
ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL, TIPO

MENOR PREÇO POR ITEM

PREGÃO PRESENCIAL N^ 056/2021

Ao primeiro dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, às 09:00hs, na

sala de licitações da Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do Paraná, reuniram-se

em sessão pública a Pregoeira Senhora CARLA SABRINA RECH MALINSKI, e

equipe de apoio, ANA SARA WELTER, designados conforme Portaria n“ 014/2021

de 05 de janeiro de 2021, para a realização dos atos pertinentes ao PREGÃO

PRESENCIAL N° 056/2021, DO TIPO MENOR PREÇO, que tem por objeto a

contratação de empresa para ministrar aulas de arte circense, aulas de ginástica

rítinica, aulas de danças folclóricas alemãs, aulas de canto e técnica vocal e ballet

clássico objetivando o desenvolvimento de ações executadas pela Secretaria de

Cultura, Assistência Social e Educação nos projetos da escola de talentos. Escola

Municipal Professora Solange Bueno da Silva e nas demandas das secretarias citadas,

deste município de Planalto, Estado do Paraná, tendo como valor máximo a

importância de R$129.986,64 (Cento e vinte e nove mil, novecentos e oitenta e seis

reais com sessenta e quati'o centavos). Abertos os trabalhos, foram credenciados os

representantes das empresas: AMÉLIA CRISTINA SKIBA - ME, a Sra. Marilene S.

Skiba, da empresa MARCOS ANTONIO SPOLIER 08370694918 o Sr. Marcos

da empresa ESCOLA DE ARTES FORCE PERFORMANCE

EIRELI, o Sr. Leonecir de Andrade Belle, da empresa FAVLER LUCIANO TRAPP

FACCIO, o Sr. Favler Luciano Trapp Faccio. Dando continuidade, a Pregoeira

ressaltou que a ausência quando da lavratura da ata, ao final da sessão pública,

implicaria na preclusão do direito a recurso e na submissão ao disposto na mesma.

Na sequencia, foram abertos os envelopes contendo as propostas e, com a

colaboração dos membros da equipe de apoio, foram devidamente examinados, com

a análise da compatibilidade do objeto, prazos e condições de execução.

Prosseguindo os trabalhos, fez-se a leitura dos preços ofertados. Em seguida foi

realizada a classificação das propostas, onde foram consideradas como propostas

válidas, consagrando-se vencedoras as empresas subsequentes:

Antonio Spolier,

ATA PREGÃO PRESENCIAL 056/2021 Página 1

4



AMÉLiA CRISTINA SKIBA

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total

26.492,16
1 4 BALLET CLÁSSICO

Profissional formado em
educação física visando a
prestação de serviço de aula
de ballet clássico, para
crianças a partir dos 06 (seis)
anos, incluindo aulas
iniciantes, intermediárias e
avançada, com certificação
específica na área,
atendendo as demandas da
secretaria de cultura e
assistência social do
município, para um período
de 12 (doze) meses , com
carga horária de 8 (oito)
horas semanais num total de
32 (trinta e duas) horas
mensais, conforme
programação da Secretaria
Municipal de Cultura e
Secretaria de Assistência
Social.

AMÉLIA
SKIBA

H 384,00 68,99

TOTAL 26.492,16

ESCOLA DE ARTES FORCE PERFORMANCE EIRELI
Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total

41.280,00GINÁSTICA rítmica E2 ESCOLA
FORCE

H 960,00 43,00
artística Profissional com

graduação em Educação
Física, com cursos
específicos nas áreas de
ginástica rítmica e artística,
visando a prestação de
serviço de aulas destinadas a
crianças, jovens,
adolescentes e adultos, com
carga horária de 20 (vinte)
horas semanais num total de
80 (oitenta) horas mensais,
por um período de 12 meses,
conforme programação da
Secretaria Municipal da
Cultura e Assistência Social
do Município de Planalto.

3 ARTE CIRCENSE Prestação
de serviço de aulas de arte
circense, dramatização
cômica, tecido aéreo,
atividade de expressão
corporal, ministradas por
profissional com certificação.
Ministrar aulas para crianças
e jovens, desenvolver
oficinas para 3® idade,
transmitir conhecimentos
teóricos e

ESCOLA
FORCE

H 960,00 39,00 37.440,00
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práticos propiciando a
aproximação com o circo e
permitindo a sensibilização
lúdica através da vivência de
diversas modalidades
circenses, auxiliando em sua
formação pessoal e como
cidadão, fazendo com que
melhorem aspectos básicos
existentes no aprendizado
escolar e na vida cotidiana.
Sendo aplicado mensalmente
0 total de 80 horas aula. No
período que corresponde a
12 meses, referentes aos
meses de 2021 e 2022.

TOTAL 78.720,00

FAVLER LUCIANO TRAPP FACCIO
Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total
1 DANÇA FOLCLÓRICA

ALEMÃ Contratação de
empresa especializada,
visando à prestação de
serviço de aulas de danças
folclóricas alemãs por
profissional com curso de
ensino superior em Educação
Física, registro ativo junto ao
CREF e curso com

certificação em dança
folclórica alemã com no

mínimo 40 (quarenta) horas
de treinamento, para atender
crianças, adolescentes,
jovens, adultos e idosos do
município de Planalto,
através do Departamento de
Cultura, bem como, realizar
apresentações e espetáculos
locais e regionais, realizar
apresentações em datas
comemorativas do município.
Sendo aplicado o total de 10
horas aula mensais por um
período de 12 (doze) meses.

