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ENVELOPE N.o 1 - PROPOSTA DE PREÇOS 
MUNiCíPIO DE MERCEDES ESTADO DO PARANÁ 
EXTINMAR EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA 
ENDEREÇO: ROD BR 163, ANEXO CHÁCARA LOTE 114C. 
CNPJ: 30.797.077/0001-03. 
PREGÃO PRESENCIAL N.o 68/2022 
DATA DE ABERTURA: 22/06/2022 
HORÁRIO: 08:30hrs. 
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EXr'NMAR 
EXTINMAR EQUIPAMENTOS CONTRA 

INCÊNDIO LTDA 
CNPJ: 30.797.077/0001-03 I.E. 90.784.645-82 

Rodovia Br 163, Sede, Anexo Chácara Lote 114C 
(45) 3254-9131 e (45) 9.9946-8558 

ANEXO 111 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

Município de Mercedes - PR. 
Edital de Pregão Presencial nO 68/2022 
Processo Licitatório nO 146/2022 

EXTINMAR EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA, inscrita no CNPJ/MF nO. 
30.797.077/0001-03, Inscrição Estadual nO. 90784645-82, neste ato representada por seu 
representante legal, a Sra. MARIANA FRANCINE FOLLMANN, portadora da Carteira de 
Identidade n.O 7200023-04, 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 de recarga para extintores de incêndio, conforme descrição a seguir: 

1 

14 

Recarga de extintor PQS 6 Kg, classe B,C; Carga de 
pó químico seco com grau de capacidade 
extintora 20-B:C e de acordo com a norma ABNT, 
NBR 9695 e pelo INMETRO. Pressurizado com 
nitrogênio, destinado à proteção e combate a 
incêndio da classe B (líquidos inflamáveis) e C 
(materiais elétricos sob 
carga). 

Descrição R$ Unit R$ Total Item Unid Quant 

Unid 55 

Recarga de extintor PQS 4 Kg, classe B,C; Carga de 
pó químico seco com grau de capacidade 
extintora 20-B:C e de acordo com a norma ABNT, 
NBR 9695 e pelo INMETRO. Pressurizado com 
nitrogênio, destinado à proteção e combate a 
incêndio da classe B (líquidos inflamáveis) e C 
(materiais elétricos sob 
carga). 

2 Unid 

62,50 

74,58 

3437,50 

1.044,12 



3 Unid 04 68,47 273,88 

4 Unid 

Recarga de extintor PQS 8 Kg, classe B,C; Carga de 
pó químico seco com grau de capacidade 
extintora 30-B:C e de acordo com a norma ABNT, 
NBR 9695 e pelo INMETRO. Pressurizado com 
nitrogênio, destinado à proteção e combate a 
incêndio da classe B (líquidos inflamáveis) e C 
(materiais elétricos sob 
carga). 

01 

Recarga de extintor PQS 12 Kg, classe B,C; Carga de 
pó químico seco com grau de 
capacidade extintora 40-B:C e de acordo com a 
norma ABNT, NBR 9695 e pelo INMETRO. 
Pressurizado com nitrogênio, destinado à 
proteção e combate a incêndio da classe B 
(líquidos inflamáveis) e C (materiais elétricos sob carga). 

99,97 99,97 

5 Unid 18 

Recarga de extintor AP 10 Lts, classe A; Carga de água 
pressurizada, de acordo com a norma ABNT, NBR 
11715 e pelo INMETRO; Grau de capacidade extintora 
2A; Agente expelente (N2) Nitrogênio; Destinado no 
combate a incêndio da 
classe A (combustíveis sólidos, por exemplo, 
madeira, papel, tecidos, etc.). 

63,32 1.139,76 

6 Unid 09 

Recarga de estintor C02 6 Kg, classe B, C; Carga de 
dióxido de carbono (C02); Grau de capacidade 
extintora 5-B:C e de acordo com as normas ABNT, 
NBR 11716 e pelo INMETRO. Destinado no combate 
a incêndio da classe B (líquidos inflamáveis) e C 
( equipamentos 
elétricos). 

90,00 810,00 

7 Unid 18 

Recarga de extintor ABC 4Kg, carga à base de 
combinado de fosfato de mono amônia e sulfato de 
amônia; Gás expelente (N2) Nitrogênio; Grau de 
capacidade extintora 2A 20-B:C; destinado à proteção 
e combate a incêndio da Classe A (aparas de 
papel), B (líquidos inflamáveis) e C (materiais 
elétricos energízados), fornecido na capacidade de 6 
quilos de agente extintor. De 
acordo com a norma ABNT NBR 15808:2013 

71,33 1.283,94 

8 Unid 05 

Recarga de extintor ABC 6Kg, carga à base de 
combinado de fosfato de mono amônia e sulfato de 
amônia; Gás expelente (N2) Nitrogênio; Grau de 
capacidade extintora 2A 20-B:C; Destinado à proteção 
e combate a incêndio da Classe A (aparas de 
papel), B (líquidos inflamáveis) e C (materiais 
elétricos energizados), fornecido na 
capacidade de 6 quilos de agente extintor. De acordo 
com a norma ABNT NBR 15808:2013. 

83,67 418,35 



Total I 8.507,52 I 
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: extinmar.mcr@outlook.com 

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

Mercedes - PR, 22 de Junho de 2022. 

