
ANEXO IV 

PROPOSTA DE PREÇOS 

Ao Pregoeiro do Município de Mercedes - PR 
Pregão Presencial n.? 115/2021 

A empresa VIGFOZ Vigilância e Segurança, inscrita no CNPJ sob nO 
27.259.485/0001-99, localizada na Av Por do Sol n02043, no Conjunto Libra IV 
n02043 na cidade de Foz do Iguaçu, Parana , inscrição estadual isento, neste 
ato representada por JULlANO CESAR BEDENDO (SOCIO ADM) RG: 
9.027.678-6, CPF: 044.233.909-73, Declara, em atendimento ao disposto no 
Edital em epígrafe, apresenta a seguinte Proposta de Preços para Serviço de 
segurança para eventos diversos conforme descrição a seguir: 

item Qtd unidade descritivo R$ unit R$ total 
1 1500 horas Serviço de segurança para R$ 25,00 R$ 37.500,00 

eventos diversos 

Valor unitário R$25,OO (vinte cinco reais) / valor total R$ 37.500,OO( trinta e sete mil e quinhentos reais) 

a) Descrição do objeto conforme Anexo I - Memorial Descritivo 
b) Valor unitário e valor total do item ao qual se refere a proposta 
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. A remessa de 
eventuais ordens de compra e demais comunicações poderão ser encaminhadas para o e 
mail: vigfozadm@hotmail.com 
Prazo de validade da Proposta: 30 (trinta) dias, estendendo-se à etapa de lances verbais. 

Por ser verdade, firmo a presente, sob as penas da lei. 

Foz do Iguaçu dia 21 de Setembro de 2021 

r;V/9 r) PJ -, 
27.259.485/0001-99 
VIGFOZ VIGILANCIA E 
SEGURANÇA LTDA-ME 

Av. Por do Sol, 2043 I Conj. Libra IV - CEP: 85.857 -620 I 
Foz do Iguaçu - PR 

VIGFOZ VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA 
CNPJ 27.259.485/0001-99 

Av Por Do Sol, Nº 2043, Conjunto Libra, Foz Do Iguaçu - Pr 
Telefone: (45) 3522-5112/3522-7586 (45) 9926-4660/ (45) 9141-4121 E-Mail: vigfozadm@hotmail.com 



COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTos LTDA 
CNPJ: 24.796.929/0001-37 

Rua Florianópolis, 1108, Centro, Pato Bragado - PR 
Telefone: (45) 9 9920-0445 

PROPOSTA DE PREÇOS 

Ao Pregoeiro do Município de Mercedes-PR 
Pregão Presencial n.? 115/2021 

COMPORTEC ORGANIZAÇÕE DE EVENTOS LTDA, inscrita no CNPJIMF n", 
24.796.929/0001-37 Inscrição Estadual n°. 90721640-30, neste ato representado por seu 
representante legal, o Sr. ROSEMIRO EVERSON MARECO, portador da Carteira de 
Identidade n.072263430, expedida pela SSP/PR, e do CPF n", 040.336.669-07, em atendimento 
ao disposto no Edital em epígrafe, apresenta a seguinte Proposta de Preços para a venda de 
eventual prestação de serviços de segurança e brigadistas, atendendo a Demanda do Município 
de Mercedes, durante a realização de eventos oficiais onde se verificar a necessidade do objeto, 
a saber: 

Item Qtd Unid Descrição R$ Unit R$ Total 
2 300 Hora Serviço de brigadista para eventos diversos 37,67 11.301,00 

Valor total R$ 11.301,00 

o valor global da nossa proposta é de R$ 11.301,00 (onze mil trezentos e um reais). 

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. 

A remessa de eventuais ordens de compra e demais comunicações poderão ser encaminhadas 
para o e-mail: comportecpb@gmail.com 

Prazo de validade da Proposta: 90 (noventa) dias, estendendo-se à etapa de lances verbais. 

Mercedes-PR, 23 de setembro de 2021. 

~ 2N"h.t~"-V q_-Yl~d 
j ROSEMIRO EVERSON MARECO 
C.P.F. N.o 040.336.669-07/ RG N° 72263430 

Sócio Administrador 

COMPORTEC ORGANIZAÇÕES Df: EVENTOS LTDA 
CNPJ: 24.796.929/0001-37 

Rua Florianópolis, 1108, Centro, Pato Bragado - PR 
Telefone: (45) 9 9920-0445 



ÁGUIA DE AÇO 
ÁGUIA DE AÇO ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA- ME 

CNPJ: 26.888.593/0001-68 
ua: SÃO JOÃO DElRUV N"S62S, Vila Gaúcha Marechal C. Rondon - PR 

Fone: (45) 99993-7331 ou (45) 99969-8598 

PROPOSTA DE PREÇOS 

DOCUMENTOS 
I Proposta de preços OK 

/ 



ÁGUIA DE AÇO 
ÁGUIA DE AÇO ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS L TDA - ME 

CNP J: 26.888.593/0001-68 

ANEXO IV 
PROPOSTA DE PREÇO 

Ao Sr. 
Pregoeiro da Prefeitura de Mercedes - PR 
REF. : Pregão Presencial n" 115/2021 

OBJETO: Formalização de Ata de Registro de Preços para eventual prestação de 
serviços de segurança e brigadistas, atendendo a demanda do Município de Mercedes, 
durante a realização de eventos oficiais onde se verificar a necessidade do objeto, 
conforme especificações técnicas mínimas constantes do Anexo 1- Memorial Descritivo. 

