
ENVELOPE N° 01 - "PROPOSTA DE PREÇO" 
MUNICIPIO DE MERCEDES 
ESTADO 00 PARANA 
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CNPJ: 14.975.241/0001-60 
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JOHNER RECREAÇÃO E EVENTOS LTDA 
AMERlCO SCHIO. 1112 - JARDIM COOPAGRO. CASA 4 

CEP: 85903-540- Toledo/PR 
CNPJ: 14.975.241/0001-60 
Fone: (45) 999021490 

E-maU: andre@jobnereventos.com.br 

Ao Pregoeiro do Município de Mercedes - PR 
Pregão Presencia} n°. 143/2021 

JOHNER RECREAÇÃO E EVENTOS LIDA, inscrita no CNPJIMF n". 14.975.241/0001-60, 
Inscrição Estadual n°. 9085589013, neste ato representada por seu representante legal, ora) Sr.(a) 
ANDRÉ LUIS JOHNER, portador(a) da Carteira de Identidade n." 88907582, expedi da pela 
SSPIPR, e do CPF n". 067.890.919-98, em atendimento ao disposto no Edital em epígrafe, 
apresenta a seguinte Proposta de Preços para fOrmali:::ação de Ata de Registro de Preços para 
eventual locação de brinquedos para colônia de @rias e demais atividades, com 
disponibili:::ação de coordenadores/monitores de atividades, visando o desenvolvimento de ações 
das Secretarias de Assistência Social e Esporte, La=er e Turismo do Município de Mercedes, 
conforme descrição a seguir: 

Item Qtd Descrição do Objeto Qtd Dias R$ Unit R$ Total 

Futebol de Sabão 10m X 20m. Futebol de Sabão Infláve 
completo, com motor soprador de 11Ov1220v, com potênci 
de IHP, produzido em material super-resistente, con 
lateraislentornos infláveis e piso em lona. Com medida 
mínimas de 20m X 10m (CxL) respectivamente. ( 
equipamento deve filnecer sistema de operação e instalaçãr 
de máxima segur ça e deve estar acompanhado d 
cabeamento para a i stalação elétrica e mangueira de água 
bem como detergente ou xampu neutro. 

14 616,67 8.633,38 

2 

Futebol de Sabão 6m X 12m. Futebol de Sabão Infláve 
completo, com motor soprador de 110v/22Ov, com potêncir 
de lHP, produzido em material snper-resistente, con 
laterais/entornos infláveis e piso inflável. Com medida 
mínimas de 6m X 12m (CxL) respectivamente. ( 
equipamento deve fornecer sistema de operação e instalaçãc 
de máxima segurança e deve estar acompanhado d 
cabeamento para a instalação elétrica e mangueira de água 
bem como detergente ou xampu neutro. 

14 391,67 5.483,38 

3 1 

Touro Mecânico. Touro Mecânico Inflável completo, COII 
motor soprador de I IOv/220v, com potência de lHP 
produzido em material super- resistente lona KP 1000 
com laterai s/entorno s infláveis e pISO inflável modele 
rodeio/cerca. Com medidas mínimas dI 
4,50mx4,50mx2,20m (CxLxA), respectivamente. ( 
equipamento deve terregulagens de força e sentido de giro 
direita/esquerda, conter touro de tamanho grande com cabeç 
para capacidade de usuário até 70kg. 

14 625,00 8.750,00 
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Tobogã Gigante - Inflável. Tobogã Gigante Infláve 
completo, com motor soprador de 110v/220v, com potêncit 
de lHP produzido em material KP 1000, super-resistente 
Com medidas mínimas de 5,5m X 8,Om X 4,Om, AxCxl 
respectivamente. O equipamento deve fornecer sistema de 
operação e instalação de máxima segurança e deve esta 
acompanhado de cabeamento para a instalação elétrica. 

14 550,00 7.700,00 

5 

Tobogã Tigrão - Inflável. Tobogã Tigrão Infláve 
completo, com motor soprador de 110v/220v, com potênci 
de lHP produzido em material KP 1000, super resistente 
Com medidas mínimas de 5,50m X 7,5m X 4,2m, AxCxl 
respectivamente. O equipamento deve fornecer sistema de 
operação e instalação de máxima segurança e deve esta 
acompanhado de cabeamento para a instalação elétrica. 

14 391,67 5.483,38 

6 

Alpinismo Inflável Supero Alpinismo Inflável Supe 
completo, com motor soprador de 110v/220v, com potênci: 
de lHP produzido em material KP 1000, super-resistente 
com medidas mínimas de 3,00m X 4,50m X 4,50m, AxCxl 
respectivamente. O brinquedo deve ser extremamente 
radical, e simular uma montanha, onde o "alpinista" tent 
chegar ao cume no menor tempo possível, sendo este de 
capacidade para 2 (dois) usuários simultâneos. 

