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ERIV AN PROCHNOW & CIA LTDA - ME 
Rua Padre José Gaertner, 452 - Centro - Fone: (45) 3256-1114 

85998-000 MERCEDES - PR 
CNPJ/MF N° 06.078.600/0001-59 - CAD-ICMS N° 90298292-22 

PROPOSTA DE PREÇOS 

Ao Pregoeiro do Município de Mercedes - PR 
Pregão Presencial n. ° 97/2020 

Erivan Prochnow & Cia Ltda ME, inscrito no CNPJ/MF n" 06.078.600/0001-59, 
neste ato representada por seu representante legal, o Sr Erivan Prochnow, portador(a) da 
Carteira de Identidade n.? 4.272.792-0, expedida pela SSP/PR, e do CPF n." 
595.395.269-49 em atendimento ao disposto no Edital em epígrafe, apresenta a seguinte 
Proposta de Preços para contratação de empresa para execução de serviços de 
ornamentação natalina, contemplando: decoração, instalação, manutenção e remoção, 
para espaços públicos do Município de Mercedes conforme descrição a seguir: 

ITEM ÚNICO: Decoração Natalina 
a) Serviços de decoração: 

- Execução de decoração de estruturas metálicas, e demais espaços com aplicação de 
enfeites, mangueiras de LED e demais lâmpadas natalinas; 
- Equipamentos, veículos e pessoal que se verificarem necessários para a decoração das 
estruturas serão de responsabilidade da Contratada; 
- Materiais necessários para a decoração das estruturas e espaços públicos, tais como: 
pisca-piscas, bolas e enfeites, serão fornecidos pelo Contratante; 
- Estruturas objeto para decoração: 
6 caixas pequenas; 
6 caixas médias; 
6 caixas grandes; 
1 árvore de natal 2,70m com 20 galhos de 80cm aproximadamente; 
1 árvore de natal 2,20m com 20 galhos de 70cm aproximadamente; 
1 árvore de natal 1, 70m com 20 galhos de 60cm aproximadamente; 
26 flocos com 0 1,60m; 
96 galhos de 80cm aproximadamente; 
40 bolas 060cm; 
05 travessas com 6,50m de comprimento 1,20m de largura; 
04 travessas com 4,60m de comprimento 1,00m de largura; 
02 árvores sextavadas com 3,00m base e 3,50m altura; 
06 pinheiros 1 ,50m de base 1,60m altura; 
50 estrelas 0,80cm de largura; 
1 bola gigante 0 3,00m de base e 3,70m altura; 
100 metros de cerca; 
I casinha de presépio com 3,60m de largura 3,40m comprimento e 2,80m de altura; 
1 árvore de natal de 6,00m de altura aproximadamente; 
1 presépio 15 imagens; 
1 Letreiro "Feliz Natal" com 1,20m de altura e 6,00m de comprimento. 

b) Serviços de instalação: 
- Instalação de estruturas metálicas, devidamente decoradas com lâmpadas natalinas, ~o ser fixadas a:g;:~~\:;ça central; 
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- Equipamentos adequados, veículos, pessoal e demais elementos que se verificarem 
necessários para a instalação das estruturas serão de responsabilidade da Contratada; 

c) Serviços de manutenção - diária: 
- Será de responsabilidade da Contratada a manutenção diária dos elementos 
decorativos. Desta forma, no período compreendido entre 1 °/12/2020 e 07/01/2021, 
caberá à Contratada a verificação do funcionamento de mangueiras decorativas, pisca 
piscas e demais elementos da decoração, em todos os pontos/locais onde a mesma 
estiver aplicada. 
- A Contratada deverá comunicar qualquer avaria porventura verificada, caso seja 
necessário ao Contratante providenciar materiais para substituição. 
- Equipamentos adequados, veículos, pessoal e demais elementos que se verificarem 
necessários para a manutenção das estruturas serão de responsabili ade da Contratada; 

d) Serviços de remoção 
- Findo o período de festas, na data de 07/01/2021 deverá ser reali ada a retirada de toda 
a decoração natalina, sendo armazenada adequadamente em espaç indicado pelo 
Contratante; 
- Estruturas em fibra de vidro deverão ser embaladas em plástico-bolha e armazenadas, 
de forma organizada, em barracão disponibilizado pelo Contratante; 
- Equipamentos adequados, veículos, pessoal e demais elementos que se verificarem 
necessários para a remoção das estruturas serão de responsabilidade da Contratada; 

Objeto Descrição Valor Total (R$) 
a Serviços de decoração 30.289,00 
b Serviços de instalação 5.300,00 
c Serviços de manutenção (diária) 1.950,00 
d Serviços de remoção 4.430,00 

41.969,00. 
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: jucieliprochnow@hotmail.com 

Prazo de validade da Proposta: conforme edita!. 

Mercedes, 16\i)bro de 2020. 
&~ ~é)C_~~ 

ERlVAN PROCHNOW & ClA LTDA 
Erivan Prochnow 

Sócio Administrador 
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Rua Dr. Bernardo Garcez, 311- Centro 

85998-000 MERCEDES-PR 
FONE: (45)3256-1202 

CNPJ: 11.633.761/0001-05 

Pregão Presencial n° 97/2020 

PROPOSTA DE PREÇOS 

Ao Pregoeiro do Município de Mercedes - PR 
Pregão Presencial n." 97/2020 

Metalúrgica Mercedes, inscrita no CNPJ/MF n°.l1.633.761-05, Inscrição Estadual n.? 
9051222404, neste ato representada por seu representante legal, ota) Sr.(a) Luana Aline Back 
portador(a) da Carteira de Identidade n.? 126498401-7, expedida pela SSPIPR, e do CPF n." 
108,610,009-35, em atendimento ao disposto no Edital em epígrafe, execução de serviços de 
ornamentação natalina apresenta a seguinte Proposta de Preços para conforme descrição a seguir: 

a)Descrição do objeto ao qual se refere a proposta, conforme Anexo I - Memorial 
Descritivo; 

b)Valor unitário e valor total dos itens que integram o objeto. 

