
ENVELOPE N.º 1 (PROPOSTA DE PREÇOS) 

MUNICÍPIO DE MERCEDES - ESTADO DO PARANÁ 

JD MIRANDA RODEIO SHOW LTDA 
ENDEREÇO: RUA INTERNACIONAL, 647, MALUCELLI, SANTA TEREZA DO 
OESTE-PR 
CNPJ: 03.491.956/0001-21 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 124/2021 
DATA DE ABERTURA: 27/10/2021 
HORÁRIO: 14:00h _J 
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Sub-Iocações - Promoções de Eventos em Geral 

ANEXO IV 

PROPOSTA DE PREÇOS 

Ao Pregoeiro do Município de Mercedes - PR 
Pregão Presencial n. ° 124/2021 

JD MIRANDA RODEIO SHOW LTDA, inscrita no CNPJ nO.03.491.956/0001-21, 
Inscrição Estadual n° 9072562787, neste ato representada por seu representante legal, ota) Sr.(a) 
DANIELE SEHN, portador(a) da Carteira de Identidade n." 10.222.444-2, expedida pela 
SSPIPR, e do CPF n° 077.583.199-98, em atendimento ao disposto no Edital em epígrafe, apresenta 
a seguinte Proposta de Preços para Eventual locação de tendas, palcos, camarins, banheiros químicos 
e outros equipamentos, para utilização em eventos realizados pelo Município de Mercedes conforme 
descrição a seguir: 

Item R$ Total 

JD Miranda Rodeio Show LIda - CNPJ: 03.491.956/0001-2 ~47, ~ ~ 
Malucelli CEP 85.825-000 - Santa Tereza do Oeste-Pr 

FONE: 04599129-0583/04599928-0601/04599143-1666 
Email: transamericarnrlp-in~t1ilhntrn!:lil t"'nrn 

2 

Qtd 

3 

4 

18 

unid 

Unid 

unid 

55 unid 

100 

120 m 80,00 

Descrição R$ Unit* 
Tenda, tipo pirâmide; 10m x 10m; estrutura 
em ferro, cor prata; lona térmica, anti-chamas, 
tipo night and day, cor branca, pé direito 3m. 
Estrutura montada no local das festividades; 
lonas limpas. 

1.400,00 

Tenda, 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 das festividades; 
lonas limpas. 

400,00 

Banheiros químicos. Tipo standard; 
individual, portátil; em polietileno de alta 
densidade; piso antiderrapante; aberturas para 
circulação de ar; teto translúcido para absorção 
de luz; trinco e porta com fechamento 
automático; 2,24m x 1,22m x 1,16m (A x L x 
C); com Caixa para dejeto, porta papel 
higiênico; fechamento com indicação ocupado; 
para uso público em geral. Acompanhado de 
produtos qunrucos, desinfetantes, papel 
higiênico e demais suprimentos necessários. 
Coleta diária dos afluentes, feita por equipe 
especializada, em 
tanque de hidrovácuo. 

215,00 

Treliça; Q15 ou Q30; base de alumínio; 
medindo 35m; para montagem em portal de 
entrada da festa 

25.200,00 

22.000,00 

21.500,00 

9.600,00 



'Sub-Iocações - Promoções de Eventos em Geral 
Palco Profissional; 10m x 8m; cobertura de 
alumínio; pé direito de Q30 com 8m de altura; 

5 2 unid cobertura com Q50 com lona anti chama, lona 13.000,00 ~6.000,00 
perfurite nas laterais e fundo; tablado com 
1,5m do solo, em madeirite 15mm; guarda 
corpo nas laterais e fundo; escada; 2 extintores 
de C02; alvará de responsabilidade técnica; 
serviços de montagem e desmontagem; 
Palco; 10m x 6m; 1,Sm de altura; estrutura 

6 2 unid metálica; tablado de madeira ou compensado 4.160,00 8.320,00 naval; 2 escadas de acesso; serviços de 
montagem e desmontagem; 
Palco; 9m x 6m; 1m de altura; estrutura 

7 2 unid metálica; tablado de madeira ou compensado 3.830,00 7.660,00 naval, com duas escadas; serviços de 
montagem e desmontagem; 
Camarim, com estrutura; composição: 2 
tendas SxSm, com SOm de piso deck; 2 

8 4 unid camarins 4x4m, em octanorme, placas de TS; 4.333,34 17.333,36 dispondo de ar condicionado e mobiliário 
básico; serviços de montagem edesmontagem; 

9 300 m Disciplinador, tipo grade educativa; base de 21,00 6.300,00 ferro, medindo 1m (alt) x 3m (comp). 

