
 
   

 

PROPOSTA 

À Comissão de Licitação 

Município de Mercedes 

Ref.: Pregão Eletrônico nº 106/2022 

 

Prezados senhores, 

 Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sas. nossa proposta relativa à Ata de 

Registro de Preços para eventual aquisição de recarga de oxigênio medicinal, visando atender as 

necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Mercedes, da licitação em epígrafe. 

A Empresa Ecológica Oxigênio Ltda - EPP, inscrita no CNPJ n.º 04.486.774/0001-25, por 

intermédio de seu representante legal, o Sr. Acir Nicolli, portador do documento de identidade RG 

n.º 2.032.843-6, emitido pela SSP/PR, e do CPF n.º 335.512.199-15, obedecendo às condições do ato 

convocatório, com preços apresentados em algarismos, até 02 (duas) casas após a vírgula, sem 

rasuras emendas e entrelinhas, encaminha a seguinte proposta.  

 

Item Descrição do item Qtde Und. Valor unit. Valor total Marca 

1 

Recarga de oxigênio medicinal 

(envasado em cilindro de 1m³) – 

com fornecimento de cilindro em 

regime de comodato. 

100 Unid R$ 91,67 R$ 9.167,00 
White 

Martins 

2 

Recarga de oxigênio medicinal 

(envasado em cilindro de 2 a 4m³) – 

com fornecimento de cilindro em 

regime de comodato. 

120 M³ R$ 69,67 R$ 8.360,40 
White 

Martins 

3 

Recarga de oxigênio medicinal 

(envasado em cilindro de 6 a 10m³) 

– com fornecimento de cilindro em 

regime de comodato. 

2.400 M³ R$ 19,98 R$ 47.952,00 
White 

Martins 

 

Valor total da proposta: R$ 65.479,40 (sessenta e cinco mil quatrocentos e setenta e nove reais e 

quarenta centavos). 

Prazo de entrega do objeto: conforme edital. 

Prazo de validade da proposta: 12 (doze) meses. 

 

 

 



 
   

 

 

A apresentação da proposta implica automaticamente no conhecimento pleno e aceitação de 

todas as condições expressas no edital. 

 

Cascavel, 19 de outubro de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

                  Acir Nicolli 

             Sócio Proprietário 

RG 2.032.843-6 / CPF 335.512.199-15 

 



 
   

 

PROPOSTA 

À Comissão de Licitação 

Município de Mercedes 

Ref.: Pregão Eletrônico nº 106/2022 

 

Prezados senhores, 

 Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sas. nossa proposta relativa à Ata de 

Registro de Preços para eventual aquisição de recarga de oxigênio medicinal, visando atender as 

necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Mercedes, da licitação em epígrafe. 

A Empresa Ecológica Oxigênio Ltda - EPP, inscrita no CNPJ n.º 04.486.774/0001-25, por 

intermédio de seu representante legal, o Sr. Acir Nicolli, portador do documento de identidade RG 

n.º 2.032.843-6, emitido pela SSP/PR, e do CPF n.º 335.512.199-15, obedecendo às condições do ato 

convocatório, com preços apresentados em algarismos, até 02 (duas) casas após a vírgula, sem 

rasuras emendas e entrelinhas, encaminha a seguinte proposta.  

 

Item Descrição do item Qtde Und. Valor unit. Valor total Marca 

1 

Recarga de oxigênio medicinal 

(envasado em cilindro de 1m³) – 

com fornecimento de cilindro em 

regime de comodato. 

100 Unid R$ 89,90 R$ 8.990,00 
White 

Martins 

2 

Recarga de oxigênio medicinal 

(envasado em cilindro de 2 a 4m³) – 

com fornecimento de cilindro em 

regime de comodato. 

120 M³ R$ 40,00 R$ 4.800,00 
White 

Martins 

3 

Recarga de oxigênio medicinal 

(envasado em cilindro de 6 a 10m³) 

– com fornecimento de cilindro em 

regime de comodato. 

2.400 M³ R$ 18,60 R$ 44.640,00 
White 

Martins 

 

Valor total da proposta: R$ 58.430,00 (cinquenta e oito mil, quatrocentos e trinta reais). 

Prazo de entrega do objeto: conforme edital. 

Prazo de validade da proposta: 12 (doze) meses. 

 

 

 

 



 
   

 

 

A apresentação da proposta implica automaticamente no conhecimento pleno e aceitação de 

todas as condições expressas no edital. 

 

Cascavel, 19 de outubro de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

                  Acir Nicolli 

             Sócio Proprietário 

RG 2.032.843-6 / CPF 335.512.199-15 
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