
MONICA WHASSE 9G90G5539G8- MEl 
Rua Padre Jose Gaertner, 25, CEP 85998-000, Centro - Mercedes PR 

CNPJ N° 19.655.953/0001-16 - CAD ICMS Isento Tel.: (45) 3256-1559 

PROPOSTA DE PREÇOS 

Ao Pregoeiro do Município de Mercedes - PR 
Pregão Presencial n.º 64/2022 

A MICROEMPREENDEDORA INDIVIDUAL - MEl MONICA WRASSE 96906553968, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 19.655.953/0001-16, com sede na Rua Padre Jose Gaertner, 25, Centro, CEP 
85998-000, Mercedes/PR, neste ato representada por sua titular, Sra. MONICA WRASSE, brasi 
leira, maior, inscrita no CPF sob o nº 969.065.539-68, portadora da Cédula de Identidade RG nº 
1.574.979-2, expedida pela SESP/PR, em atendimento ao disposto no Edital em epígrafe, apre 
senta a seguinte Proposta de Preços para a formalização de Ata de Registro de Preços para 
eventual contratação de empresa para prestação de serviços de monitor de oficina de Convi 
vência e Fortalecimento de Vínculos, para desenvolver e acompanhar atividades realizadas no 
Serviço de Proteção Social Especial para pessoas idosas e suas famílias no espaço físico de 
atendimento do Centro Dia do Idoso e no Serviço de Proteção Social Básica para usuários e pes 
soas com deficiência no espaço físico de atendimento do CRAS, do Município de Mercedes, 
atendendo a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, conforme especificações técni 
cas mínimas constantes do Anexo 1- Memorial Descritivo 
ITEM 01 
Oficina: Oficina de Pintura em Tecido 
Objetivo: Realizar o planejamento da oficina; conhecimento sobre utilização de matéria prima 
em questão, ter facilidade para repasse de técnicas necessárias para identificar a qualidade do 
material utilizado, identificar, preparar e aplicar tintas em tecidos; demonstrar competências 
básicas para o trabalho e acolhimento com os usuários; criar pinturas de acordo com as orien 
tações técnicas para o trabalho com os usuários; demonstrar competências de acordo com a 
necessidade e limitação de cada usuário; ser detentor de conhecimento sobre elementos inici 
ais para a criação da peça idealizada; tipo de instrumento utilizado para dar sequência ao pro 
cesso de finalização da peça, tendo em vista tempo de espera para a secagem do material; co 
nhecimentos sobre cada material utilizado e seu manuseio. 
O prestador de serviço deve ainda ter conhecimento sobre quais instrumentos, ferramentas e 
adaptações necessárias para moldar, confeccionar e desenvolver detalhes que possam propor 
cionar originalidade ao trabalho, valorizando o contexto cultural do indivíduo inserido na ofici 
na, fomentando ainda conhecimento sobre combinação de cores (inclusive qual tipo de tinta 
utilizada, técnicas aperfeiçoadas de finalização do trabalho). 
Nº de turmas: 02 (duas) 
Carga horária: 400 (quatrocentas) horas 
Horários da oficina: manhã ou tarde 
Dia da oficina: a definir entre segunda e sexta 
Nº alunos: Até 15 (quinze) alunos, em cada turma. 
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MONICA WHASSE 98908553988- MEl 
Rua Padre Jose Gaertner, 25, CEP 85998-000, Centro - Mercedes PR 

CNPJ N° 19.655.953/0001-16 - CAD ICMS Isento Te/.: (45) 3256-1559 

Período: Junho/2022 a Maio/2023 
Público alvo: Idosos e usuários em vulnerabilidade social e pessoas com deficiência 
Valor por hora: R$ 23,40 (vinte três reais e quarenta centavos) 
Valor total: R$ 9.360,00 (nove mil, trezentos e sessenta reais) 

ITEM 02 
Oficina: Oficina de Artes Manuais 
Objetivo: Realizar o planejamento da oficina; conhecer todos os passos das diversas técnicas de 
artesanato; ter habilidade e destreza para executar cada passo do artesanato; possuir conheci 
mento dos maquinários e ferramentas utilizadas para a confecção do artesanato; avaliar o de 
sempenho do usuário e dar atenção a todos os integrantes de cada grupo da mesma forma; 
planejar e avaliar, juntamente com a equipe técnica, as atividades a serem aplicadas; participar 
dos planejamentos com a equipe técnica de referência do Centro Dia do Idoso e do CRAS quan 
do solicitado; ter iniciativa, ser organizado, dinâmico, estar disposto a ajudar, ser criativo, dedi 
cado; ter habilidade para trabalhar com a pessoa idosa; saber trabalhar em equipe respeitando 
as diferenças dos colegas; ter espírito de liderança; mediar os processos grupais, fomentando a 
participação democrática dos idosos e o seu aprendizado; facilitar o processo de integração do 
grupo sob sua responsabilidade. 
N2 de turmas: 02 (duas) 
Carga horária: 400 (quatrocentas) horas 
Horário da oficina: manhã ou tarde 
Dia da oficina: a definir entre segunda e sexta 
N2 alunos: Até 15 (quinze) alunos, em cada turma 
Período: Junho/2022 a Maio/2023 
Público alvo: Idosos e usuários em vulnerabilidade social e pessoas com deficiência 
Valor por hora: R$ 23,40 (vinte e três reais e quarenta centavos) 
Valor total: R$ 9.360,00 (nove mil, trezentos e sessenta reais) 

No preço estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos como frete, seguro, tribu 
tos 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: wrassemonica3@hotmail.com 
Prazo de validade da Proposta: 30 (trinta) dias, estendendo-se à etapa de lances verbais. 