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: metalÚIgica.mercedes@hotmail.com 

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

Mercedes, 18 de novembro de 2020. 

Luana Aline Back 
Sócia Administrativa 

Função 
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FONE: (45)3256-1202 

CNPJ: 11.633.761/0001-05 

Pregão Presencial n° 97/2020 

ANEXO I 
MEMORIAL DESCRITIVO 

2-0BJETO 
ITEM ÚNICO: Decoração Natalina 
Da descrição do objeto: 

a) Serviços de decoração: 
- Execução de decoração de estruturas metálicas, e demais espaços com aplicação de enfeites, 
mangueiras de LED e demais lâmpadas natalinas; 
- Equipamentos, veículos e pessoal que se verificarem necessários para a decoração das estruturas 
serão de responsabilidade da Contratada; 
- Materiais necessários para a decoração das estruturas e espaços públicos, tais como: pisca-piscas, 
bolas e enfeites, serão fornecidos pelo Contratante; 
- Estruturas objeto para decoração: 
6 caixas pequenas; 
6 caixas médias; 
6 caixas grandes; 
1 árvore de natal 2,70m com 20 galhos de 80cm aproximadamente; 
1 árvore de natal 2,20m com 20 galhos de 70cm aproximadamente; 
1 árvore de natal 1, 70m com 20 galhos de 60cm aproximadamente; 
26 flocos com 0 1,60m; 
96 galhos de 80cm aproximadamente; 
40 bolas 060cm; 
05 travessas com 6,50m de comprimento 1,20m de largura; 
04 travessas com 4,60m de comprimento 1,00m de largura; 
02 árvores sextavadas com 3,00m base e 3,50m altura; 
06 pinheiros 1 ,SOm de base 1,60m altura; 
50 estrelas 0,80cm de largura; 
I bola gigante 0 3,00m de base e 3,70m altura; 
100 metros de cerca; 
1 casinha de presépio com 3,60m de largura 3,40m comprimento e 2,80m de altura; 
1 árvore de natal de 6,00m de altura aproximadamente; 
1 presépio 15 imagens; 
1 Letreiro "Feliz Natal" com 1,20m de altura e 6,00m de comprimento. 

Obs: A decoração e instalação dos elementos decorativos deverá estar concluída, obrigatória e 
preferencialmente, até a data de 1 °/12/2020. 

- Valor total máximo dos serviços de decoração: R$ 31.300,00 (trinta e um mil, trezentos reais). 

'-1 ~.~~:s._so Licitatárío n" 232/2Ml fi Pág 27/45 
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b) Serviços de instalação: 
- Instalação de estruturas metálicas, devidamente decoradas com lâmpadas natalinas, devendo ser: 
fixadas ao solo; em fachadas; telhados e árvores da praça central; 
- Equipamentos adequados, veículos, pessoal e demais elementos que se verificarem necessários 
para a instalação das estruturas serão de responsabilidade da Contratada; 
- Valor total máximo dos serviços de instalação: R$ 5.360,00 (cinco mil, trezentos e sessenta 
reais). 

c) Serviços de manutenção - diária: 
- Será de responsabilidade da Contratada a manutenção diária dos elementos decorativos. Desta 
forma, no período compreendido entre 1°/12/2020 e 07/01/2021, caberá à Contratada a verificação 
do funcionamento de mangueiras decorativas, pisca-piscas e demais elementos da decoração, em 
todos os pontos/locais onde a mesma estiver aplicada. 
- A Contratada deverá comunicar qualquer avaria porventura verificada, caso seja necessário ao 
Contratante providenciar materiais para substituição. 
- Equipamentos adequados, veículos, pessoal e demais elementos que se verificarem necessários 
para a manutenção das estruturas serão de responsabilidade da Contratada; 
- Valor total máximo dos serviços de manutenção: R$1.950,00 (um mil, novecentos e cinquenta 
reais). 

d) Serviços de remoção 
- Findo o período de festas, na data de 07/0112021 deverá ser realizada a retirada de toda a 
decoração natalina, sendo armazenada adequadamente em espaço indicado pelo Contratante; 
- Estruturas em fibra de vidro deverão ser embaladas em plástico-bolha e armazenadas, de forma 
organizada, em barracão disponibilizado pelo Contratante; 
- Equipamentos adequados, veículos, pessoal e demais elementos que se verificarem necessários 
para a remoção das estruturas serão de responsabilidade da Contratada; 
- Valor total máximo dos serviços de remoção: R$ 4.450,00 (quatro mil e quatrocentos e 
cinquenta reais). 

Processo Licitatório n° 232/2020 
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PROPOSTA DE PREÇO 

Objeto Descrição Valor Total (R$) 
a Serviços de decoração 31.300,00 
b Serviços de instalação 5.360,00 
c Serviços de manutenção (diária) 1.950,00 
d Serviços de remoção 4.450,00 

43.060,00 
Valor total: R$ 43.060,00 (quarenta e três mil, sessenta reais) 

Mercedes - PR, 19 de Novembro de 2020 

Processo Licuatorio n° 232/2020 
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