VALOR TOTAL 
.~ 

143,913,36 

CENTO E QUARENTA E TRES MIL, NOVECENTOS E TREZE REAIS E TRINTA E 
SEIS SENT AVOS 

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: transamericarodeios@hotmail.com 

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

Santa Tereza do Oeste-Pr, 27 de Outubro de 2021 

Daniele Sehn 
CPF 077.583.199-98 

RG n 10.222.444-2 SESP-PR 
Representante Legal 

-, 

. , 
' .. 

JD Miranda Rodeio Show Ltda - CNPJ: 03.491.956/0001-21, Rua Internacional, 647, 
Malucelli CEP 85.825-000 - Santa Tereza do Oeste-Pr 

FONE: 04599129-0583/04599928-0601/04599143-1666 
Email: transamericarodeioslâ>hotmail_r.nm 



ENVELOPE N.o 1 (PROPOSTA DE PREÇOS) 
-MUNICÍPIO DE MERCEDES - ESTADO DO PARANÁ 
MIORANDO & CIA L TDA 
ENDEREÇO: RUA CARLOS BARBOSA, 164 
CNP J: 03.969.016/0001-03 
PREGÃO PRESENCIAL N.o 124/2021 
-DATA DE ABERTURA: 27110/2021 
HORÁRIO: 14:00h 

\ 



MIORANDO & elA L TDA 
Rua Carlos Barbosa, 164, Jd. Gisela, Sala 01 

Toledo-PR - CEP: 85.905-280 
CNPJ: 03.969.016/0001-03 

Fone: (45) 3378-2820 I (45) 3054-6268 

ANEXO 111 

PROPOSTA DE PREÇOS 

Ao Pregoeiro do Município de Mercedes - PR 
Pregão Presencia I n.S! 124/2021 

MIORANDO & CIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº. 03.969.016.0001/03, neste ato representada por seu 

representante legal, o Sr ENIO CARLOS MIORANDO, portador da Carteira de Identidade n.º 4.043.765-7, 

expedida pela SSP/PR, e do CPF n.S! 525.344.569-20, em atendimento ao disposto no Edital em epígrafe, 

apresenta a seguinte Proposta de Preços para eventual contratação de empresa para prestação de locação de 

tendas, palcos, camarins, banheiros químicos e outros equipamentos, para utilização em eventos realizados 

pelo Município de Mercedes, conforme especificações técnicas constantes deste Edital e Anexos., conforme 

descrição a seguir: 

a) Descrição do objeto conforme Anexo 1- Memorial Descritivo 

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

ITEM QTD UNO DESCRiÇÃO R$ UNIT R$ TOTAL 

Tenda, tipo pirâmide; 10 m x 10m estrutura em ferro, cor prata; 

1 18 UNO lona térmica, antichamas, tipo night and day cor branca, pé 1.410,00 25.380,00 direito 3m. Estrutura montada no local das festividades; lonas 
limpas. 
Tenda, tipo pirâmide; 5m x 5m estrutura em ferro, cor prata; lona 

2 55 UNO térmica, antichamas, tipo night and day cor branca, pé direito 400,00 22.000,00 
2,5m. Estrutura montada no local das festividades; lonas limpas. 

1/ Banheiros químicos. Tipo standard; individual, portátil; em 
polietileno de alta densidade; piso antiderrapante; aberturas Lt para circulação de ar; teto translúcido para absorção de luz; 
trinco e porta com fechamento automático; 2,24m x l,22m x 

3 100 UNO l,16m (A x L x C); com caixa para dejeto, porta papel higiênico; 
215,00 21.500,00 fechamento com indicação ocupado para uso público em geral. 

