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EVANDRO KIST 88651460953- MEi 
Rua João Pessoa, 1175, Loteam. Horizonte,- CEP 85998-000 - Mercedes PR 

CNPJ Nº 16.965.904/0001-91- CAD_ICMS Isento Tel.: (45) 98828-2032 

PROPOSTA DE PREÇOS 

À(o) Pregoeiro(a) do Município de Mercedes - PR 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2022 

O MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEi EVANDRO 
KIST 88651460953 - MEi, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 16.965.904/0001-91, com se 
de na Rua João Pessoa, 1175, Loteam. Horizonte, CEP 85998-000, Mercedes/PR, nes 
te ato representado pelo titular, Sr. EVANDRO KIST, brasileiro, maior, inscrito no CPF 
sob o nº 886.514.609-63, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.751.400-0, expe 
dida 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 contratação de empresa para prestação de serviços de pedreiro, para manu 
tenção preventiva e corretiva 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 

1 2.222 hora de equipamentos de trabalho e ferramen- 
35,00 77.770,00 tas; disponibilização de equipamentos de 

proteção individual (EPl's) 
Total 77.770,00 

Valor tota do objeto: 77.770,00(Setenta e sete mil setecentos e setenta 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. 

A remessa de eventuais ordens de serviço e demais comunicações poderão ser 
encaminhadas para o e-mail 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, 26 de maio de 2022 

Titular 


