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ENVELOPEN.O I (PROPOSTA) 
MUNIC1PI0 DE MERCEDES ESTADO DO PARANÁ 
V H FERNANDES ALVES LTDAENDEREÇO: RUA PIO XII, 3616 
CNPJ:41.857.936/000 l-I O 
PREGÃO PRESENCIAL N.137/2021 
DATA DE ABERTURA: 02/12/2021 
HORÁRIO: 08:30hrs 
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COMÉRCIO 

VHF COMÉRCIO LTDA 
ENDEREÇO: RUA PIO XII- 3616 - CANCELLI - CASCAVEL - PR 

CNPJ: 41.857.936j0001-10jI.E: 90891495-30 
FONE (45) 3197 - 0706 

EMAIL: VHFCOMERCIO@OUTLOOK.COM 

ANEXO IV 

(Deverá ser apresentada em papel tirnbrado do licitante) 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

Ao Pregoeiro do Município de Mercedes - PR 
Pregão Presencial n." 137/2021 

VHF 
COMÉRCIO 

V H Fernandes Alves inscrita no CNPJ/MF n°.41.857.936/0001-10, Inscrição Estadual n'', 
90891495-00 neste atorepresentada por seu representante legal, ota) Sr(a) Vitor Hugo Fernandes 
Alves, portador(a) daCarteira de Identidade n.? 13102132-1, 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 para desenvolvimento de ações voltadas às crianças e 
adolescentes conforme descrição a seguir: 

Item Qtd Und Descrição R$ Unit R$ Total 

1 1 unid 

CAMA ELASTICA PULA PULA; 4,27m; colorida; 
100% Nacional; fabricada com materiais de alta 
resistência, suporta 205 kg cornprovadamente; 
produto resistente e fácil de montar, não possui 
parafusos em sua montagem e acompanha manual de 
instruções; estrutura em aço galvanizado (interno e 
externo); sistema de impulsão por 80 molas de 18cm; 
5 pés inteiros galvanizados; lona de salto com 
proteção UV; revestido com tecido Bagum de alta 
resistência com 1,2mm, com estética lisa e ótima 
aparência; proteção de molas coloridas em espuma c/ 
revestimento de PVC com certificado ISSO (não 
absorve água); rede de proteção em polipropileno 
multicolorida; puxador de molas; sistema de 
montagem do trampolim por encaixe; 75cm de altura 
do chão até a lona de salto; 2mm de parede do tubo; 
10 hastes de aço galvanizado; escada com 2 degraus, 
hastes de aço galvanizado; lona preta padrão; altura 
total 1,98m. 
Marca: Tranpolirn 

3.500,00 3.500,00 

2 2 unid 
KIT MINl CAR; kit com 100 peças; carrinhos 
coloridos; ernborrachado; embalados em embalagem 
plástica. 
Marca: Toys A 

630,00 
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VHF COMÉRCIO LTDA 
VH F ENDEREÇO: RUA PIO XII- 3616 - CANCELLI- CASCAVEL - PR 

CNPJ: 41.857.936/0001-10/I.E: 90891495-30 
COMÉRCIO FONE (45) 3197 - 0706 

EMAIL: VHFCOMERCIO@OUTLOOK.COM 
Preço máximo total do objeto: R$ 4.760,00 (quatro mil, 

setecentos e sessenta reais). 

VHF 
COMÉRCIO 

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: vhcomercio@outlook.com 

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

Cascavel, 02 de dezembro de 2021. 

V H FERNANOES 
ALVES 
LTOA:418579360001 Dados: 2021.12.01 21 :41 :31 
10 -03'00' 

Assinado de forma digital 
por V H FERNANDES ALVES 
L TDA:4185793600011 O 

VITOR HUGO FERNANDES ALVES 
SÓCIO-PROPRIET ÁRIO 

CPF: 113.966.639-83 



ENVELOPE N.o 1 (PROPOSTA DE PREÇOS) 
MUNiCíPIO DE MERCEDES 
ESTADO DO PARANÁ 
JAIR F BACK E ANDREIA D R BACK L TDA - EPP 
ENDEREÇO: RUA DR. BERNARDO GARCEZ, 445 
CNPJ: 05.252.765/0001-32 
PREGÃO PRESENCIAL N.o 137/2021 
DATA DE ABERTURA: 02/12/2021 
HORÁRIO: 08:30h 

...•.. 



