
OPD ESTANDES L DA. 
CNPJ: 29.245.763/0001-84 Inscrição Estad1allsenta 

Rua Cabral, 2691 - Marechal Cândido Rondon - PR - 85.960-000 

Responsável: Paulinho Dewes 

ANEXO 111 

PROPOSTA DE PREÇOS 

Ao Pregoeiro do Município de Mercedes - eR 
Pregão Presencial n.o 80/2021 

ESTANDES OPD L TDA, localizada na Rua Cabral, n° 269j, Bairro Alvorada, 
Marechal CândidotRondon - PR, inscrita no CNPJ/MF n". 29.245.763/0001-84 
Inscrição Estadual isenta, neste ato representada por seu represerltante legal, 
o(a) Sr.(a) OTAVIO AUGUSTO PLETSCH DEWES, portador(a) ao RG nO 
10.852.383-2 expedida pela SSP/PR e do CPF nO. 090.599.1- '9-17 em 
atendimento ao disposto no Edital em epígrafe, apresenta a seguin e ·Proposta 

. -de Preços para Eventual locação de tenda, para utilização nas ati",idades Ida 
. Secretariá de Saúde do Município de Mercedes, no que diz respeito ao 
enfrentamento da emergência em saúde pública de importância nacional, 
decorrente do novo Coronavírus (COVID-19)conforme descrição a segwir: 

Unido Descrição R$ 
Unitário 

Semana Locação de 01 (uma) tenda, 600,00 
tipo pirâmide; 5m x 5m; 
estrutura em ferro, cor 
prata; lona térmica, anti- 
chamas, tipo night and day, 
cor branca, pé direito 2,5m. 
Estrutura montada no local 
de utilização; lonas limpas; 
com 03 fechamentos 
'laterais; Inclusa montagem 
e desriiónta em ' 

Valor total do objeto: R$15.000,OO (Quinze Mil Reais) 

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

- o melhor para seu evento\ 
.. _ ... _.~.......- }~.;;;o 

Escrit. 45 3254·2376 - 4599837 ·18611 PauJinho - 45 99837 - 5648/ Geane - 4599837·2132/ OTÁVIO 4533837 - 5652 
marechaleventos@hotmail.com 



OPD ESTANDES LTDA. 
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A remessa de eventuais ordens de cQmQra e demais comunicações poderão 
ser encaminhadas para o e-mail: marechaleventos@hotmail.com 

Prazo de validade da Proposta:-12 (doze) meses, estendendo-se à etapa de 
lances verbais. 

OTAVIO AUGUSTO PLETSCH DEWES 
Responsável Legal 

RG: 10.852.383-2 SESP/PR 


