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ANEXO IV 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

Ao Pregoeiro do Município de Mercedes - PR 
Pregão Presencial n.? 123/2021 

VH FERNANDES ALVES LTDA, inscrita no CNPJ/MF n°.41.857.936/0001 - 10, neste ato 
representada por seu representante legal, o (a) Sr(a) VITOR HUGO FERNANDES ALVES, 
portador(a) daCarteira de Identidade n." 13.102.132 - 1, expedida pela SSP/PR, e do CPF n.? 
113.966.639 - 83, em atendimento ao disposto no Edital emepígrafe, apresenta a seguinte Proposta 
de Preços para aquisição de brinquedos e materiais pedagógicos para desenvolvimento de ações voltadas 
à crianças e adolescentes conforme descrição a seguir: 

Item Qtd Und 

1 2 unid 

2 2 unid 

R$ Total Descrição R$ Unit 
MESA DE AERO HOCKEY; mesa com estrutura em 
MDP com acabamento em primer azul, secagem UV; 
tampo de MDF revestido com laminado melamínico; 
pés desmontáveis com sapatas plásticas de 
polipropileno (PP); pés fixados nas lateriais, 
proporcionando melhor estabilidade; contador de 
pontos; possui 1 moto ventilador que proporciona 
perfeita flutuação do disco; voltagem: 110 e 220 V; 
acompanha 01 Kit com 2 rebatedores e 2 discos;peso 
aproximado: 61 Kg; medidas da mesa: 2,llm x 1,05m 
x 0,825m (C x L x A); MARCA/MODELO: Klopf 
1045. 

3.200,00 6.400,00 

MESA DE TENIS DE MESA PING PONG; tampo 
em MDF de 18mm de espessura, com acabamento em 
massa e pnmer azul com linhas demarcatórias 
brancas; pés de madeira maciça dobráveis; com 
rodízios; permite o uso como "paredão" para treino 
individual; medidas oficiais que atendem aos padrões 
da ITTF; medidas da mesa montada: 2,74m x 1,52m 
x 0,76m (C x L x A); peso: 90 kg; Garantia do 
fabricante: 03 meses contra defeito de fabricação. 
Origem Nacional. MARCA/MODELO: Klopf 1084. 

1.466,69 2.933,38 
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PAINEL PSICOMOTOR SENSORIAL INFANTIL; 
painel sensorial, fabricado em MDF empastado com 
material gráfico; medindo cada módulo 45 x 85cm, 
com profundidade de 3,3cm; para ser afixado em 
parede a partir do chão; possui a função de estimular 
os sentidos do tato, da visão e da audição, além, de 
colaborar no desenvolvimento da coordenação 
motora fina e servir como instrumento de iniciação ao 
conhecimento dos números, alfabetização e 
associação lógica através de encaixes; o painel é 
dividido em 05 módulos (imagem ilustrativa a 
seguir). 

unid 

MARCA: CARLU BRINQUEDOS 
MODELO: 3111 

4.450,00 13.350,00 
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FANTOCHE FABULA; conjunto de 14 unidades de 
fantoches de personagens confeccionados com 
cabeça de espuma revestida em malha, boca em 

1 unid plástico PET revestida em feltro, corpo em cetim, 900,00 
tecido, pele sintético ou feltro, olhos plásticos, cabelo 
em lã ou kanecalon, feltro e fio plástico; 
medido aproximada de 47 x 35cm; conjunto 
certificado pelo INMETRO (imagem ilustrativa a 
seguir). 

900,00 

MARCA: JOTT PLA Y 
MODELO: FT14 

VALOR TOTAL: 23.583,38 (VINTE E TRES MIL, QUINHENTOS E OITENTA E TRES REAIS, 
TRINTA E OITO CENTAVOS) 

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 serviço e demais comunicações poderão ser 
encaminhadas para o e-mail: VHFCOMERCIO@OUTLOOK.COM 

Prazo de validade da Proposta: 30 DIAS, estendendo-se à etapa de lances verbais. 

