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MONICA WRASSE - MEl 
CNPJ: 19.655.953/0001-16 

PROPOSTA DE PREÇOS 

Ao Pregoeiro do Município de Mercedes - PR 
Pregão Presencial n. ° 86/2020 

MONICA WRASSE - MEl, inscrita no CNPJ/MF n°. 19.655.953/0001-16, Inscrição 
Estadual n." isenta, neste ato representada por seu representante legal, oCa) Sr.(a) Mônica 
Wrasse, portador(a) da Carteira de Identidade n." 1574979-2, expedida pela SSP/PR, e do 
CPF n.? 969.065.539-68, em atendimento ao disposto no Edital em epígrafe, apresenta a 
seguinte Proposta de Preços para contratação de empresa para prestação de serviços de 
monitor de oficina de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, para desenvolver e 
acompanhar atividades realizadas no CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, 
do Município de Mercedes, atendendo a Tipificação Nacional de Serviços 
Socioassistenciais conforme descrição a seguir: 

a) ITEM 01 Oficina: Oficina de Trabalhos em Argila 
Objetivo: Conhecimento sobre utilização de matéria prima em questão, ter facilidade para 
repasse de técnicas necessárias para identificar a qualidade do material utilizado, como 
detentor de conhecimento sobre elementos iniciais para a criação da peça idealizada; tipo 
de instrumento utilizado para dar sequência ao processo de finalização da peça, tendo em 
vista tempo de espera para a secagem do material, conserto de peças, conhecimento sobre 
o tipo de forno e a temperatura adequada para queima das peças. 
O prestador de serviço deve ainda ter conhecimento sobre quais instrumentos, 
ferramentas e adaptações necessárias para moldar, confeccionar e desenvolver detalhes 
que possam proporcionar originalidade ao trabalho, valorizando o contexto cultural do 
indivíduo inserido na oficina, fomentando ainda conhecimento sobre combinação de 
cores (inclusive qual tipo de tinta utilizada, técnicas aperfeiçoadas de finalização da peça). 

N° de turmas: 02 (duas) 
Carga horária: 500 (quinhentas) horas 
Horários da oficina: das 08:00 às 11:30; das 13:30 às 17:00 
Dia da oficina: 
N° alunos: 
Período: 
Público alvo: 
Valor por hora: 
Valor máximo: 

Terça-feira e Quinta-feira 
Até 10 (dez) alunos em cada turma 
Outubro/2020 a Setembro/2021 
Idosos, pessoas com deficiências e beneficiários do BPC 
R$ 20,83 (vinte reais e oitenta e três centavos) 
R$ 10.415,00 (dez mil, quatrocentos e quinze reais). 

b) ITEM 03 Oficina: Curso de Costura Doméstica 
Objetivo: Desenvolver junto ao grupo de alunos instruções sobre conhecimentos básicos 
de técnicas voltadas a costura doméstica e também industrial, abrangendo desde 
instrumentos utilizados para tirar medidas, criação de moldes, tipos de máquinas, agulhas 
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MONICA WRASSE - MEl 
CNPJ: 19.655.953/0001-16 
e nome de técnicas de costura, assim como auxiliar aos alunos desenvolver habilidades 
sobre as mesmas. Promover o desenvolvimento de habilidades no manuseio de tecidos, 
visando a confecção de peças para vestuário de modo geral, assim como peças de cama, 
mesa e banho. Promover aos alunos o desenvolvimento de habilidades em paralelo a 
costura como confecção de bordados e técnicas de desenvolvimento de peças fomentando 
a economia doméstica com o reaproveitamento de materiais que os alunos venham a ter 
em suas casas. 

N° de turmas: 
Carga horária: 
N° alunos: 

01 (uma) 
240 (duzentas e quarenta) horas 
Até 15 (quinze) alunos 

Horários da oficina: das 13:30 às 17:00 
Dia da oficina: Terça-feira 
Período: Outubro/2020 a Setembro/2021 
Público alvo: Famílias em vulnerabilidade social, atendidas pelo eRAS, 

encaminhadas pela Rede de Proteção e beneficiárias de programas 
SOCIaiS. 

