
J D C TRANS ROD DE CARGAS E 
ENC LTDA ME 
20.026.226/0001-79 

IE 9066376858 
RUA ROMANO GROFF SIN° - LOT GROFF 

MERCEDES - PR 
CEP 85998000 

FONE (45)9968-5307 

ENVELOPE N.o 1 (PROPOSTA DE PREÇOS) 

MUNICÍPIO DE MERCEDES ESTADO DO PARANÁ 

JDC TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS E ENCOMENDAS LTDA -ME 

ENDEREÇO: Rua Romano Groff, s/n? - Lotearnento Groff - em Mercedes - Estado do Paraná. 

CNPJ: 20.026.226/0001-79 

PREGÃO PRESENCIAL N.o 13/2022 

DATA DE ABERTURA: 10/02/2022 

HORÁRIO: 08h30min 



J o C TRANS ROD DE CARGAS E 
ENC LTDA ME 
20.026.226/0001-79 

IE: 9066376858 
RUA ROMANO GROFF SIN° - LOT GROFF 

MERCEDES-PR 
CEP 85998000 

FONE (45)9968-5307 

PROPOSTA DE PREÇOS 

Ao Pregoeiro do Município de Mercedes -PR 
Pregão Presencial n." 13/2022 

JDC TRANSPORTE RODOVIARlO DE CARGAS E ENCOMENDAS 
LTDA -ME, inscrita no CNPJIMF n", 20.026.226/0001-79, Inscrição Estadual n", 
90663768-58, com sede na Rua Romano Groff, s/n° - Loteamento Groff - em 
Mercedes - Estado do Paraná, neste ato representada por seu representante legal, ota) 
Sr.(a) JOÃO CERNY, portador(a) da Carteira de Identidade n.0_7.716.421-9, 
expedida pela SSPIPR, e do CPF n°. 023.363.299-99, em atendimento ao disposto no 
Edital em epígrafe, apresenta a seguinte Proposta de Preços para a venda de 
Prestação de serviço de locação de Caminhão basculante, conforme descrição a 
seguir: 

Qtd Unid Descrição R$ 
Unit* 

Prestação de serviço de locação de Caminhão basculante, 
DMT até 20 Krn, capacidade mínima de 13m3, potência 

4.680 Km mínima de 250 CV; incluso: motorista, alimentação, 1,30 
combustível, hospedagem, manutenção preventiva e 
corretiva. Distância mínima de percurso de 10 km. Cálculo do 
valor da 
viagem: Tonelada x Km rodado x Valor do Krn. 

Valor total máximo do objeto: R$ 79.092,00 (setenta e nove mil e noventa e dois 
reais). 

ObSerYllçiiJl.: O valor máximo do objeto foi obtido considerando uma viagem 
com 13 Toneladas. A distância máxima de 20 Km rodados em cada viagem (4680/20 
= 234 viagens), portanto (13 toneladas por viagem * 20 Km rodados) * 1,30 valor 
do Km = 338,00 por viagem. Com isso: 338,00 >I< 234 viagens = R$ 79.092,00 
(setenta e nove mil e noventa e dois reais). 

No preço estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos como 
frete, seguro, tributos de qualquer natureza e todas as demais despesas, diretas ou 
indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação. 



A remessa de eventuais ordens de compra e demais comunicações poderão 
ser encaminhadas para o e-mail: dainelastac@gmaiJ.com 

Prazo de validade da Proposta: (30) dias, estendendo-se à etapa de lances 
verbais. 

Mercedes-Pr, 10 de fevereiro de 2022. 

JOÃOCERNY 

~ 



ENVELOPE N.o 1 (PROPOSTA DE PREÇOS) 
MUNICÍPIO DE MERCEDES 
ESTADO DO PARANÁ 
MONSTER E CIA LTDA 
CNPJ: 31.905.214/0001-30 
PREGÃO PRESENCIAL N.o 18/2022 
DATA DE ABERTURA: 10/02/2022 
HORÁRIO: 08:30h 



MONSTER E CIA L TDA 
Av. João XXIII, S/N, Acesso Cooaqri! a BR-163 - Mercedes/PR - CEP: 85.998-000 

E-mail: admmonstey@hotmail.com - Telefone: (45) 98815-5522 
CNPJ: 31.905.214/0001-30 

PROPOSTA DE PREÇOS 

Ao Pregoeiro do Município de Mercedes - PR 
Pregão Presencial n." 13/2022 

MONSTER & CIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF n". 31.905.214/0001-30, Inscrição Estadual 
n°. 90796502-31, neste ato representada por seu representante legal, a Sra. MARIA ELENA BLAU 
MONSTER, portador(a) da Carteira de Identidade n.? 4.211.198-8, expedida pela SSPIPR, e do CPF 
n". 605.843.359-20, em atendimento ao disposto no Edital em epígrafe, apresenta a seguinte Proposta 
de P~eços para a Prestação de serviço de locação de Caminhão Basculante, conforme descrição a 
seguir: 

a) Descrição do objeto conforme Anexo 1- Memorial Descritivo: 

Qtd Unid Descrição R$ Unit* 
Prestação de serviço de locação de Caminhão basculante, DMT 
até 20 Km, capacidade mínima de 13m\ potência mínima de 

4.680 Km 250 CV; incluso: motorista, alimentação, combustível, 1,31 hospedagem, manutenção preventiva e corretiva. Distância 
mínima de percurso de 10 km. Cálculo do valor da viagem: 
Tonelada x Km rodado x Valor do Km. 

Valor total máximo do objeto: R$ 79.700,40 (setenta e nove mil e setecentos reais e quarenta 
centavos). 

