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Fornecedor ................................                                                
Endereço NI NI NÃO INFORMADO  CPF/CNPJ 00.000.000/0000-00  

                    Insc. Est.NIEstadoNÃO INFORMADO    Município
Devolução Proposta Abertura de Envelopes Condição de Pagamento
13/09/2021 10:00:00 13/09/2021 10:00:00

Item Objeto de LicitaçãoUn.Quant. Marca Preço Unit. Preço Total
HS681 2.99.99.0093-1

Prestação de serviços - Oficina de artes variadas para grupo infanto-juvenil com fornecimento de material.
ministrar aulas de pintura em diversos tipo de material, arte com fios, dobradura entre outros para crianças e adolescentes de 07 á 14 anos

HS2722 2.99.99.0094-0
Prestação de serviços - Oficina de artes variadas para grupos de jovens, adultos e idosos com fornecimento de material.
Ministrar aulas de pintura em tecido, patch aplique, croche, bordado para jovens, adultos 

HS663 2.99.99.0095-8
Prestação de serviços - Oficina Cultural - Yoga.
ministrar aula de yoga para idosos

HS364 2.99.99.0096-6
Prestação de serviços - Oficina Cultural - Dança
ministrar aulas de dança de salão  para idosos 

HS1325 2.99.99.0098-2
Prestação de serviços - Oficina desenvolvimento pessoal e profissional para jovens e adultos, com fornecimento de material e apostilas.
ministrar oficina de fotografia e artes, utilizando temas relacionados ao cotidiano dos adolescentes

HS3606 2.99.99.0099-0
Prestação de serviços - Oficina de capacitação profissional / Geração de renda para jovens e adultos, com ou sem fornecimento de material e/ou apostilas.
Ministrar curso na área de beleza (cabelereiro, manicure, pedicure, design de sobrancelhas) para jovens e adultos
Ministrar cursos na área de beleza (cabelereiro, manicure, pedicure, design de sobrancelha) para jovens e adultos

HS727 2.99.99.0105-9
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - OFICINA DE ATIVIDADES LÚDICAS/RECREATIVAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL.
ministrar atividades lúdicas para grupos de idosos (jogos de tabuleiro, carteado, contação de historia , entre outras atividades de estimulo a saúde mental).

HS2388 2.99.99.0120-2
•Prestação de serviços - Oficina de atividades físicas/esportivas , ginastica e  dança  -  com fornecimento de material.
Ministrar aulas de ginastica aeróbica de diferentes estilos/ alongamento para jovens e adultos
Ministrar aulas de ginastica aeróbica de diferentes estilos/alongamento para  idosos

HS3609 2.99.99.0121-0
• Prestação de Serviços - Oficina socioeducativa e desenvolvimento social para adolescentes, jovens e adultos.
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ALUMÍNIO/SP, 30 de agosto de 2021

CARIMBO E ASSINATURA DO FORNECEDOR

VALIDADE DA PROPOSTA: ________________
PRAZO DE ENTREGA: ____________________

VALOR TOTAL: __________________

RECEBI A VIA ORIGINAL DESTE DOCUMENTO
Fornecedor ................................                                                
Modalidade11 - PREGÃO PRESENCIAL - 17/2021

Número17/2021

Cidade/Estado,______, de _______________ de _______.

CARIMBO E ASSINATURA DO FORNECEDOR


