,60 
(líquidos inflamáveis) e C (materiais elétrico sob carga). 
Recarga de extintor AP 10 Lts, classe A; Carga de água pressurizada, de 
acordo com a norma ABNT, NBR 11715 e pelo INMETRO; Destinado no 

unido 34 Própria combate a incêndio da classe A (combustíveis sólidos, por exemplo, R$ 54,40 R$ 1.849,60 
5 madeira, papel, tecidos, etc.). 

Recarga de extintor C02 6 Kg, classe B, C; Carga de dióxido de carbono 
(C02), de acordo com as normas ABNT, NBR 11716 e pelo INMETRO. 

unido 21 Própria Destinado no combate a incêndio da classe B (líquidos inflamáveis) e C R$ 83,16 R$ 1.746,36 
6 (equipamentos elétricos). 

Recarga de extintor ABC 4Kg, carga à base de Monosfato de Amônia (teor 

unido 04 
mínimo de agente inibidor 55%), destinado à proteção e combate a incêndio 

R$ 64,56 Própria da Classe A (aparas de papel), B (líquidos inflamáveis) e C (materiais R$ 258,24 

7 elétricos energizados), fornecido na capacidade de 6 quilos de agente 
extintor. Deacordo com a norma ABNT NBR 15808:2013 
Recarga de extintor ABC 6Kg, carga à base de Monosfato de Amônia (teor 
mínimo de agente inibidor 55%), destinado à proteção e combate a incêndio 
da Classe A (aparas de papel), B (líquidos inflamáveis) e C (materiais 

8 unido 07 Própria elétricos energizados), fornecido na capacidade de 6 quilos de agente R$ 69,83 R$ 488,81 
extintor. De acordo com a norma ABNT NBR 15808:2013 

Valor total máximo do objeto: R$ 11.319,25 (onze mil, trezentos e dezenove reais e vinte e cinco centavos) R$ 11.319,25 
-- -- 

No preço estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos como frete, seguro, tributos de qualquer natureza e todas as demais 
despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação. A remessa de eventuais ordens de 
compra e demais comunicações poderão ser encaminhadas para o e-mail: vendas@protemar.com.brTelefone: (45) 3254-9131 

Prazo de validade da Proposta: 30 (trinta) dias, estendendo-se à etapa de lances verbais. 

Marechal Cândido Rondon - PR, 15 de junho de 2021. 

~4·ory&; ~w. kllW?!h 
MARIANA FRANCINE FOLLMANN 

SÓCIA-ADMINISTRADORA 
RG: 7.200.023-4 SSP/PR - CPF: 066.788.469-66 
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NACIONAL 
EXTINTORES E EPI'S 

ANEXO 111 

PROPOSTA DE PREÇOS 

Ao Pregoeiro do Município de Mercedes - PR 

Pregão Presencia I nQ 67/2021 

A empresa PROTEGE COMERCIO DE EXTINTORES E EPIS LTDA, inscrita no CNPJ/MF nQ 02.786.624/0003-73, 
Inscrição Estadual nQ• 90475531-10, neste ato representada por seu representante legal, abaixo assinado, 
em atendimento ao disposto no Edital em epígrafe, apresenta a seguinte Proposta de Preços para 
aquisição de recarga para extintores de incêndio, visando compor sistemas de proteção e segurança 
dos prédios públicos do Município de Mercedes X, conforme descrição a seguir: 

Item Unid Quant Descrição R$ Unit R$ Total 

Recarga de extintor PQS 4 Kg, classe B, C; Carga de pó químico 
seco B,C de acordo com a norma ABNT, NBR 9695 e pelo INMETRO. 

1 unid 70 Pressurizado com nitrogênio, destinado à proteção e combate a 45,00 3.150,00 
incêndio da classe B (líquidos inflamáveis) e C (materiais elétrico 
sob carga). 

Recarga de extintor PQS 6 Kg, classe B, C; Carga de pó químico 
seco B,C de acordo com a norma ABNT, NBR 9695 e pelo INMETRO. 