Especificações técnicas a serem observadas: 

- A quantidade de Tonelada carregada será obtida no romaneio de pesagem do carregamento na 
empresa que fornecerá o material para obra. 
- Caso a obra que o Município necessitar de serviço possuir percurso menor que 10 Km, será pago 
referente a distância de 10 Km. 
- DMT - Distancia Média de Transporte, é considerado o percurso do veículo carregado. Portanto o 
valor pago será do percurso com o veículo carregado. 
- Para a prestação do serviço a empresa deverá executar com veículos com 3 ou mais eixos. 
- A locação do objeto atenderá a necessidade da Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos. 
- As despesas com o combustível, danos a terceiros, motorista e refeição para o mesmo, mecânica e 
reposição de peças correrão por conta da Contratada. 
- A abrangência dos serviços compreende o Município de Mercedes; a execução do mesmo será de 
acordo com a necessidade, após adjudicação do processo e emissão de Ordem de Serviço. 
- Eventuais avarias mecânicas ou acidentes durante a execução do objeto serão de inteira 
responsabilidade da Contratada, não importando ao Município de Mercedes qualquer obrigação de 
indenização ou reembolso. 



MONSTER E CIA L TOA 
Av. João XXIII, S/N, Acesso Copaqril a BR-163 - Mercedes/PR - CEP: 85.998-000 

E-mail: admmonster@hotmail.com - Telefone: (45) 98815-5522 
CNP): 37.905.274/0007 -30 

No preço estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos como frete, seguro, tributos 
de qualquer natureza e todas as demais despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento 
do objeto da presente licitação. 

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

Prazo de validade da Proposta: 30 (trinta) dias, estendendo-se à etapa de lances verbais. 

Mercedes - PR, 10 de fevereiro de 2022. 

MARI 
ócia Administradora 



ENVELOPE N.o 1 (PROPOSTA DE PREÇOS) 
MUNiCíPIO DE MERCEDES 
MONSTER TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA 
CNPJ: 05.973.066/0001-81 
PREGÃO PRESENCIAL N.o 18/2022 
DATA DE ABERTURA: 10/02/2022 
HORÁRIO: 08:30h 



PROPOSTA DE PREÇOS 

Ao Pregoeiro do Município de Mercedes - PR 
Pregão Presencial n.? 13/2022 

MONSTER TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA, inscrita no CNPJ/MF nO. 
05.973.066/0001-81, Inscrição Estadual nO. 90294260-20, neste ato representada por seu 
representante legal, o Sr. GIOVANE BLAU MONSTER, portador(a) da Carteira de Identidade 
n.? 9.434.793-9, expedida pela SSP/PR, e do CPF nO. 069.836.209-84, em atendimento ao 
disposto no Edital em epígrafe, apresenta a seguinte Proposta de Preços para a Prestação 
de serviço de locação de Caminhão Basculante, conforme descrição a seguir: 

a) Descrição do objeto conforme Anexo I - Memorial Descritivo: 

Qtd Unid Descrição R$ Unit* 
Prestação de serviço de locação de Caminhão 
basculante, DMT até 20 Km, capacidade mínima de 
13m3, potência mínima de 250 CV; incluso: motorista, 

4.680 Km alimentação, combustível, hospedagem, manutenção 1,30 
preventiva e corretiva. Distância mínima de percurso de 
10 km. Cálculo do valor da viagem: Tonelada x Km 
rodado x Valor do Km. . Valor total máximo do objeto: R$ 79.092,00 (setenta e nove mil e noventa e dois reais) . 

Especificações técnicas a serem observadas: 

- A quantidade de Tonelada carregada será obtida no romaneio de pesagem do 
carregamento na empresa que fornecerá o material para obra. 
- Caso a obra que o Município necessitar de serviço possuir percurso menor que 10 Km, 
será pago referente a distância de 10 Km. 
- DMT - Distancia Média de Transporte, é considerado o percurso do veículo carregado. 
Portanto o valor pago será do percurso com o veículo carregado. 
- Para a prestação do serviço a empresa deverá executar com veículos com 3 ou mais eixos. 
- A locação do objeto atenderá a necessidade da Secretaria de Viação, Obras e Serviços 
Urbanos. 
- As despesas com o combustível, danos a terceiros, motorista e refeição para o mesmo, 
rneçá . a e reposição de peças correrão por conta da Contratada. 

Rua Dr. Osvaldo cruz.Q::01 - ..». 85.998_000"L-L.~' 
e-mail: fiscal.monster@hotmail.com - Telefone: (45) 98811-4797 



- A abrangência dos serviços compreende o Município de Mercedes; a execução do mesmo 
será de acordo com a necessidade, após adjudicação do processo e emissão de Ordem de 
Serviço. 
- Eventuais avarias mecânicas ou acidentes durante a execução do objeto serão de inteira 
responsabilidade da Contratada, não importando ao Município de Mercedes qualquer 
obrigação de indenização ou reembolso. 

Valor unitário e valor total do item ao qual se refere a proposta. 

No preço estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos como frete, 
seguro, tributos de qualquer natureza e todas as demais despesas, diretas ou indiretas, 
relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação. 

A remessa de eventuais ordens de compra e demais comunicações poderão ser 
encaminhadas para o e-rnail: fiscal.monster@hotmail.com 

Prazo de validade da Proposta: 30 (trinta) dias, estendendo-se à etapa de lances 
verbais. 

Mercedes - PR, 10 de fevereiro de 2022. 

~STER 
Sócio Administrador 

Rua Dr. Osvaldo Cruz, 485 - Sala 01 - Mercedes/PR - CEP: 85.998-000 
e-mail: fiscal.monster@hotmail.com- Telefone: (45) 98811-4797 