Acompanhado de produtos químicos, desinfetantes, papel 

~ 

higiênico e demais suprimentos necessários. Coleta diária dos 
afluentes, feita por equipe especializada, em tanque de 
hidrovácuo. 
Treliça; Q15 ou Q30; base de alumínio; medindo 35m; para 4 120 M 80,00 montagem em portal de entrada da festa. 9.600,00 r 
Palco Profissional; 10m x 8m; cobertura de alumínio; pé direito 

5 2 UNO de Q30 com 8m de altura; cobertura com Q50 com lona 
antichama, lona perfurite nas laterais e fundo; tablado com 1,5m 13.000,00 26.000,00 

do solo, em madeirite 15mm; guarda corpo nas laterais e fundo; 
_- -7 'o:- 



- escada; 2 extintores de C02; alvará de responsabilidade técnica; 
serviços de montagem e desmontagem; 
Palco; 10m x 6m; l,5m de altura; estrutura metálica; tablado de 

6 2 UND madeira ou compensado naval; 2 escadas de acesso; serviços de 4.160,00 8.320,00 
montagem e desmontagem; 
Palco; 9m x 6m; 1m de altura; estrutura metálica; tablado de 

7 2 UND madeira ou compensado naval, com duas escadas; serviços de 3.830,00 7.660,00 
montagem e desmontagem; 
Camarim, com estrutura; composição: 2 tendas 5x5m, com SOm 

8 4 UND de piso deck; 2 camarins 4x4m, em octanorme, placas de T5; 4.330,00 17.320,00 
dispondo de ar-condicionado e mobiliário básico; serviços de 
montagem e desmontagem; 

9 300 M 
Disciplinador, tipo grade educativa; base de ferro, medindo 1m 22,80 6.840,00 (alt) x 3m (comp). 

No preço estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos com o 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: contato@locacaonacional.com.br 

Prazo de validade da Proposta: 120 (CENTO E VINTE DIAS), estendendo-se à etapa de lances verbais. 

Toledo-PR, 26 de OUTUBRO de 2021 

Enio Carlos Miorando 
ele: 525.344.569-20 

RG: 4.043.765-7 

r~dorando g C; ') i tda r ":..,\:, ~ t I.A 11 I... • 

~OS~RVIÇONOTAFUAL 
Titular Laercio Borges dos ReIs 

Rua Santos Dumont, 2870 ~ Sare 2880 • Centro - TOLEDQ _ PARANÁ 
CEP 85900-010 - FOllc/Fax: (45) 3252-1946 _ e-meu: tnbelionatorels@gmail.com 

Selo Dig~al N' 1200XacqtntqJ36MPRtJMIWt4 
Consulte •• s •• elo em httpo:lJ •• lo.funarpon.com.brIConsulta 

Reoonhe o por Seme~an'a 
de ,. • 
Dou fé. Toledo-PR, 

- 2:13:37h. 



ESTADO DO PARANÁ 
ESTANDES OPO LTDA 

ENDEREÇO: R CABRAL, 2691, BAIRRO ALVORADA, MARECHAL CÂNDIDO RONDON _ PR 
CNPJ: 29.245.763/0001-84 
PREGÃO PRESENCIAL N!!. 124/2021 
DATA DE ABERTURA: 27/10/2021 
HORÁRIO: 14hOOmin 

.• 



OPD ESTANDEA l DA. 
CNPJ: 29.245.763/0001-84 Inscrição i~ta~~a!!~~~~~ 

Rua Cabral, 2691 - Marechal Cândido Rondon - - . 

Responsável: Pau linho Dewes 

PROPOST A DE PREÇOS 

Ao Pregoeiro do Município de Mercedes - PR 
Pregão Presencial n.o 124/2021 

ESTANOES OPO L TOA, localizada na Rua Cabral, n° 2691, Bairro Alvorada, 
Marechal Cândido Rondon - PR, inscrita no CNPJ/MF nO. 29.245.763/0001-84 
Inscrição Estadual isenta, neste ato representada por seu representante legal, 
o(a) Sr.(a) OTAVIO AUGUSTO PLETSCH DEWES, portador(a) do RG n° 
10.852.383-2 expedida pela SSP/PR e do CPF n°. 090.599.159-17 em 
atendimento ao disposto no Edital em epígrafe, t.presenta a seguinte Proposta 
de Preços para Eventual locação de tendas, palcos, camarins, banheiros 
químicos e outros equipamentos, para lltilização em eventos realizados 
pelo Município de Mercedes conforme descrição a seguir: 

Unido Tenda, tipo pirâmide; 10m x 10m; 25.500,06 
estrutura em ferro, cor prata; lona 
térmica, anti-chamas, tipo nightand day, 
cor branca, pé direito 3m. Estrutura 
montada no local das festividades; lonas 
lim 

2 55 Unido Tenda, tipo pirâmide; 5m x 5m; estrutura 406,67 22.366,85 
em ferro, cor prata; lona térmica., anti- 
chamas, tipo nightand day, cor branca, 
pé direito 2,5m. Estrutura montada no 