2 unid 18 Pressurizado com nitrogênio, destinado à proteção e combate a 55,00 990,00 
incêndio da classe B (líquidos inflamáveis) e C (materiais elétrico 
sob carga). 

Recarga de extintor PQS 8 Kg, classe B, C; Carga de pó químico 
seco B,C de acordo com a norma ABNT, NBR 9695 e pelo INMETRO. 

3 unid 20 Pressurizado com nitrogênio, destinado à proteção e combate a 58,00 1.160,00 
incêndio da classe B (líquidos inflamáveis) e C (materiais elétrico 
sob carga). 

Recarga de extintor PQS 12 Kg, classe B, C; Carga de pó químico 
seco B,C de acordo com a norma ABNT, NBR 9695 e pelo INMETRO. 

4 unid 10 Pressurizado com nitrogênio, destinado à proteção e combate a 65,00 650,00 
incêndio da classe B (líquidos inflamáveis) e C (materiais elétrico 
sob carga). 

Recarga de extintor AP 10 Lts,classe A; Carga de água pressurizada, 

5 unid 34 de acordo com a norma ABNT, NBR 11715 e pelo INMETRO; 45,00 1.530,00 
Destinado no combate a incêndio da classe A (combustíveis sólidos, 
por exemplo, madeira, papel, tecidos, etc.). 

Recarga de extintor C02 6 Kg, classe B, C; Carga de dióxido de 

6 unid 21 
carbono (C02), de acordo com as normas ABNT, NBR 11716 e pelo 70,00 1.470,00 
INMETRO. Destinado no combate a incêndio da classe B (líquidos 
inflamáveis) e C (equipamentos elétricos). 

PROTEGE COMÉRCIO DE EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA EPP 

r 
Avenida Parigot de Souza, 190, bairro Jardim Porto Alegre, CEP 85906-070, Toledo - PR 

CNPJ Sob nº 02.786.624/0003-73 

Fone (45) 3324-1801- clodoaldo@extintoresnacional.com.br 



NACIONAL 
EXTINTORES E EPI'S 

Recarga de extintor ABC 4Kg, carga à base de Monosfato de Amônia 
(teor mínimo de agente inibidor 55%), destinado à proteção e 

7 unid 04 combate a incêndio da Classe A (aparas de papel), B (líquidos 
55,00 220,00 

inflamáveis) e C (materiais elétricos energizados), fornecido na 
capacidade de 6 quilos de agente extintor. De acordo com a norma 
ABNT NBR 15808:2013 

Recarga de extintor ABC 6Kg, carga à base de Monosfato de Amônia 
(teor mínimo de agente inibidor 55%), destinado à proteção e 

8 unid 07 
combate a incêndio da Classe A (aparas de papel), B (líquidos 

60,00 420,00 inflamáveis) e C (materiais elétricos energizados), fornecido na 
capacidade de 6 quilos de agente extintor. De acordo com a norma 
ABNT NBR 15808:2013 

VALOR TOTAL: NOVE MIL QUINHENTOS E NOVENTA REAIS 9.590,00 

a) Descrição do objeto conforme Anexo 1- Memorial Descritivo. 
b) Valor unitário total por item e global do lote. 
c) Indicação da marca dos itens que compõem o objeto da proposta 

No preço estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos como frete, seguro, tributos de qualquer 
natureza e todas as demais despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da 
presente licitação. 

A remessa de eventuais ordensde compra e demais comunicações poderão ser encaminhadas para o e 
mail: clodoaldo@extintoresnacional.com.br;alison@sulbrasillicitacoes.com.br 

Prazo de validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, estendendo-se à etapa de lances verbais. 

CARLO! ALBER O CESARI 

RG 1.896.405/ CPF 334.669.049-00 

Representante Legal 

PROTEGE COMÉRCIO DE EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA EPP 

CNPJ Sob nº 02.786.624/0003-73 

Fone (45) 3324-1801- clodoaldo@extintoresnacional.com.br 

Avenida Parigot de Souza, 190, bairro Jardim Porto Alegre, CEP 85906-070, Toledo - PR 


