
ENVELOPE N.o 1 (PROPOSTA DE PREÇOS) 

MUNICÍPIO DE MERCEDES 

ESTADO DO PARANÁ 

ELISEU ANTONIO FRISSO 

ENDEREÇO: RUA VITÓRIA N° 232 - CENTRO - SÃO PEDRO DO IGUAÇU/PR. 

CNPJ: 33.728.004/0001-40 

PREGÃO PRESENCIAL N.o 102/2022 

DATA DE ABERTURA: 15/09/2022 

HORÁRIO: 08h30min 



ELlSEU ANTONIO FRISSO 

CNPJ: 33.728.004/0001-40 

End.: R Vitoria, 232 - CENTRO, SAO PEDRO DO IGUACU - PR. 

Telefone: (45) 984241556 

ANEXO IV 

(Deverá ser apresentada em papel timbrado do licitante) 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

Ao Pregoeiro do Município de Mercedes - PR Pregão Presencial n." 102/2022 

ELISEU ANTONIO FRISSO, inscrita no CNPJ/MF n°. 33.728.00410001-40, Inscrição Estadual n." 
NÃO POSSUI, neste ato representada por seu representante legal, o Sr. ELISEU ANTONIO FRISSO, 
portador(a) da Carteira de Identidade n." 5.182.225-0, expedida pela SSP/PR, e do CPF n." 881.201.399- 
68, em atendimento ao disposto no Edital em epígrafe, apresenta a seguinte Proposta de Preços para 
contratação de empresa especializada em serviços de pinturas para manutenção em espaços públicos 
do Município de Mercedes conforme descrição a seguir: 

a) Descrição do item ao qual se refere a proposta, conforme Anexo 1- Memorial Descritivo; 

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

Item Qtd. Unido Descrição R$ unitário R$ total 

Serviços gerais de pintura, compreendendo: 
lavagem das paredes para remoção dos resíduos; 
fechamento de trincas e fissuras graves; lixamento; 
aplicação de fundo impermeabilizante; pintura com 

1 3.815,10 m2 duas a três demãos de tinta; lixamento de 8,81 33.611,031 
madeiramento (espelhos ), quando necessário; 
aplicação de fundo a óleo em madeiramento sob 
telhado; pintura do madeiramento; pintura de 
aberturas; emassamento; 

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 a execução do 
objeto da presente licitação. 

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

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

Mercedes - Paraná, 14 de setembro de 2022. 
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