
MINERAÇÃO AGM LTDA 

PROPOSTA DE PREÇOS 

Ao Pregoeiro do Município de Mercedes - PR 

Pregão Presencia I nO 62/2021 

Referência: Aquisição de agregado graúdo, pedra graduada, pedra 1 e pedrisco. 

Proponente: MINERAÇAo AGM LTDA. 
Razão Social: MINERAÇAo AGM L TDA. 
Endereço: LINHA BELMONTE, ZONA RURAL DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON. 
Telefone: (45) 3256-1861/ (45) 3284-8191 
E-mail: agmmmineracao@hotmail.com 
CNPJ: 14.717.593/0001-16. 
Inscrição estadual: 90581986-06 

Assunto: PROPOSTA 

MD Pregoeiro 

limos. Senhores da Equipe de Apoio 

Vimos apresentar através desta, por intermédio do nosso Representante Legal, o Sr. 
ELlAS NEREU SULZBACHER, portador do RG n° 5.852.140-0, e do CPF nO 018003729-30, 
em atendimento ao disposto no mencionado Edital, a nossa proposta para a Aquisição de 
agregado graúdo, pedra graduada, pedra 1 e pedrisco, conforme tabela abaixo: 

Item Descrição Qtd Marca Und Preço Máximo Preço Máximo 
Unitário Global 

01 Agregado passante na 5.000 AGM Ton R$ 32,67 R$ 163.350,00 
peneira 5" (127mm) e 
retido na peneira 
3"(88,9mm). 

Agregado graúdo, 
constituído por pedra 
britada resultante de 
britagem primaria (pedra 
pulmão) de rocha sã ou, 
em casos especiais, 
oriundos de materiais 
pétreos naturais 
desmontados pela ação de 
lamina e escarificados de 
trator de esteiras ou por 
simples detonações 
(basaltos vítreos), deve 
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apresentar fragmentos ~!I:i2ii4~ - duros, limpos e duráveis, 
livres de excessos de 
particular lamelares ou 
alongadas, macias ou de 
fácil desintegração e de 
outras substâncias ou 
contaminações 
prejudiciais. 

02 Pedra britada, graduada 5.000 AGM Ton R$ 35,63 R$ 178.150,00 

03 Pedra brita, nºl 1.000 AGM Ton R$ 33,69 R$ 33.690,00 

04 Pedrisco 1.000 AGM Ton R$ 35,89 R$ 35.890,00 

TOTAL GERAL MÁXIMO R$ 411.080,00 

MINERAÇÃO AGM LTDA 

VALOR GLOBAL: R$ 411.080,00 (Quatrocentos e onze mil e oitenta reais). 

o local para retirada do objeto encontra-se a 9,6 km distante da Cidade de Mercedes - PR. 
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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: 30 (trinta) dias. 

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. 

Mercedes - PR, 07 de Junho de 2021. 
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