CASCAVEL, 19 DE OUTUBRO DE 2021 

VH F NA ES ALVES LTDA 
CN J: 4 .857.936/0001 - 10 

Representad p : Vitor Hugo Fernandes Alves 
: 113.966.639 - 83 



ANEXO IV 
PROPOSTA DE PREÇOS 

PROPONENTE: PRIDE ATACADO LTDA 
ENDEREÇO: RUA BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO,2457, 
BAIRRO:LA SALLE - TOLEDO - PR 
CNPJ/MF: 20.732.659/0001-40 FONE/FAX: (045) 3054- 
5779 
EMAIL: prideatacado@hotmail.com 

Ao Pregoeiro do Município de Mercedes - PR 
Pregão Presencial n.º 123/2021 
PRIDE ATACADO LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº.20732659000140, Inscrição Estadual nº.9067157599, 
neste ato representada por seu representante legal, o(a) Sr.(a)JOSE LUIZ SAGRADO JUNIOR, 
portador(a) da Carteira de Identidade n.º106277303, expedida pela SSP/PR, e do CPF nº. 
079526429101, em atendimento ao disposto no Edital em epígrafe, apresenta: 

Proposta de Preços conforme descrição a seguir 

ITEM QTD DESCRITIVO MARCA R$ UNIT R$ TOTAL 
1 2 uni MESA DE AERO HOCKEY; mesa com estrutura em MDP com acabamento em primer azul, secagem UV; tampo de KLOPF 1045 R$3.250,OO R$6.500,OO 

MDF revestido com laminado melamínico; pés desmontáveis com sapatas plásticas de polipropileno (PP); pés 
fixados nas lateriais, proporcionando melhor estabilidade; contador de pontos; possui 1 moto ventilador que 
proporciona perfeita flutuação do disco; voltagem: 110 e 220 V; acompanha 01 Kit com 2 rebatedores e 2 discos; 
peso aproximado: 61 Kg; medidas da mesa: 2,l1m x 1,05m x O,825m (C x L x A); Marca e modelo de referência: 
Klopf 1045. 

2 2 uni MESA DE T~NIS DE MESA PING PONG; tampo em MDF de 18mm de espessura, com acabamento em massa e Klopf 1084 R$1.450,OO R$2.900,OO 
primer azul com linhas demarcatórias brancas; pés de madeira maciça dobráveis; com rodízios; permite o uso como 
"paredão" para treino individual; medidas oficiais que atendem aos padrões da ITIF; medidas da mesa montada: 
2,74m x 1,52m x 0,76m (C x L x A); peso: 90 kg; Garantia do fabricante: 03 meses contra defeito de fabricação. 
Origem Nacional. Marca e modelo de referência: Klopf 1084. 

4 3 uni PAINEL PSiCOMOTOR SENSORIAL INFANTIL; painel sensorial, fabricado em MDF empastado com material gráfico; ATELlER R$4.700,OO R$14.IOO,OO 
medindo cada módulo 45 x 85cm, com profundidade de 3,3cm; para ser afixado em parede a partir do chão; possui DO 
a função de estimular os sentidos do tato, da visão e da audição, além, de colaborar no desenvolvimento da BRINQUEDO 
coordenação motora fina e servir como instrumento de iniciação ao conhecimento dos números, alfabetização e 
associação lógica através de encaixes; o painel é dividido em 05 módulos (imagem ilustrativa a seguir). MOD.3 

CONJUNTOS 

LOTE 01 



TOTAL DO LOTE 

VALOR GLOBAL: R$23.500,OO (VINTE E TREIS MIL E QUINTOS 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. 
Prazo de validade da Proposta: 365 dias, estendendo-se à etapa de lances verbais. 
A remessa de eventuais ordens de compra e demais comunicações poderão ser encaminhadas 
para o e-mail:PRIDEATACADO@HOTMAIL.COM 
Concordamos com todas as clausulas do edital 

R$23.500.00 