14 483,33 6.766,62 

7 
Carrinho de Alimentação deverá ser composto por 
Pipoqueira. 1 (uma) Pipoqueira Elétrica, 110v detamanhe 
77cmx56cmx41,7cm, de AxLxP respectivamente, con 
rendimento 5kg/h de pipoca salgada, sendo sua estrutura de 
aço inox e vidro temperado. A pipoqueira deve se 
construí da em aço inoxidável, laterais em vidro temperado 
maior resistência contra altas temperaturas, conter cabo de 
energia no padrão brasileiro do INMETRO, panela em açe 
inox com mexedor automático, possuir proteção contra alta 
temperaturas e conter lâmpada interna para iluminação e pé 
de borracha. 
A pipoqueira deve ser completa, com todos os insumos (sal 
óleo, pipoca e pacotes), e deve produzir e servir as pipoca 
em quantidade ilimitada para o público presente durante ( 
evento. Algodão Doce. 1 (um) Algodão Doce, 110/220V de 
tamanho aproximado 38,5cmx50cmx50cm, de AxLxI 
respectivamente, com rendimento aproximadr 
100unidades/hora de algodão doce, sendo sua estrutura d 
alumínio, com cuba coletorade 50cm de diâmetro externo 
com alças laterais.Deve conter gabinete em aço inoxidável 
resistentea intempéries com painel de controle completo. 
O Algodão Doce deve ser completo, com todos os insumo 
(açúcar, corante e palitos), e deve produzir e servir o 
algodões em quantidade ilimitada para o público present 
durante o evento. 

14 186,67 2.6l3,38 
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Multi Parque. Multi Parque sendo castelo Pula Pula corr 
Escorregador especialmente para crianças menores, con 
medidas mínimas de 4,90mx2,80mx2,50m (CxLxA), ondt 
deve conteruma entrada lateral, espaço interno para pula-pul 
e um escorregador para descida das crianças. Deve se 
confeccionado em nylon resinado, acompanhado moto 
11 OVo O equipamento deve fornecer sistema de operação 
instalação de máxima segurança e deve estar acornpanhadr 
de cabeamento para a instalação elétrica. 

14 300,00 8 4.200,00 

9 

Balão Bolha - Inflável Pula-Pula. Balão Bolha - 
Inflável Pula-Pula completo, com 2 (dois) motore 
sopradores de 220v e 1.0 hp cada um, equipamento deve se 
produzido em material KP 1000, sendo inflável na part 

1 superior e inflável na parte inferior. Com medidas mínima 
de 4,5mx5m (quatro metros e meio de diâmetro por cincc 
metros de altura). Deve ser bem resistente e seguro, corr 
paredes laterais em lona até o topo, entrada e saída con 
rampa inflável e fechamento de entrada e saída com zíper. ( 
equipamento deve fornecer sistema de operação e instalaçã: 
de máxima segurança e deve estar acompanhado d 
cabeamento para a instalação elétrica. 

14 391,67 5.483,38 

10 

Guerra de Cotonetes. Guerra de cotonetes completo, con 
motor soprador de 110v/220V, com potência de lHP 
produzido em material KP 1000, super-resistente. Con 
medidas mínimas de 2m X 4m X 4m, (AxCxL 
respectivamente. Deve conter 2 bases internas par 
competidos e 2 cotonetes gigantes, para a competição. ( 
equipamento deve fornecer sistema de operação e instalaçãc 
de máxima segurança e deve estar acompanhado d 
cabeamento para a instalação elétrica. 

14 266,67 3.733,38 

11 

Cama Elástica Gigante. Cama Elástica gigante medindo nr 
mínimo 6,00m metros de diâmetro e 2,50m de altura 
completa, ou seja, contendo todos os itens necessários para < 
bom uso e segurança dos usuários, sendo estes: 1 Lona d 
Salto, 1 proteção de molas, 1 rede de proteção lateral, 1 
isotubos laterais, 30 ferragens para a estrutura, 1 escad 
e 132 molas. O equipamento deve fornecer sistema d 
operação e instalação de máxima segurança. 

14 151,67 2.123,38 

12 

Aero Hockey Power. Mesa de Aero Hockey Power con 
estrutura em MDF, com disco em polipropileno, rebatedore 
em polipropileno.Medida aproximada da mesa será de 1, 
(C) m x 96,5 (L) em x 79 (A) em, O equipamento dev 
fornecer sistema de operação e instalação de máxim 
segurança e deve estar acompanhado de cabeamento para 
instalação elétrica. 