4 120 
local das festividades; lon as I s 

M Treliça; 5 ou Q30; base de a umínio; 80,00 9.600,00 
medindo 35m; para montagem em portal 

5 
de entrada da festa 

2 Unido alco Profissional; 10m x 8m; cobertura 13.000,00 26.000,00 de alumínio; pé direito de 030 com 8m 
de ~Itura; cobertura com 050 com lona 
anf chama, lona perfurite nas laterais e 
fundo; tablado com 1,5m do solo em 
made~rite 15mm; guarda corpo n~s 
laterais e fundo; escada; 2 extir. teres de 
CO~; alvará de responsabilidade técnica; 
servi de monta em e desrnon 

o melhor para seu evento\ 



OPD ESTANDES LTDA. 
CNPJ: 29.245.763/0001-84 Inscrição Estadual Isenta 

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

Responsável: Pau linho Dewes 

6 2 Unido Palco; 10m x 6m; 1,5m de altu r 1; 4.166,67 8.333,34 
estrutura metálica; tablado de madeira ou 
compensado naval; 2 escadas de 
acesso; serviços de montagem e 
desmontagem; 

7 2 Unido Palco; 9m x 6m; 1m de altura; estrutura 3.833,34 7.666,68 
metálica; tablado de madeira ou 
compensado naval, com duas escadas; 
serviços de montagem e desmontaqem; 

8 4 Unido Camarim, com estrutura; composição: 2 4.333,34 17.333,36 

I 
tendas 5x5m, com SOm de piso deck; 2 
camarins 4x4m, em octanorme, placas de 
TS; dispondo de ar condicionado e 
mobiliário básico; serviços de rr ontagem 
e desmontagem; 

9 300 M Disciplinador, tipo grade educativa; base 22,84 6.852,00 
de ferro, medindo 1m (alt) x 3m (comp). 

Valor Total R$ 123.652,29 

Valor total do objeto: 123.652,29 ( Cento e Vinte e Três Mil e Seiscentos e 
Cinquenta e Dois 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 
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: marechaleventos@hotmail.com 

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

Marechal Candido Rondon, PR, 25 de Outubro de 2021. 

--=-::-L=-:-:-:-:-::",/ . .: ,=-=-=-=-V. ~~\ -.,~ Y! 
OTAVIO A~~s~~~s~:e7i!~~H DEWES / ~,,~ 

RG: 10.852.383-2 SESP/PR <3J 
O melhor para seu eventol 



~ É;;'ECO-;;-;.: '1 (;~~;o'S; i ~E PRE;;S) 
MUNiCíPIO DE MERCEDES 

ESTADO DO PARANÁ 

JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS L TOA 

(I ENDEREÇO: ROD. BR 277, KM 608, S/N, SANTA TEREZA DO OESTE, PARANÁ 

. CNPJ: 09.185.999/0001-65 

n PREGÃO PRESENCIAL N.O 124/2021 
\ ~I DATA DE ABERTURA: 27/10/2021 

HORÁRIO: 14:00h 

fõ9.185.999/ooo1-651 
JPR ESTRUlURAS PARA EVENTOS llOA.-ME 

ROD BR 277 - KM 608. S/N 
I q!STRITO INDUSTRIAL-CEP 85825-0q0 , 
~NTA TEREZA DO OESTE - PARANé..J 



JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA ME 
CNPJ: 09.185.999/0001-65 

Endereço: Rod. BR 277, KM 608, S/N 
Santa Tereza do Oeste - PR - CEP: 85.825-000 

Fone: (45) 3231-1635 
E-mail: jpreventos@hotmail.com 

ANEXO IV 

PROPOSTA DE PREÇOS 

Ao Pregoeiro do Município de Mercedes - PR 
Pregão Presencial n.? 124/2021 

JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF nO. 
09.185.999/0001-65 neste ato representada por seu representante legal, o Sr JEAN 
MICHEL NECKEL, portador da Carteira de Identidade n.o10.034.313-4, expedida 
pela SSP/PR e do CPF nO. 073.624.349-60 em atendimento ao disposto no Edital em 
epígrafe, apresenta a seguinte Proposta de Preços para (indicar o objeto da 
licitação/proposta), conforme descrição a seguir: 

a) Descrição do objeto conforme Anexo I - Memorial Descritivo 

ITEM QTD UNID DESCRIÇAO R$ UNIT* R$ TOTAL 
1 18 unid Tenda, tipo pirâmide; 1.370,00 24.660,00 

10m x 10m; estrutura 
em ferro, cor prata; 
lona térmica, anti- 
chamas, tipo night 
and day, cor branca, 
pé direito 3m. 
Estrutura montada no 
local das festividades; 
lonas limpas. 

