
município de planalto

CNPJN" 76.460.526/0001-16
Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-maih planalto@rline.com.br
Fone: (046) 3555-8100 -Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PARANÁ

Planalto-Pr., 06 de Fevereiro de 2019.

DE: Jair Dilceu Weich - Secretaria Municipal de Cultura/Esportes
Ética Tomazoni - Secretaria Municipal de Educação

PARA: Inácio José Werle - Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

Pelo presente solicitamos a Vossa Excelência a competente
autorização para a contratação de empresa especializada visando a prestação de
serviço de aulas de Violino (Música) no Projeto Escola de Talentos, destinadas a
crianças, adolescentes, jovens e adultos, como ação desenvolvida pela Secretaria
Municipal da Cultura e Secretaria Municipal de Educação deste Município de
Planalto. Conforme abaixo segue:
ITEM 1 QUANT. j UNID. | OBJETO PREÇO | PREÇOPREÇO PREÇO

Profissional com licenciatura em Música
com indicação profissional e notória
capacidade técnica, visando à prestação de
serviço de aulas de Violino destinadas a

crianças, adolescentes, jovens e adultos,
com carga horária de 12 (doze) horas
semanais num total de 48 (quarenta e oito)
horas mensais, conforme programação da
Secretaria Municipal da Cultura, Secretaria
Municipal de Educação de Planalto.
No período que corresponde aos anos de
2019/2020.

Total

UNIT.

R$ 37,30

TOTAL

R$44.760,00

R$44.760,00

O custo total estimado da solicitação acima, importa no
valor aproximado de R$44.760,00(Quarenta e quatro mil, setecentos e sessenta
reais).

Cordialmente,

Justificativa: O referido pedido faz-se necessário para que possamos atender aos
alunos da rede municipal de ensino, bem como jovens, adolescentes e adultos do
Município. O violino é um instrumento musical classificado como instrumento de
cordas friccionadas. O termo violino foi introduzido na língua portuguesa no século
XX. Até então, a designação do instrumento era rabeca, palavra que ainda se utiliza
em muitos lugares. Como se trata de uma proposta de trabalho que até então não
tírihamos e pelo grau de dificuldade em
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