
BRUNO EDUARDO GMACK DOS SANTOS 06420750938 (MEl) 
Rua João Pessoa, 980, Casa, Centro 
CEP 85.998-000 - Mercedes - PR 
Fone: (45) 98807-7540 

PROPOSTA DE PREÇOS 

À(o) Pregoeiro(a) do Município de Mercedes - PR 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 61/2021 

o MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEl BRUNO EDU 
ARDO GMACK DOS SANTOS 06420750938, inscrito no CNPJ/MF sob o na 
23.082.544/0001-45, neste ato representado pelo titular Sr. Bruno Eduardo Gmack dos 
Santos, portador da Carteira de Identidade n.? 9.763.496-3, expedida pela SESP/PR, e 
do CPF na. 064.207.509-38, em atendimento ao disposto no Edital em epígrafe, apre 
senta a seguinte proposta de preços para a contratação de empresa para prestação de 
serviços técnicos profissionais para desenvolvimento de oficinas diversas, a ser disponi 
bilizadas pelo Departamento de Cultura do Município de Mercedes, conforme especifi 
cações técnicas mínimas constantes do Anexo 1- Memorial Descritivo. 

Item Qtd Unid Descrição R$ Unit R$ Total 
Prestação de serviços profiss ionais 
artísticos de desenho e pintura (desenho 

1 768 Hora realista/grafitti) por meio de instrutor, para 33,23 25.520,64 
ministrar hora/aula (60 minutos), na Casa da 
Cultura do Município de Mercedes. 
Prestação de serviços profissionais, por 

3 768 Hora meio de instrutor, para ministrar oficinas de 33,23 25.520,64 Contação de Histórias, (60 minutos), na Casa 
da Cultura do Município de Mercedes. 

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. 

Eventuais comunicações relativas a execução da futura Ata de Registro de Preços, 
especialmente ordens de serviço, poderão ser enviadas para o e-mail 
brgmack@yahoo.com.br . 

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, 01 de junho de 2021 

4 4l 
BRUNO EDUARDO GMACK DOS SANTOS 

Titular 



STEFANIA MARIA SOKOLOWSKI 05081495921 
Rua J M Madalozzo, 391, Centro, Santa Helena/Pk. 
CNPJ: 33.249.656/0001-00 - Fone: 45-3268-2180 

ANEXO IV 

PROPOSTA DE PREÇOS 

Ao Pregoeiro do Município de Mercedes - PR 
Pregão Presencial n." 61/2021 

STEFANIA MARIA SOKOLOWSKI 05081495921, inscrita no CNPJ/MF n". 
33.249.656/0001-00, Inscrição Estadual n.? ISENTA neste ato representada por seu 
representante legal, ota) Sr(a) STEFANIA MARIA SOKOLOWSKI, portador(a) da 
Carteira de Identidade n.? 10.219.906-5, expedida pela SESP/PR, e do CPF n." 
050.814.959-21, em atendimento ao disposto no Edital em epígrafe, apresenta a seguinte 
Proposta de Preços para contratação de empresa para prestação de serviços técnicos 
profissionais para desenvolvimento de oficinas diversas, a ser disponibilizadas pelo 
Departamento de Cultura do Município de Mercedes, conforme descrição a seguir: 

a) Descrição do item ao qual se refere a proposta, conforme Anexo I - Memorial 
Descritivo; 
b) Valor unitário e valor total do item ao qual se refere a proposta. 

ITEM QTDE UNID. DESCRIÇÃO DO OBJETO R$ UNIT. R$TOTAL 
Prestação de serviços 
profissionais para 
ministrar aulas de baIlet e 

2 768 Hora ritmos variados. (entre eles, 
jazz, hip hop/dança de R$ 45,76 R$ 35.143,68 
rua). Hora/aula (60 
minutos), na Casa da 
Cultura do município de 
Mercedes. 

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. 



STEFANIA MARIA SOKOLOWSKI 05081495921 
Rua J M Madalozzo, 391, Centro, Santa Helena/PR. 
CNPJ: 33.249.656/0001-00 - Fone: 45-3268-2180 

A remessa de eventuais ordens de serviço e demais comunicações poderão ser 
encaminhadas para o e-mail: stefanía jnskéàhotmuil.com 
Prazo de validade da Proposta: 40 (quarenta) dias, estendendo-se à etapa de lances 
verbais. 

Mercedes/PR, 07 de Junho de 2021. 

~ J1'ru~o~~i~ 05081495921 
CNPJ: 33.249.656/0001-00 

STEFANIA MARIA SOKOLOWSKI 
RG:I0.219.906-5SESP/PR 

CPF: 050.814.959-21 
Empresaria 


