
1lS0N RAIMUNDO SCHWIN6EL 06494506984~ MEl 
Rua Arroio Guaçu, 33, ARROIO GUAÇU - CEP 85998-000 _ Mercedes PR 

CNP J N° 39.590.487/0001-45 _ CAD_ICMS Isento Tel.: (45) 99859-5490 

PROPOSTA DE PREÇOS 

À(o) Pregoeiro(a) do Município de Mercedes - PR 
PREGÃO PRESENCIAl Nº 47/2021 

o MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEl JEFERSON RAIMUNDO 
SCHWINGEl 06494506984 - MEl, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 39.590.487/0001-45, com sede 
na Rua Arroio Guaçu, 33, Arroio Guaçu, CEP 85998-000, Mercedes/PR, neste ato representado 
pelo titular, Sr. JEFERSON RAIMUNDO SCHWINGEL, brasileiro, maior, inscrito no CPF sob o nº 
064.945.069-84, portador da Cédula de Identidade RG nº 9.313.555-5, expedida pela SESP/PR, 
em atendimento ao disposto no Edital em epígrafe, apresenta a seguinte proposta de preços para 
a formalização de Ata de Registro de Preços para eventual prestação de serviços de pedreiro, 
para manutenção corretiva e preventiva de instalações prediais e demais serviços, conforme ne 
cessidade da Administração Geral do Município de Mercedes, conforme especificações técnicas 
mínimas constantes do Anexo 1- Memorial Descritivo 
Item Qtd Unit Descrição R$ Unit R$ Total 

Serviço de pedreiro. Com disponibilização de 

1 2.350 hora 
equipamentos de trabalho e ferramentas; 

25,00 58.750,00 
disponibilização de equipamentos de prote- 
ção individual (EPI's) 

Total 58,750,00 

Valor tota do objeto: 58.750,00 (cinquenta e oito mil, setecentos e cinquenta reais) 

Declara que nos preços apresentados estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e 
custos como frete, seguro, tributos de qualquer natureza e todas as demais despesas e encargos, 
diretos ou indiretos, relacionados com o fornecimento do objeto da presente licitação. 

Eventuais comunicações relativas a execução da futura Ata de Registro de Preços, 
especialmente ordens de compra; poderão ser enviadas para o e-mail 
jefe12miguel.djeff@gmail.com 

A proposta tem prazo de validade de 30(trinta) dias, a contar da data da entrega da pre 
sente, estendendo-se à etapa de lances verbais. 

Mercedes-PR, 06 de maio de 2021 

~/(.s~~ 
Jeferson Raimundo Schwingel 

Titular 



~R BORGES 70398119953- MEl 
ua P dre José Gaertner, 885, Centro - CEP 85998-000 - Mercedes PR 

024.900.109/0001-43 - CAD_ICMS Isento Tel.: (45) 98807-6922 

PROPOSTA DE PREÇOS 

À(o) Pregoeiro(a) do Município de Mercedes - PR 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2021 

o MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEl OSMAR BORGES 
70398119953 - MEl, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 24.900.109/0001-43, com sede na Rua 
Padre José Gaertner, 885, Centro, CEP 85998-000, Mercedes/Pk, neste ato representado 
pelo titular, Sr. OSMAR BORGES, brasileiro, maior, inscrito no CPF sob o nº 703.981.199-53, 
portador da Cédula de Identidade RG nº 5.461.970-7, expedida pela SESP /PR, em atendi 
mento ao disposto no Edital em epígrafe, apresenta a seguinte proposta de preços para a 
formalização de Ata de Registro de Preços para eventual contratação de empresa para pres 
tação de serviços de pedreiro, para manutenção preventiva e corretiva de instalações predi 
ais e demais serviços, conforme necessidade da Administração Geral do Município de Mer 
cedes, conforme especificações técnicas mínimas constantes do Anexo 1- Memorial Descri 
tivo. 
Item Qtd Unit Descrição R$ Unit R$ Total 

Serviço de pedreiro. Com disponibilização 

1 2.350 hora 
de equipamentos de trabalho e ferramen- 

30,00 70.500,00 
tas; disponibilização de equipamentos de 
proteção individual (EPI's) 

Total 70.500,00 

Valor to ta do objeto: 70.500,00 (Setenta mil e quinhentos reias) 

Declara que nos preços apresentados estão incluídos, além do lucro, todas as despesas 
e custos como frete, seguro, tributos de qualquer natureza e todas as demais despesas e 
encargos, diretos ou indiretos, relacionados com o fornecimento do objeto da presente 
licitação. 

Eventuais comunicações relativas a execução da futura Ata de Registro de Preços, 
especialmente ordens de compra, poderão ser enviadas para o e-mail 
osmarborges2 021@gmail.com 

A proposta tem prazo de validade de 30(trinta) dias, a contar da data da entrega da 
presente, estendendo-se à etapa de lances verbais. 

Mercedes-PR, 06 de maio de 2021 

Osmar Borges 
Titular 



~-----------Y.--~--------------------------------------------------------------------- 
EVANDRO KIST 88651460953- MEl 

Rua João Pessoa, '1175, Lotearn. Horizonte,- CEP 85998-000 - Mercedes PR 
CNPJ N° 16.965.904/0001-91 - CAD_ICMS Isento Te!.: (45) 98828-2032 

PROPOSTA DE PREÇOS 

A(o) Pregoeiro(a) do Município de Mercedes ~ PR 
PREGÃO PRESENCIAL N° 47/2021 

o MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEl EV ANDRO KIST 
88651460953 ~ MEl, inscrito no CNP]/MF sob o nO 16.965.904/0001/91, com sede na Rua João 
Pessoa, 1175, Loteam. Horizonte, CEP 85998/000, Mercedes/PR, neste ato representado pelo titu 
lar, Sr. EVANDRO ~IST, brasileiro, maior, inscrito no CPF sob o nQ 886.514.609/63, portador da 
Cédula de Identidade RG nQ 5.751.400/0, expedida pela SESP/PR, em atendimento ao disposto no 
Edital em epígrafe, apresenta a seguinte proposta de-preços para a formalização de Ata de Registro 
de Preços para eventual contrataçãode empresa para prestação de serviços de pedreiro, para ma/ 
nutenção preventiva-e corretiva de instalações prediais e demais serviços, conforme necessidade 
da Administração Geral do Município de Mercedes, conforme especificações técnicas mínimas 
constantes do Anexo I - Memorial Descritivo. . . 
Item Qtd Unit Descrição R$ Unit R$ Total 

Serviço de pedreiro. Com disponibiliza- 
1 2.350 hora ção de equipamentos de trabalho e ferra- 33,50 78.725,00 mentas; disponibilização de equipamen- 

tos de proteção individual (EPI's) 
Total 78.725,00 

Valor tota do objeto: 78.725,00(Setenta e oito mil e duzentos e vrnte e cmco reais) 

Declara que nos preços apresentados estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e 
custos como frete, seguro, tributos de qualquer natureza e todas as demais despesas e encargos, 
diretos ou indiretos, relacionados com o fornecimento do objeto da presente licitação, 

Eventuais comunicações relativas a execução da futura Ata de Registro de Preços, 
especialmente ordens de compra, poderão ser enviadas para o e-rnaíl carecakist23@gmail.com 

A proposta tem prazo de validade de 30(trinta) dias, a contar da data da entrega da presente, 
estendendo/se à etapa de lances verbais, 

Mercedes- PR, 06 de maio de 2021 

rL~lLw ~ 
Evandro Kist 

Titular 

~ _J 


