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GERMANO ROQUE STEIN 06402488820 
Rua Belem, 454, Marechal Cândido Rondon-PR 

CNPJ: 20.002.583/0001-05 

PROPOSTA DE PREÇOS 

Ao Pregoeiro do Município de Mercedes - PR 

Pregão Presencia I n.Q 84/2020 

GERMANO ROQUE STEIN 06402498920, inscrita no CNPJ/MF nQ• 20.002.583/0001-05, 

neste ato representada por seu representante legal, o(a) Sr.(a)Germano Roque Stein, 
portador(a) da Carteira de Identidade n.Q 8.495.164-1, expedida pela SSP/PR, e do CPF 
n.Q 064,024,989-20, em atendimento ao disposto no Edital em epígrafe, apresenta a 

seguinte Proposta de Preços para prestação de serviços profissionais, para ministrar 
aulas dentro do projeto "canto coral - aprendizagem por meio da técnica vocal" 

conforme descrição a seguir: 

a) Prestação de serviços profissionais, por meio de instrutor regente de canto/coral, 

para ministrar hora/aula (60 minutos) de canto/coral, na Casa da Cultura, CRAS e para 

idosos do Município de Mercedes 

b)Valor unitário e valor total do item ao qual se refere a proposta. 

QTD UNIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 
984 Horas R$ 30,00 R$ 29.520,00 

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 o fornecimento do objeto da presente licitação. A remessa de 
eventuais ordens de compra e demais comunicações poderão ser encaminhadas para 

o e-mail: germano.acordeon@gmail.com. 

Prazo de validade da Proposta: 30 (trinta) dias, estendendo-se à etapa de lances 
verbais. 

Marechal Cândido Rondon, 18 de setembro de 2020. 

Germano Roque Stei 
CPF: 064.024.989-20 
Representante Legal / 



Certificado da Condição de . 
Microempreendedor Individual 

Identificação 

Nome Empresarial 
GERMANO ROQUE STEIN 06402498920 
Nome do Empresário 
GERMANO ROQUE STEIN 
Nome Fantasia 
GERMANO PRODUCAO MUSICAL 
Capital Social 
5.000,00 
Número Identidade Orgão Emissor UF Emissor 
84951641 IIPR PR 

Condição de Microempreendedor Individual 

CPF 
064.024.989-20 

Situação Cadastral Vigente 
ATIVO 

Número de Registro 

Data de Início da Situação Cadastral Vigente 
02/04/2014 

CNPJ 
20.002.583/0001-05 

Endereço Comercial 

CEP 
85960-000 
Bairro 
SOTAFOGO 

Atividades 

Logradouro 
RUA SELEM 
Municipio 
MARECHAL CANDIDO RONDON 

Número 
454 
UF 
PR 

Data de Início de Atividades 
02/04/2014 

Forma de Atuação 
Porra a porta, postos móveis ou por ambulantes, Internet 

Ocupação Principal 
Instrutor(a) de música, independente 
Atividade Principal (CNAE) 
8592-9/03 - Ensino de música 
Ocupações Secundárias 
Comerciante independente de 
objetos de arte 

Atividades Secundárias (CNAE) 

4789-0/03 - Comércio varejista de objetos de arte 

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de 
Funcionamento 
Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do 
Município para a dispensa da ernissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, 
ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de 
espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de 
verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento 
dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo 
de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento. * 
* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa. 

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A 
sua aceitação está condicionada à veríflcação de sua autenticidade na Internet, no endereço: http://www.portaldoempreendedor.gov.br/. 
Certificado emitido com base na Resolução nO 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da 
Legalização de Empresas e Negócios - CGSiM. 
ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. Para pesquisar a inscrição estadual e/ou municipal (quando convenentes do cadastro 



ENVELOPE 1 - Proposta de Preços 
MUNiCíPIO DE MERCEDES 
ESTADO DO PARANÁ 
ADELTON REGIANI DE ANDRADE 36193434895 
Rua João Pessoa, 628, Lot.Jd. Alvorada - Marechal Cândido Rondon-PR 

CNPJ Nº 29.376.246/0001-44 -. 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 84/2020 
DATA DE ABERTURA: 18/09/2020 
HORÁRIO: 09:00h 



ADEL TON REGIANI DE ANDRADE 36193434895 (MEl) 
Rua João Pessoa, 628, Lot. Jd. Alvorada 
CEP 85.960-00 - Marechal Cândido Rondon - PR 
Fone: (45) 99850-7011 

PROPOSTA DE PREÇOS 

À(o) Pregoeiro(a) do Município de Mercedes - PR 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 84/2020 

o MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEl ADEL TON RE 
GIANI DE ANDRADE 36193434895, inscrito no CNPJ/MF sob o nO 29.376.246/0001-44, 
neste ato representado pelo titular Sr. Adelton Regiani de Andrade, portador da Carteira 
de Identidade n.? 289064156, expedida pela SESP/SP, e do CPF n". 361.934.348-95, 
em atendimento ao disposto no Edital em epígrafe, apresenta a seguinte proposta de 
preços para a contratação de empresa para prestação de serviços profissionais, para 
ministrar aulas de canto coral, integrando as atividades oferecidas/desenvolvidas na 
Casa da Cultura, CRAS e grupo de idosos, idealizadas pelas Secretarias de Educação 
e Cultura e Assistência Social do Município de Mercedes, conforme especificações téc 
nicas mínimas constantes do Anexo I - Memorial Descritivo. 
ITEM ÚNICO: 
Qtd Unid Descrição R$ Unit R$ Total 

Prestação de serviços profissionais, por 
meio de instrutor regente de canto/coral, 

984 Hora para ministrar hora/aula (60 minutos) de 28,00 27.552,00 
canto/coral, na Casa da Cultura, CRAS e 
para idosos do Município de Mercedes 

Valor total do Item R$ 27.552,00 (vinte e sete mil, quinhentos e cínquenta e dois 
reais) 

Declara que nos preços apresentados estão incluídos, além do lucro, todas as 
despesas e custos como frete, seguro, tributos de qualquer natureza e todas as demais 
despesas e encargos, diretos ou indiretos, relacionados com o fornecimento do objeto 
da presente licitação. 

Eventuais comunicações relativas a execução da futura Ata de Registro de Preços, 
especialmente ordens de serviço, poderão ser enviadas para o e-mail 
tom dns@hotmail.com. 

A proposta tem prazo de validade de 30(trinta) dias, a contar da data da entrega da 
presente, estendendo-se à etapa de lances verbais. 

Mercedes-PR, 16 de setembro de 2020 

Adelton Regiani de Andrade 
Titular 

~ 
I 