~em ~rle &eWurYlt 
MARIANA FRANCINE FOLLMANN 

SÓCIA - ADMINISTRADORA 
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PREFEITURA DE MERCEDES/PR 
PREGÃO PRESENCIAl 068/2022 
OBJETO: Recarga para extintores de incêndio. 
DATA: 22/06/2022 - 08:30h 

PROTEGE COMERCIO DE EXTINTORES E EQUIP DE PROT INDIVIDUAllTDA - EPP 
(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
CN P J 02.786.624/0003-73, 
Parigot de Souza, 190, bairro Jardim Porto Alegre, CEP 85906-070, Toledo-PR 
FONE (45) 3324-1801- clodoaldo@extintoresnacional.com.br 

• 

ENVElOPE- PROPOSTA DE PREÇO 



PROPOSTA DE PREÇOS 

Ao Pregoeiro do Município de Mercedes 

Pregão Eletrônico nQ 68/2022 

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 recarga 

para extintores de incêndio, visando compor sistemas de proteção e segurança dos prédios públicos do Município 

de Mercedes 

Unid 14 

Recarga de extintor PQS 12 Kg, classe B,C; Carga 
de pó químico seco com grau de capacidade 
extintora 40-B:C e de acordo com a norma 
ABNT, NBR 9695 e pelo INMETRO. Pressurizado 
com nitrogênio, destinado à proteção e combate 
a incêndio da classe B (líquidos inflamáveis) e C 
(materiais elétricos sob carga). 

980,00 

Item Unid Quant Descrição R$ Unit R$ Total 
Recarga de extintor PQS 4 Kg, classe B,C; Carga 
de pó químico seco com grau de capacidade 
extintora 20-B:C e de acordo com a norma ABNT, 

1 Unid 55 NBR 9695 e pelo INMETRO. Pressurizado com 59,00 3.245,00 
nitrogênio, destinado à proteção e combate a 
incêndio da classe B (líquidos inflamáveis) e C 
(materiais elétricos sob carga). 

2 

3 

4 

Unid 

Unid 

Recarga de extintor PQS 6 Kg, classe B,C; Carga de 
pó químico seco com grau de capacidade 
extintora 20-B:C e de acordo com a norma ABNT, 
NBR 9695 e pelo INMETRO. Pressurizado com 
nitrogênio, destinado à proteção e combate a 
incêndio da classe B (líquidos inflamáveis) e C 
(materiais elétricos sob carga). 

04 

Recarga de extintor PQS 8 Kg, classe B,C; Carga de 
pó químico seco com grau de capacidade 
extintora 30-B:C e de acordo com a norma ABNT, 
NBR 9695 e pelo INMETRO. Pressurizado com 
nitrogênio, destinado à proteção e combate a 
incêndio da classe B (líquidos inflamáveis) e C 
(materiais elétricos sob carga). 

70,00 

65,00 

90,00 

260,00 

90,00 01 

----.--.---- - "----.----.- .. -- ------------ !J 
PROTEGE COMÉRCIO DE EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA EPP( \ \ ~ \ 

CNPJ Sob nº 02.786.624/0003-73 \.__.)r . 
Fone (45) 3324-1801- clodoaldo@extintoresnacional.com.br 1 

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



5 

6 

7 

8 

TOTAL: SETE Mil NOVECENTOS E OITENTA REAIS 

18 

09 

18 

05 

Unid 

Unid 

Unid 

Unid 

Recarga de extintor AP 10 tts, classe A; Carga de 
água pressurizada, de acordo com a norma ABNT, 
NBR 11715 e pelo INMETRO; Grau de capacidade 
extintora 2A; Agente expelente (N2) Nitrogênio; 
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 carbono (C02); Grau de capacidade 
extintora 5-B:C e de acordo com as normas ABNT, 
NBR 11716 e pelo INMETRO. Destinado no 
combate a incêndio da classe B (líquidos 
inflamáveis) e C (equipamentos elétricos). 

Recarga de extintor ABC 4Kg, carga à base de 
combinado de fosfato de mono amônia e sulfato 
de amônia; Gás expelente (N2) Nitrogênio; Grau 
de capacidade extintora 2A 20-B:C; destinado à 
proteção e combate a incêndio da Classe A 
(aparas de papel), B (líquidos 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 
combinado de fosfato de mono amônia e sulfato 
de amônia; Gás expelente (N2) Nitrogênio; Grau 
de capacidade extintora 2A 20-B:C; Destinado à 
proteção e combate a incêndio da Classe A(aparas 
de papel), B (líquidos inflamáveis) e C (materiais 
elétricos energizados), fornecido na capacidade 
de 6 quilos de agente extintor. De acordo com a 
norma ABNT NBR 15808:2013. 

7.980,00 

Nos preços estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos com frete, embalagem, seguro, tributos 
de qualquer natureza e todas as demais despesas, diretas ou indiretas, relacionados com o objeto da presente 
licitação. 

Prazo de validade da proposta: 90 (noventa) dias, ou conforme edital. 

PR~TEGE COMÉRCIO DE -EXTINTORES E EQUIPAMENTOS ;E PR~TE;O INOIVIOUAll TOA E~ \ lJ 
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 



Cumpre-nos informar-Ihes ainda que examinamos os documentos da licitação, inteirando-nos dos mesmos para 
elaboração da presente proposta, e ainda que concordamos com todas as condições estabelecidas no Edital e 
em seus Anexos. 

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

Toledo 22 de junho de 2022. 

Representante Credenciado 

·0 
PR~GE COMÉRCI~ D~ EXTINTORES E EQU;PAM~NTOS ~~OTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA EP-c!' \ 

CNPJ Sob nº 02.786.624/0003-73 1 
Fone (45) 3324-1801- clodoaldo@extintoresnacional.com.br 

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


