
ORÇAMENTO CLUBE DAS MÃES UNIDAS 

CNPJ: 78.032.653/0001-40 

Rua : Roseiral 77 Vila Ricardo 

Tel. : 3325-6488 

 

Abertura de tomada de preço ref. Ao processo de compras nº16/2021 

 

Em conformidade com a Lei 8.666/93, O Clube das Mães Unidas torna pública a 

abertura do presente processo de cotação de preços para prestação dos serviços, 

conforme segue: 

 

1- OBJETIVO:  

Contratação de serviços técnicos de pessoa jurídica para ministrar cursos de 

capacitação profissional que compõem o objeto do Termo de Colaboração com a 

Prefeitura Municipal de Londrina 25001/2021 

 

2- DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

Ministrar aulas de dois cursos de Manicure e Pedicure duas vezes por semana 

sendo 3 horas diárias cada um, no período de Agosto a Dezembro de 2021, podendo 

haver aulas extras para cumprir eventos que objetivarão contribuir para a pratica dos 

alunos 

 

2.1 Conteúdo a ser aplicado: 

 O mercado da Beleza 

 Materiais, produtos e equipamentos 

 Composição da unha 

 Saúde das unhas 

 Biossegurança 

 Ética profissional 

 Empreendedorismo 

 Prática Profissional – Manicure e Pedicure 
                      Decoração de Unha 

 

 2.2 Dias e Horário das aulas:             2ª e 3ª das 14h às 17h  e 

                                             5ª e 6ª das 8h 30min às 11h 30min 

 

3- PERFIL E REQUISITOS 

 Ser Micro Empreendedor Individual  

 Ter no mínimo 5 anos de experiência na profissão 



 Ter experiência como instrutor 

 Ter disponibilidade de horário além das aulas 

 Boa comunicação 

 Ser Didático 

 Responsabilidade 

 Ética 

 

4- ENTREGA DAS PROPOSTAS 

Os interessados em participar desse processo de cotação de preços deverão enviar o 

orçamento para o e-mail: clubedasmaesunidas@yahoo.com.br ou entregar 

pessoalmente na sede da Instituição. 

O orçamento deverá ter as seguintes especificações: 

1. Identificação do prestador de serviço com CPF  

2. Identificação completa de nossa Instituição. 

3. Descrição dos serviços a serem executados. 

4. Valor da hora aula. 

5. Assinatura da pessoa responsável pela emissão. 

6. Data de emissão e validade. 

OBS.: no ANEXO I apresentamos modelo do orçamento a ser encaminhado. 

 

5.  SELEÇÃO DAS PROPOSTAS  

Os orçamentos recebidos serão analisadas pela equipe gestora do Clube das Mães 

Unidas. Após análise do valor, a seleção das propostas ainda será realizada por 

intermédio de análise e avaliações comparativas da experiência e qualificação dos 

profissionais técnicos indicados, através de entrevistas. Após as 2 etapas será 

selecionado  o profissional que atender ao disposto no presente. 

 

Eventuais esclarecimentos poderão ser obtidos pelo telefone: 3325-6488 com 

Alessandra. 

As propostas serão aceitas até 19/07/2021. 

 

Londrina, 15 de Julho de 2021. 

 

Presidente: Carlos Alberto Souza e Silva 

 

 

mailto:clubedasmaesunidas@yahoo.com.br


Anexo I 

MODELO DE ORÇAMENTO 

 

 

ORÇAMENTO CLUBE DAS MÃES UNIDAS 

 
CNPJ: 78.032.653/0001-40 

 
 

Rua : Roseiral 77 Vila Ricardo 
 

 

Tel. : 3325-6488 
 

 

clubedasmaesunidas@yahoo.com.br 

 
   

 

DESCRIÇÃO DE SERVIÇO: Valor da hora aula 

 

 Ministrar aulas de dois cursos de Manicure e 

Pedicure duas vezes por semana sendo 3 

horas diárias cada um, no período de Agosto 

a Dezembro de 2021 . 

Obs. Poderá haver aulas extras para cumprir 

eventos que objetivarão contribuir para a 

pratica dos alunos. 

 Conteúdo a ser aplicado: 

 O mercado da Beleza 

 Materiais, produtos e 
equipamentos 

 Composição da unha 

 Saúde das unhas 

 Biossegurança 

 Ética profissional 

 Empreendedorismo 

 Prática Profissional – 
Manicure e Pedicure 

Decoração de Unha 

 
 

  R$__________ 
 

 

 
 

 

   

 

DATA DO ORÇAMENTO:____/____/______ 
 

   

 

VALIDADE DO ORÇAMENTO: ____/____/______ 
 

   

   

 

NOME: _____________________________________ 
 

 

 

CPF:________________________________________ 
 

 

 
 

 

 
 

   _______________________________________________ 

ASSINATURA 

mailto:clubedasmaesunidas@yahoo.com.br

