
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL – PR. 

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2019 – Registro de Preços 31/2019 
 

Expirado o prazo recursal, e em concordância com a Ata datada em e 12/07/2019, de Abertura do processo 

licitatório na modalidade de Pregão Presencial nº 49/2019, que teve como objeto o Registro de preços para 

futuras contratações de empresa especializada na elaboração de projetos elétricos, projetos de 

prevenção de incêndio e projetos hidráulicos e hidrosanitários, conforme necessidade do município, conforme 

especificações e quantidades descritas no Termo de Referência, constante do Anexo I do Edital, HOMOLOGO por 

seus próprios fundamentos determinando que seja ADJUDICADO o seu objeto a favor das empresas, conforme 

descrição e valores abaixo relacionados: 
 

EMPRESA FORNECEDORA: TRIPLAN PROJETOS LTDA – CNPJ 26.182.933/0001-30. 

Item Descrição do Item 
Unid. 
Med. 

Qtde. 
Valor 

Unit. (R$) 
Valor Total do 

Item (R$) 

1 

Contratação empresa especializada na elaboração de 

projetos elétricos, para edifícios públicos, padrão de 
energia, ampliação de rede e demais projetos, os projetos 
deverão ser aprovados pela COPEL, em edificações novas e 
também em edificações existentes, deve acompanhar o 
projeto memorial descritivo, relação de todos os materiais 
utilizados (quantitativo) e orçamento dos mesmos. 

m² 5.000  4,50  22.500,00 

2 

Contratação empresa especializada na elaboração de 
projetos de prevenção de incêndios, os projetos deverão 
ser aprovados pelo Corpo de Bombeiros, com fornecimento 

de recolhimento de taxas com o CREA e fornecimento de 3 
vias dos projetos aprovados, em edificações novas e 
regularização de edificações existentes, deve acompanhar 
o projeto, memorial descritivo, relação de todos os 
materiais utilizados (quantitativo) e orçamento dos 
mesmos. 

m² 5.000  2,20  11.000,00 

VALOR TOTAL DO FORNECEDOR  R$ 33.500,00 

 

EMPRESA FORNECEDORA: T. F. DOS SANTOS - PROJETOS E OBRAS – ME - CNPJ 18.578.392/0001-36. 

Item Descrição do Item 
Unid. 
Med. 

Qtde. 
Valor 

Unit. (R$) 
Valor Total do 

Item (R$) 

3 

Contratação de empresa especializada na elaboração de 
projetos hidráulicos e hidrossanitários para edificações 
novas, caso necessário aprovação junto a concessionária, o 
mesmo deverá ser entregue aprovado, apresentação de 
ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), paga, deve 
acompanhar o projeto, memorial descritivo, relação de 
todos os materiais utilizados (quantitativo) e orçamento 
dos mesmos. 

m² 1.000 4,00 4.000,00 

VALOR TOTAL DO FORNECEDOR  R$ 4.000,00 

 
VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA LICITAÇÃO 

R$ 37.500,00 

(TRINTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS) 

 
Bom Sucesso do Sul, 22 de Julho de 2019. 

 

NILSON ANTONIO FEVERSANI 
 Prefeito Municipal 