14 141,67 1.983,38 
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Oficina Artística deverá ser composta de: 
Oficina de Pintura Facial completa, acompanhada de 
Camarim Fashion Infantil e material para Pintura facial 
sendo: pinceis e tintas e demais acessórios necessários 
acompanhado também por pessoa capacitada par 
desenvolver a pintura nos participantes. 
Oficina de Pintura de Unha completa, acompanhada dI 
Camarim Fashion Infantil e material para Pintura de Unha 
sendo: esmaltes e demais acessórios necessários 
acompanhado também por pessoa capacitada par 
desenvolver a pintura nas participantes. 
Oficina de Pintura de Desenho completa, acompanhada de 
Mesinha de Atividades e material para Pintura de Desenho 
sendo: Giz de Cera, desenhos para colorir, folhas branca 
para desenhos livres e demais acessórios necessários 

1 acompanhado também por pessoa capacitada par 
desenvolver a pintura nos participantes. 
Oficina de Pintura de Cabelo completa, acompanhada d 
Camarim Fashion Infantil e material para Pintura de Cabelo 
sendo: spray e demais acessórios necessários, acompanhadc 
também por pessoa capacitada para desenvolver a pintura 
nos participantes. 
Oficina de Massa de Modelar completa, acompanhada de 
Mesinha de Atividades e material para a Oficina, sendo 
potes de massinha de modelar, forminhas e demai 
acessórios necessários, acompanhado também por pessor 
capacitada para desenvolver a pintura nos participantes. 

14 

91,67 14 
Mini Sinuca. Mesa de Sinuca deve ser composto pelos 
materias: MDF, plástico, feltro, borracha emadeira. Medidas 
aproximadas 136x72x75cm, acompanhada de 2 (dois) tacos 
de madeira, e 9 bolas onde devem ser (uma branca, 4 azuis to 

4 vermelhas). O equipamento deve fornecer sistema de 
operação e instalação de máxima segurança. 

14 

151,67 2.123,38 

1.283,38 

15 

Kit Baby. Kit Baby Infantil deve ser composto pelo 
brinquedos baby (escorregador e cavalinhos), todo 
adequados para a faixa etária. Compostos em cores atraente 
para os participantes, sendo azul, verde, amarelo e vermelho 
O equipamento deve fornecer sistema de operação e 
instalação demáxima segurança. 

14 76,67 1073,38 

16 

Pebolim. 1 (um) Pebolim com ferro embutido, nas medida 
oficiais, confeccionada em madeira maciça, campo de jogr 
com espessura de 5 mm, bonecos em alumínio e com 04 pés 
O pebolim deve conter as medidas mínimas de 
1 ,40mx 1 ,00mxO,90cm CxLxA respectivamente. 

14 76,67 1.073,38 
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Tobogã Médio - Inflável. Tobogã Médio Inflável completo 
com motor soprador de 1l0v/220V, com potência de lHP 
produzido em material KP 1000, super-resistente. Corr 

17 1 medidas mínimas de 3m X 5m X 3m, AxCxl 14 251,67 3.523,38 
respectivamente. O equipamento deve fornecer sistema d 
operação e instalação de máxima segurança e deve esta 
acompanhado de cabeamento para a instalação elétrica. 
Basquete. Basquete, para 2 competidores simultaneamente 

18 1 
deve conter as medidas mínimas de 2,07 (C) x 1,07 (L) 

14 133,33 1.866,62 2,03 (A) deve acompanhar no mínimo 2 bolas de basquete. 

Monitores. A equipe de trabalho, contendo 18 pessoas, o 
seja, monitores que desenvolverão a atividade de cuidar 

19 1 
ajudar, auxiliar, coordenar e organizar todas as atividades 

14 1.460,00 20.440,00 brincadeiras, jogos e brinquedos, devem ser maiores de 1 ~ 
anos, e devem estar treinados/capacitados e apresentarem-se 
devidamente UNIFORMIZADOS. 

Valor total da Ata de Registro de Preços: R$ 94.337,18 (Noventa e quatro mil, trezentos e trinta e 
sete reais e dezoito 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 a 
execução do objeto da presente licitação. 

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

Prazo de validade: 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura. 

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

MercedeslPR, 28 de dezembro de 2021. 

ANDRE LUIS j 
R .. 890.758-2 SESPPR / 

Socio credenciado 

114.975.2 1/0001-601 


