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De acordo com o Quadro Comparativo acima exposto, referente à Contratação de emprêsa
especializada em prestação de serviços de recarga de extintores ê teste hidrostático nas mangueiras
de combate a incêndio com aplicação de pegas para atendimento da legislagão vigente e relatório do
Compor de Bombeiros realizado para o Conselho Regional de Enfermagêm do Paraná., a média
mercadológica das propostas ficou em R$ 465,66 (Qu1úocentos e sessentia e cinco reais e sessenta e seis
centiavos), optando-se pela DISPENSA DE LICITAÇAO, por questÕes relativas ao valor, com base no
disposto no Art. 24,11 da Lei 8.666/í 993.

Ainda no que se refere ao valor da contratação (conforme se pode aferir em orçamentos de folhas
anteriores), este setor opta pela contratação da empresa WIN LIDER COM. MANUT. DE EXTINTORES
LTDA. - CNPJ no O3.432.72710001-36, sendo o menor preço e consequentemente encontrar-se abaixo do
aferido pela média e, ainda, por apresentar as certidÕes exigidas de acordo com os ditames da Lei
8.666/1993.

lsto posto, encaminhamos o procedimento ao Setor de Contabilidade e ao Financeiro para Dotaçâo
Orçamentária e Disponibilidade Financeira. Após, envio à Assessoria Jurídica.

Curitiba, 07 de março de2017

Chefe do Setor de e Convênios

IFLS.

Contratação de empresa especializada em prestaçâo de serviços de recarga de extintores e teste
hidrostático nas mangueiras de combate a incêndio com aplicaçâo de peças para atendimento da
legislaçâo vigente e relatório do Corpo de Bombeiros realizado para o Conselho Regional de Enfermagem
do Paraná.

EMPRESA CNPJ VALOR TOTAL

ANCORA EXTINTORES 26.393.478t0001-12 R$ 468,00

UNIVERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E
PREVENCÃO À INCÊNDIO LTDA.

22.505.129t0001-94 R$ 501,00

WIN LIDER COM. MANUT. DE EXTINTORES LTDA. 03.432.727t0001-36 R$ 428,00

Média Mercadológica R$ 465,66

WIN LIDER COM. MANUT. DE EXTINTORES LTDA.

Valor da Proposta R$ 428,00
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