
















 
Orçamento para ginástica laboral - CBC 

Modalidade online - n° 02202204  

 
Processo de Contratação nº RL 048/2022 

 

Ao 

Comitê Brasileiro de Clubes – CBC 

CNPJ n° 00.172.849/0001-42 

 

A Action4You inscrita no CNPJ n° 27.988.939/0001-62 com sede em Curitiba/Paraná, na rua Maestro Carlos Frank n° 

2391, telefone no 30731224, e-mail michelle.paula@action4you.com.br, vem apresentar sua proposta para o 

programa de Ginástica Laboral Online ao vivo, destinado aos colaboradores do Comitê Brasileiro de Clubes – CBC: 

 

 

ITEM 

 

UNIDADE 

 

OBJETO/ATIVIDADES 
VALOR MENSAL VALOR ANUAL 

1 SV 

GINÁSTICA LABORAL ONLINE AO VIVO – 02X 

POR SEMANA E COM DURAÇÃO DE 10 A 15 

MINUTOS. 

 

R$328,90 

 

 

R$3946,80 

 

 

 

Valor da Contratação no total de trezentos e vinte e oito reais e noventa centavos mensais. 

 

Ginástica Laboral através da plataforma Zoom link a ser fornecido pela empresa com a seguinte metodologia: Aulas 

com duração de 10 a 15 minutos. As atividades desenvolvidas trabalham a flexibilidade, reeducação postural, 

resistência muscular, consciência corporal, equilíbrio, fortalecimento das estruturas e compensação da musculatura 

envolvida nas tarefas operacionais, através de exercícios de alongamento. 

 

1) A empresa participante possui profissionais com formação na Área de Educação Física e inscritos no CREF, possui 

ainda comprovada experiência na área de atividade física voltada para a saúde no trabalho.  

 

2) A validade desta proposta é de 30 (trinta) dias corridos, contados da data do envio. 

 

3) Declaramos que no preço global apresentado estão incluídos: 

 

I. os valores dos materiais, mão-de-obra, estruturas, equipamentos e afins a serem fornecidos e utilizados, 

acrescidos de todos os respectivos encargos sociais; 

 

II. todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, prêmios de seguro, bem como 

demais encargos, se exigidos na forma da lei, tais como horas extras e adicionais noturnos de profissionais, auxílio-

alimentação, transporte, inclusive sob a forma auxílio-transporte, transporte local e etc.; 

 
III. Clube de benefícios A4U: Descontos e condições especiais em serviços e compras com os nossos parceiros para 

todos os colaboradores. 
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4) Para efeito do imposto (ISSQN) incidente sobre a nota fiscal, deverão ser consideradas as seguintes condições: 

 

I. De acordo com a legislação vigente no município da sede do Comitê Brasileiro de Clubes - CBC, a empresa 

CONTRATADA deverá se cadastrar no CENE, pois, caso o cadastro não seja realizado poderá haver a incidência de 

ISSQN sobre o pagamento a ser realizado à CONTRATADA. Os casos de não incidência desse imposto serão apreciados 

nos termos do artigo 2º da Lei Complementar nº 116/2003. 

 

5) Número da conta corrente: 912456-0 agência: 0001, nome do banco: Banco Inter, no qual serão realizados os 

pagamentos devidos à CONTRATADA. 

 

 

Curitiba, 07 de abril de 2022. 

 

 

 

 

____________________________________________ 

Michelle de Paula 

Diretora de operações e vendas 

 

 

 

 

 