R$ 20,83 (vinte reais e oitenta e três centavos) 
R$ 4.999,20 (quatro mil, noventa e nove reais e vinte centavos). 

Valor por hora: 
Valor máximo: 

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: cristianowrasse78@gmail.com 

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

Mercedes, 28 de Setembro de 2020. 

Mônica Wrasse - Proprietária 
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MUNICÍPIO DE MERCEDES 
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OSMARINA TEREZINHA SCHWANTES 01661491952 
MICROEMPREENDEDORA INDIVIDUAL 

CNPJ/MF N.o 17.504.993/0001-31 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

Ao Pregoeiro do Município de Mercedes - PR 
Pregão Presencial n." 86/2020 

Osmarina Terezinha Schwantes 01661491952, inscrita no CNPJ/MF n°. 
17.504.993/0001-31, Inscrição Municipal n." 553, Contribuinte n." 92916, neste ato 
representada por seu representante legal, ora) Sr.(a) Osmarina Terezinha Schwantes, 
portador(a) da Carteira de Identidade n.? 34443017, expedi da pela SSP/PR, e do CPF n.? 
016.614.919-52, em atendimento ao disposto no Edital em epígrafe, apresenta a seguinte 
Proposta de Preços para o Item 02, conforme descrição a seguir: 

a) ITEM 02 
Oficina: Oficina de Artesanato em Crochê - Diurno 
Objetivo: Ter conhecimento sobre a leitura de gráfico específico para elaboração de peças de 
decoração ou uso pessoal com fios e linhas adequados, tendo habilidade tanto para realizar a 
leitura do gráfico em si, como repassar o referido conhecimento, substituindo imagens 
reproduzidas no papel pela realidade em agulha e linha, estando familiarizado com os tipos de 
pontos utilizados em cada técnica. Desenvolver junto aos participantes orientações com o 
objetivo final de elaborar peças com diferentes texturas, cores e tipos de linhas, possuindo 
ainda conhecimento sobre combinação de cores, habilidade com repasse de orientação, 
facilidade; para adequação e melhor utilização do tempo com grupo significativo de 
integrantes e diferentes graus de dificuldade. 

N° de turmas: 
Carga horária: 
Horário da oficina: 
Dia da oficina: 
N° alunos: 
Período: 
Público alvo: 

b) Valor propost 

Valor por hora: 
Valor total: 

O (uma) 
2 O (duzentas e quarenta) horas 
d s 13:30 às 17:00 
uinta- feira 

~té 15 (quinze) alunos 
9utubro/2020 a Setembro/2021 
eneficiários do Programa Bolsa Família e famílias integrantes do PAIF 

$ 20,83 (vinte reais e oitenta e três centavos) 
$ 4.999,20 (quatro mil, noventa e nove reais e vinte centavos). 

No preço estão ncluídos, além do lucro, todas as despesas e custos como frete, seguro, 
tributos de qualquer n tureza 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- ail: oSlnarillutcrcl.inhaschwantcsr(i'gmail.com. 

Rua João Pessoa, n.? 331, centro, CEP 85998-000, Mercedes - PR 
Fone (45) 99 33-8619 - e-mail: osmarinaterezinhaschwantes@gmail.com 



OSMARINA TEREZINHA SCHWANTES 01661491952 
MICROEMPREENDEDORA INDIVIDUAL 

CNPJ/MF N.o 17.504.993/0001-31 

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

Mercedes-PR, 28 de setembro de 2020. 

b~~~ <Z~\JUÁ?~ 
Osmarina Terezinha Schwantes 

MICROEMPREENDEDORA INDIVIDUAL 

Rua João Pessoa, n.? 331, centro, CEP 85998-000, Mercedes - PR 
Fone (45) 99933-8619 - e-mail: osmarinaterezinhaschwantes@gmail.com 


