
ESSENCIfLMODAS 
FIRMO & FIRMO LTDA 

Av. João XXIll, n0420, Sala 01, Centro 
Mercedes-PRJCEP 85.998-000 

CNPJ: 19.210.259fOOOI-95 filE: 90650203-83 
Tel: 3256-1749 Cel: 9 8842-6463 

E-mail:essencialmodasefloricululrra@hotmail.com 

PREGÃO PRESENCIAL tI'.99/2021 

PROPOSTA DE PRECOS 
A 
Prefeitura Municipal de Mercedes 
Rua Dr. Oswaldo Cruz, n0555, Centro - Mercedes/PR I 
Referente: Licitação Modalidade Pregão Presencial nO 99/2021, Abertura 20 de agosto de 2021 r 08h30min. 

Proponente: FIRMO & FIRMO LTDA. 
Razão Social: ESSENCIAL MODAS 
Endereço: Av. João XXIII, N0420, Sala 01, centro, Mercedes/PR. 
Telefone: (45)3256-1749 198842-6463 
E-mail: essencialmodasefloricultura@hotmail.com 
CNPJ: 19.210.259/0001-95 I.E: 90650203-83 

Assunto: PROPOSTA 

MO Pregoeiro 
limos. Senhores da Equipe de Apoio 

Vimos apresentar através desta, por intermédio do nosso Representante Legal, o Sr. Robe'll0 Gonzaga Flnno, 
portador do RG n07982458-5, e do CPF n0030.708.809-08, em atendimento ao disposto no mencionado Edital, a 
nossa proposta para a prestação de serviços de transporte de máquinas elou equipamentos pesados. de propríedede 
do Município de Mercedes conforme segue: I 

R$ Mensal R$ Total Período 
Transporte de 02 (dois) rolos compactadores e 03(três) 

01 escavadeiras hidráulicas de esteiras, de propriedade do 
Município de Mercedes, dentro dos limites territoriais 
deste. 

12 meses 7.900.00 94.800.00 

Valor Total R$ 94.800.00 

O valor global da nossa proposta é de: R$ 94.800.00. ( noventa e quatro mil e oitocentos reais) 

No preço estão inclufdos, além do lucro, todas as despesas e custos como frete, seguro I tributos de qualqUEr 
natureza e todas as demais despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fomecimento dp objeto da presente 
licitação. 

As ordens de serviço e demais comunicações relativas a futura e eventual execução contrat ai, o qual será tido 
poderão ser comunicadas pelo e-mail: essencialmodasefloricultura@hotmail.com. 

Prazo de validade da Proposta: 60(sessenta) dias, estendendo-se à etapa de lances verais. 

Mercedes, 20 de agosto de 2021. 

Roberto Gonzága Firmo 
Sóciol Ad ministrador 

RG: 7982458-5 SESP/PR 
r.PF· O~O 70R ROA-OR 



C ERN TRANSPORTE RODOVIARIO 
RUA TIRADENTES, Nº 135 _ ARRIO GUACU 

CNPJ 35.000.638/0001-07 -I.E. 908.28138-18 _ CEP 85.930-000 
MERCEDES - PARANÁ 

PROPOSTA DE PREÇO 

Ao pregoeiro do município de Mercedes _ PR 

Pregão Presencial n.º 99/2021 

C ERN TRANSPORTE RODOVIARIO, inscrita no CNPJ/MF nº. 35.000.638/00pl-07, neste 
ato representada por sua representante legal, o(a) Sr(a) CLAUDINEIA ERN, portadorta) da 
Carteira de Identidade n.º 10.642.552-3, expedida pela SSP/PR, e do CPF n.º 10~.120.109-86, 
em atendimento ao disposto no Ed ita I em epígrafe, apresenta a seguinte Proposta de Preços 
para o Pregão Presencial n.º 99/2021 - contratação de empresa para prestação d~ serviços de 
transporte de máquinas e/ou equipamentos pesados, de propriedade do fy1unicípio de 
Mercedes, conforme descrição a seguir: I 

a) Descrição do item ao qual se refere a proposta, conforme Anexo I - Memorial 
Descritivo; 

Descrição do Objeto Período R$Mensal R$ Total 
Transporte de 02 (dois) rolos 12 Meses R$ 7.380,00 R< . 88.560,00 
compactadores e 03 (três) 
escavadeiras hidráulicas de esteiras, de 
propriedade do Município de 
Mercedes, dentro dos limites 
territoriais deste. 

b) Valor unitário e valor total do item ao qual se refere a proposta. No preço estão 
s, além do lucro, todas as despesas e custos como frete, seguro, tributo de qualquer incluído 

natureza e todas as demais despesas, diretas ou Indiretas, relacionadas com o fOrjeClmento do 
objeto da presente licitação. 

A remessa de eventuais ordens de serviço e demais comunicações poderão ser 
encaminhadas para o e-mail: ta_giese@hotmail.com 

Prazo de validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, estendendo-se à etapa de lances 

Mercedes- PR, 18 de Agosto de 2021. 

verbais. 

CLAUDINEIA ERN - EMPRESÁRIA 
CPF N.º 105.120.109-86 - RG. N.º 10.642.552-3 SSP-PR 



RUI JOSE I<OERICU 57736839972 - MEl 
Rua Dr. Timoteo, 5 
Lot. Pappen, CEP 85998-000 - Mercedes - PR 
CNPJ/MF nO 17.953.348/0001-04 
Telefone: (45) 8811-4625 

CADIICMS nO Isento 

PROPOSTA DE PREÇOS 

Ao Pregoeiro do Município de Mercedes - PR. 
Pregão Presencia I n.º 99/2021 

RUI JOSE KOERICH 57736839972 - MEl, inscrito no CNPJ/MF nº. 17.95t.348/0001-04, 
neste ato representado por seu titular, o Sr. Rui Jose Koerich, portador na Carteira de 
Identidade n.º4.343.010-6, expedida pela SESP/PR, e do CPF n.º 577.3' 8.399-72, em 
atendimento ao disposto no Edital em epigrafe, apresenta a seguinte Proposta de Preços para 
prestação de serviços de transporte de máquinas e/ou equipamentos pesados, ale propriedade 
do Município de Mercedes, conforme especificações técnicas mínimas consta~1 tes do Anexo I 
- Memorial Descritivo. 

Descrição do Objeto Período R$ Mensal R$ Total 
Transporte de 02 (dois) rolos compactadores 
e 03 (três) escavadeiras hidráulicas de 
esteiras, de propriedade do Município de 12 meses 8.633,33 103.599,96 
Mercedes, dentro dos limites territoriais 
deste. 

Valor total do objeto: R$ 103.599,96 (cento e três mil, quinhentos e r oventa e nove ~_. \ rears e noventa e seis centavos). 

Declara que nos preços propostos estão incluídos, além do lucro, tOda! as despesas e 
custos, diretos e indiretos, a exemplo de frete, seguro, tributos de qualquer natureza, bem 
como todos os demais encargos (custos e despesas) diretos e indiretos rela I ionados como 
fornecimento do objeto da presente licitação. 

A remessa de eventuais ordens de compra e demais comunicações poderão ser 
encaminhadas para o e-mail: diane.koerich@yahoo.com.br 

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

Mercedes - PR, 19 de agosto de 2021 

RUI JOSE KOERICH 
Titular 