A Empresa ÁGUIA DE AÇO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS L TDA - ME, inscrita 
no CNPJ sob n? 26.888.593/0001-68, com sede a Rua São João DeI Rey n" 5625, Bairro 
Vila Gaúcha, município de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, através de seu 
procurador legalmente constituído, o Sr. Ademir Amâncio dos Santos, portador do 
documento de Identidade RG n" 8.718.627-0-SESP-PR, e inscrito no CPF sob n° 
061.552.709-45, em atendimento ao Pregão Presencial n" 115/2021 a seguinte proposta 
para formalização de Ata de Registro de Preços para eventual prestação de serviços de 
segurança e brigadistas, atendendo a demanda do Município de Mercedes, durante a 
realização de eventos oficiais onde se verificar a necessidade do objeto, conforme 
especificações técnicas constantes deste Edital e Anexos. 
Conforme descrição a seguir: 

R$ Unit R$ Total 

Valor do Item 02: R$ 11.301,00 (Onze mil trezentos e um reais) 
11.301,00 

- As datas para a prestação dos serviços do item em questão irão obedecer o calendário 
de eventos a ser desenvolvido pelo Município durante o período de contratação. 
- O número de profissionais será acordado entre Município e Contratada, conforme o 
evento que necessitará do serviço contratado. 
- Os profissionais que prestarão os serviços estarão presentes no local de realização do 
evento com a antecedência de, no mínimo, 01 (uma) hora, munidos de comprovação de 
qualificação técnica para prestação do serviço de brigadista, a fim de formalizar 
credenciamento para atuação no evento. 
- O Município efetuará os pagamentos, à Contratada, considerando o número de 
profissionais qualificados que atuarem em cada evento. 

A prestação do serviço iniciará a partir de setembro de 2021 (dois mil e vinte a um), 
mediante emissão de Ordem de Serviço, que deverá ocorrer com a antecedência mínima /7 /\ 
de 5 (cinco) dias da data do evento que necessitará dos mesmos. ,~ ..... U J 

AGUIA DE AÇO SERVIÇOS rj'{ 
85.960-000 - Marechal Candido Rondon - PR 

e-mail: aguiaacoseguranca@gmail.com/soaressegurancamcr@gmail.com 



, 
AGUIADEAÇO 

ÁGUIA DE AÇO ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA - ME 
CNP J: 26.888.593/0001-68 

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. 

A remessa de eventuais ordens de compra/serviço e demais comunicações poderão ser 
encaminhadas para o e-mail: soaressegurancarncr@grnail.com. 

Prazo de validade da Proposta: 30 (trinta) dias, estendendo-se à etapa de lances verbais. 

Mercedes-PR, 23 de Setembro 2021. 

ADEMIR AMANCIO DOS SANTOS 
CPF: 061.552.709-45 

Procurador 

AGUIA DE AÇO SERVIÇOS 
Rua: SÃO JOÃO DEL REY N°5625, Vila Gaúcha - Fone: (45) 99993-7331 ou (45) 99969-8598 

85.960-000 - Marechal Candido Rondon - PR 
e-mail: aguiaacoseguranca@gmail.com/soaressegurancamcr@gmail.com 



CNPJ: 31.798.997/0001-09 
PRIMEIRA AÇÃO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA 

PROPOSTA DE PREÇOS 

Ao Pregoeiro do Município de Mercedes -PR 
Pregão Presencial n." 115/2021 

PRIMEIRA AÇÃO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - RUA HILBERTO PEITER, 430, JARDIM 
PARIZZOTTO 85.914-020- TOLEDO- PR (45) 2035 5524 primeiracaovigilancia@hotmail.com inscrita no 
CNPJ na 31.798.997/0001-09, neste ato representada por seu representante legal, ofa) Sr(a) Gilberto Fraga de 
Paula, portador(a) da Carteira de Identidade n." 000852671, expedi da pela SSP/MS, e do CPF n.0813.325.481-72, 
em atendimento ao disposto no Edital em epígrafe, apresenta a seguinte Proposta de Preços para de Ata de 
Registro de Preços para eventual prestação de serviços de segurança e brigadistas, atendendo a demanda do 
Municipio de Mercedes, durante a realização de eventos oficiais onde se verificar a necessidade do objeto, 
conforme especificações técnicas mínimas constantes do Anexo I -Memorial Descritivo., conforme descrição a 
seguir: 

Item Descrímtnacãe Quantidade UND Marca ValorUnd R$ Total R$ 
01 1500 HRS PRIMEIRA 19,00 28.500,00 

Serviço de segurança AÇÃO 
para eventos diversos 

VALOR TOTAL DO LOTE: 28.500,00 (Vinte e oito mil e quinhentos reais) 

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. 
A remessa de eventuais ordens de compra e demais comunicações poderão ser encaminhadas para o e-mail: 
primeiracaovigilallcia@hotmail.com 

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

CONTA CORRENTE: 83480-7 AGENCIA: 0715 BANCO: SICREDI 

Responsável pela assinatura do contrato: GILBERTO FRAGA DE PAULA, portador do RG n° 000852671 SSP 
MS e do CPF n°. 813.325.481-72 

t:J~ Toledo, 22 de Setembro de 2021 
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_;G+L~BE"'::"''R-~-'O-F-'RA-G-:.4-n--rl----_:_ 3 1 • 7 9 8 . 9 9 7 / O O O 1 . 091 
O 0852671 SSP MS PRIMEIRA AÇÃO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA 
13.325.481-72 RUA HllBERTO PEITER, 430 ·JO PARIZZOTTO 

SÓCIO ADMINISTRAD'OR Tel. (45) 2035·5524 • 99946-9304 
~EP. 85.914-020 - TOLEDO - ':!J 
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R HILBERTO PEITER, 430, JARDIM PARIZZOTTO 
85.914-020- TOLEDO- PR 

(45) 20355524 
primeiracaovigilancia@hotrnail.com 