- CASA DAS FLORES 
Jair F Back & Andreia R D Back Ltda - EPP 

Rua Doutor Bernardo Garcez, 445 - Centro - Fone: (45)3256-1389 
85998-000 MERCEDES - PR 

CNPJIMF N.o 05.252.765/0001-32 - CAD/ICMS N.0 90269000-07 

Mercedes - PR, 02 de Dezembro de 2021 

PROPOSTA DE PRECOS 

À 
Comissão de Licitação 
Município de Mercedes - PR 
Pregão Presencial n° .137/2021. 

A empresa JAIR F BACK & ANDREIA D R BACK LTDA - EPP, estabelecida na Rua 
Doutor Bernardo Garcez, 445, Centro, CEP 85998-000, na Cidade de Mercedes, Estado do 
Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob n". 05.252.765/0001-32, CCE n°. 90269000-07, (45) 3256- 
1389, email.jairback@hotmail.com. neste ato representada por seu representante legal, o(a) 
Sr.(a) JAIR FRANCISCO BACK, portador da Carteira de Identidade nO 5.113.570-9, expedida 
pela SSP/PR, e do CPF n°. 886.467.269-91, apresenta sua Proposta comercial relativa à 
licitação, na modalidade de Pregão Presencial nO.137/2021, em atendimento ao disposto no 
Edital em epígrafe, apresenta a seguinte Proposta de Preços para a aquisição de brinquedos 
para desenvolvimento de ações voltadas à crianças e adolescentes, conforme especificações 
técnicas constantes deste Edital e Anexos. 

Item Qtd Und Descrição Marca R$ Unit R$ Total 

1 1 

CAMA ELASTICA PULA PULA; 
4,27m; colorida; 100% Nacional; 
fabricada com materiais de alta 
resistência, suporta 205 kg 
comprovadamente; produto resistente 
e fácil de montar, não possui 
parafusos em sua montagem e 
acompanha manual de instruções; 
estrutura em aço galvanizado (interno 
e externo); sistema de impulsão por 
80 molas de 18cm; 5 pés inteiros 
galvanizados; lona de salto com 
proteção UV; revestido com tecido 

unid Bagum de alta resistência com LACUCA 
1,2mm, com estética lisa e ótima 
aparência; proteção de molas 
coloridas em espuma c/ revestimento 
de PVC com certificado ISSO (não 
absorve água); rede de proteção em 
polipropileno multicolorida; puxador de 
molas; sistema de montagem do 
trampolim por encaixe; 75cm de altura 
do chão até a lona de salto; 2mm de 
parede do tubo; 10 hastes de aço 
galvanizado; escada com 2 degraus, 
hastes de aço galvanizado; lona preta 
padrão; altura total 1 ,98m. 

3.510,27 3.510,27 

1 



CASA DAS FLORES 
Jair F Back & Andreia R D Back Ltda - EPP 

Rua Doutor Bemardo Garcez, 445 - Centro - Fone: (45)3256-1389 
85998-000 MERCEDES - PR 

CNPJIMF N.o 05.252.765/0001-32 - CAD/ICMS N.o 90269000-07 

Declaramos que, em nossos preços, estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para 
a perfeita execução do objeto, encargos sociais, administração, lucro e qualquer outra despesa 
incidente sobre a contratação. 

Na execução do objeto, observaremos rigorosamente as especificações das normas 
técnicas ou qualquer outra que garanta a qualidade igualou superior, assumindo, desde já, a 
integral responsabilidade pela qualidade dos produtos. 

A proposta tem prazo de validade de 30 (Trinta) dias, a contar da data da entrega da 
presente. 

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

As condições de pagamento são as constantes no edita I de licitação, na modalidade de 
Pregão Presencial n° .137/2021. 

JAIR F BACK 

Atenciosamente, 

o R BACK LTDA - EPP 
Jair Francisco Back 
Sócio Administrador 
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