Mercedes-PR, 13 de junho de 2022 

MONICA WRASSE 
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MARIA JOSE SILVA PEREIRA 1/822847798 - MEl 
Rua Monte Castelo, 939, CEP 85998-000, Centro - Mercedes PR 

CNPJ N° 24.215.486/0001-43 - CAD ICMS Isento Tel.: (45) 99988-4741 

PROPOSTA DE PREÇOS 

Ao Pregoeiro do Município de Mercedes - PR 
Pregão Presencia I n.º 64/2022 

A MICROEMPREENDEDORA INDIVIDUAL - MEl MARIA JOSE SILVA PEREIRA 11822847796, ins 
crita no CNPJ/MF sob o nº 24.215.486/0001-43, com sede na Rua Monte Castelo, 939, Centro, 
CEP 85998-000, Mercedes/PR, neste ato representada por sua titular, Sra. MARIA JOSE SILVA 
PEREIRA, brasileira, maior, inscrita no CPF sob o nº 11.228.477.96, portadora da Cédula de 
Identidade RG nº 512707-6, expedida pela SSP/PR, em atendimento ao disposto no Edital em 
epígrafe, apresenta a seguinte Proposta de Preços para a formalização de Ata de Registro de 
Preços para eventual contratação de empresa para prestação de serviços de monitor de oficina 
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, para desenvolver e acompanhar atividades reali 
zadas no Serviço de Proteção Social Especial para pessoas idosas e suas famílias no espaço físico 
de atendimento do Centro Dia do Idoso e no Serviço de Proteção Social Básica para usuários e 
pessoas com deficiência no espaço físico de atendimento do CRAS, do Município de Mercedes, 
atendendo a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, conforme especificações técni 
cas mínimas constantes do Anexo 1- Memorial Descritivo 
ITEM 01 
Oficina: Oficina de Pintura em Tecido 
Objetivo: Realizar o planejamento da oficina; conhecimento sobre utilização de matéria prima 
em questão, ter facilidade para repasse de técnicas necessárias para identificar a qualidade do 
material utilizado, identificar, preparar e aplicar tintas em tecidos; demonstrar competências 
básicas para o trabalho e acolhimento com os usuários; criar pinturas de acordo com as orien 
tações técnicas para o trabalho com os usuários; demonstrar competências de acordo com a 
necessidade e limitação de cada usuário; ser detentor de conhecimento sobre elementos inici 
ais para a criação da peça idealizada; tipo de instrumento utilizado para dar sequência ao pro 
cesso de finalização da peça, tendo em vista tempo de espera para a secagem do material; co 
nhecimentos sobre cada material utilizado e seu manuseio. 
O prestador de serviço deve ainda ter conhecimento sobre quais instrumentos, ferramentas e 
adaptações necessárias para moldar, confeccionar e desenvolver detalhes que possam propor 
cionar originalidade ao trabalho, valorizando o contexto cultural do indivíduo inserido na ofici 
na, fomentando ainda conhecimento sobre combinação de cores (inclusive qual tipo de tinta 
utilizada, técnicas aperfeiçoadas de finalização do trabalho). 
N2 de turmas: 02 (duas) 
Carga horária: 400 (quatrocentas) horas 
Horários da oficina: manhã ou tarde 
Dia da oficina: a definir entre segunda e sexta 



MARIA JOSE SILVA PEREIRA 1/822847798 - MEl 
Rua Monte Castelo, 939, CEP 85998-000, Centro - Mercedes PR 

CNPJ N° 24.215.486/0001-43- CAD ICMS Isento Tel.: (45) 99988-4741 

Nº alunos: Até 15 (quinze) alunos, em cada turma. 
Período: Junhoj2022 a Maioj2023 
Público alvo: Idosos e usuários em vulnerabilidade social e pessoas com deficiência 
Valor por hora: R$ 23,11 (vinte três reais e onze centavos) 
Valor total: R$ 9.244,00 (nove mil duzentos e quarenta e quatro reais) 

No preço estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos como frete, seguro, tribu 
tos 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: mariapereirazeze@outlook.com 
Prazo de validade da Proposta: 30 (trinta) dias, estendendo-se à etapa de lances verbais. 

Mercedes-PR, 14 de junho de 2022 
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~CMARIA ~SE SILVA PEREIRA 
MICROEMPREENDEDORA INDIVIDUAL 