2 55 unid Tenda, tipo pirâmide; 406,67 22.366,85 
5m x 5m; estrutura em 
ferro, prata; lona ,.- " cor 
térmica, anti-chamas, / 

IP tipo night and day, cor 
branca, pé direito 
2,5m. Estrutura 
montada no local das 
festividades; lonas 
limpas. 

5 2 Unid Palco Profissional; 12.590,00 25.180,00 
10m x 8m; cobertura de 
alumínio; pé direito de 

,~ --, Q30 com 8m de altura; 
~'/UUU1-ob I jpR. c -t • W·! URA5 Pf\F(!\ E\iENTOS LTDA ME 

~ 
EVENTOS LTDA.·ME 

~ 
~ - KM 608. S/N 

IAL-CEP 85825-0QO 

ro9.185.99 
JPR ESTRUTURAS PARA 

ROO BR 277 
DISTRITO INDUSTR 

UANTA TEREZA DO OESTE - PARANé:] 



JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS lTDA ME 
CNPJ: 09.185.999/0001-65 

Endereço: Rod. BR 277, KM 608, S/N 
Santa Tereza do Oeste - PR - CEP: 85.825-000 

Fone: (45) 3231-1635 
E-mail: jpreventos@hotmail.com 

cobertura com Q50 com 
lona anti chama, lona 
perfurite nas laterais e 
fundo; tablado com 
1,5m do solo, em 
madeirite 15mm; 
guarda corpo nas 
laterais e fundo; 
escada; 2 extintores de 
C02; alvará de 
responsabilidade 
técnica; serviços de 
montagem e 
desmontagem 

, 
, 

6 2 Unid Palco; 10m x 6m; 1,5m 4.000,00 8.000,00 
de altura; estrutura 
metálica; tablado de 
madeira ou 
compensado naval; 2 
escadas de acesso; 
serviços de montagem 
e desrnontaqern: 

7 2 Unid Palco; 9m x 6m; 1 m de 3.700,00 7.400,00 
altura; estrutura 
metálica; tablado de 
madeira ou <, 
compensado naval, -, 
com duas escadas; 
serviços de montagem 
e desmontagem; 

rn 5999/0001-651 09.18 RÃs PARA EVENTOS LTOA.-ME 
JPR ES1RUTU M 608 SiN 

ROD 8R 277 - K CEP 8582S-0qo , 
DIS1RITO INDZUAS~~ÉSTE. - PAf'\AN~ 

U,ANTATERE 

WR ESTI1UTUf\i\S P/~HA EVENTOS LTDA ME 



JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA ME 
CNPJ: 09.185.999/0001-65 

Endereço: Rod. BR 277, KM 608, S/N 
Santa Tereza do Oeste - PR - CEP: 85.825-000 

'\ Fone: (45) 3231-1635 
E-mail: ú)reventos@hotmail.com 

8 4 Unid Camarim, com 4.300,00 17.200,00 
estrutura; composição: 
2 tendas 5x5m, com 
50m de piso deck; 2 
camarins 4x4m, em 
octanorme, placas de 
TS; dispondo de ar , 
condicionado e \ 

\ mobiliário básico; 
serviços de montagem 
e desmontagem; 

9 300 M Disciplinador, tipo 22,00 6.600,00 
grade educativa; base 
de ferro, medindo 1 m 
(alt) x 3m (comp). 

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: jpreventos@hotmail.com 

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

Santa Tereza do Oeste, 27 de Outubro de 2021. 

JEAN MICHEL NECKEL 
RG: 10.034.313-4 

r-:: 5 999/0001-65' CPF: 073.624.349-60 
'09.18 . AAAE\JEN10SL10A .• ME Administrador 
.lPR ESiRUlURAS P 608 S/N 

ROO BR 277 - K~CEP 85825·00,0 , 
0151RI10 INOU51~~JÉS1E • PARANe_. 

L§.ANiA iEREZA 

JPR ESTRUTURAS PARA EVENl OS LTDA ME 

\ 