FAVLER L
T FACCIO

H 120,00 80,00 9.600,00

TOTAL 9.600,00

MARCOS ANTONIO SPOLIER 08370694918
Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total
5 CANTO E TÉCNICA VOCAL

Profissional com certificação
visando a prestação de
serviço de aula de canto e
técnica vocal, para crianças a
partir dos 08 (oito) anos,
atendendo as demandas da

MARCOS
ANTONIO
SPOLIER

H 288,00 40,00 11.520,00
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secretaria de cultura e
assistência social do

município, para um período
de 12 (doze) meses , com
carga horária de 06 (seis)
horas semanais num total de
24 (vinte e quatro) horas
mensais, conforme
programação da Secretaria
Municipal de Cultura e
Secretaria de Assistência
Social,

Canto Coral; Ministrar,
administrar e coordenar aulas
teóricas e práticas de acordo
com 0 planejamento.
Desenvolver habilidade de se
expressar musicalmente
através do canto. Exercícios
de técnica vocal, dicção,
exercícios específicos para o
desenvolvimento da

interpretação e afinação
musical.

TOTAL 11.520,00

Após rodadas de lances, conforme histórico do Pregão em anexo, e negociação direta

com as licitantes de melhor oferta, obteve-se o resultado acima descrito. Dando-se

continuidade ao certame licitatório foi solicitado as empresas participantes e

consideradas vencedoras: AMÉLIA CRISTINA SKIBA - ME, MARCOS ANTONIO

SPOLIER 08370694918, ESCOLA DE ARTES FORCE PERFORMANCE EIRELI,

FAVLER LUCIANO TRAPP FACCIO, em conformidade com  o constante acima,

conforme critérios estabelecidos no Edital para apresentar o envelope de n“ 02 (dois) -

contendo os documentos de Habilitação. Logo após terem sido rubricados pela

pregoeira, equipe de apoio e licitantes participantes, foi constatado que os mesmos

estavam em consonância com o estabelecido no Edital deste procedimento licitatório

e por consequência, as referidas empresas foram consideradas HABILITADAS. No

curso do Presente procedimento licitatório não foi apresentado nenhuma

impugnação ou recurso quanto a resultado, havendo renúncia expressa de prazo por

parte das licitantes participantes. A pregoeira em decorrência do resultado,

ADJUDICA o objeto deste procedimento licitatório, em favor das empresas FAVLER

LUCIANO TRAPP FACCIO, pessoa jurídica, com inscrição no CNPJ

34.515.263/0001-55, situada na Av Espirito Santo, 908, Centro, Município de

Capanema, estado do Paraná, ESCOLA DE ARTES FORCE PERFORMANCE

n
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EIRELI, pessoa jurídica, com inscrição no CNPJ if 19.224.408/0001-75, situada na Av

Bruno Zuttion, 3177, Centro, Município de Realeza, estado do Paraná, MARCOS

ANTONIO SPOLIER 08370694918,, pessoa jurídica, com inscrição no CNPJ

18.174.997/0001-61, situada na Rua Paraná, s/n Centro, Município de Plana

n'

lto,

estado do Paraná, AMÉLIA CRISTINA SKIBA - ME, pessoa jurídica, com inscrição

no CNPJ n° 15.068.549/0001-95, situada na Rua Zelindro Périco, 2566, centro.

Realeza, estado do Paraná, classificadas em l*^ lugar para o fornecimento do objeto

em sua totalidade, conforme classificação acima, pertinente a contratação de empresa

para ministrar aulas de arte circense, aulas de ginástica rítmica, aulas de danças

folclóricas alemãs, aulas de canto e técnica vocal e ballet clássico objetivando

desenvolvimento de ações executadas pela Secretaria de Cultura, Assistência Social e

Educação nos projetos da escola de talentos. Escola Municipal Professora Solange

Bueno da Silva e nas demandas das secretarias citadas, deste município de Planalto,

Estado do Paraná, conforme edital de licitação e proposta de preço das licitantes. Pela

pregoeira foi informado aos interessados que o presente processo será encaminhado

ao Senhor Prefeito Municipal para HOMOLOGAÇÃO, e demais atos inerentes a esta

licitação. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada

pela Pregoeira, pelos membros da Equipe de Apoio  e
representante d^~eíi^

licitantes.

o

resas
/I

~\o.Ck'í\^ fy d
AMÉÜA CRISTINA SKIBAANA SA :lter CARLA S. R. MALINSKI

Equipe de Apoio Pregoeira -ME

072.454.189-69 i8.626.699^ Marilene S. Skiba
A

X. 2

MARCOS ANTONIO E! ARTES favl; CIANO

SPOLIER 08370694918 CEPERFORMANCE TRAPP FACCIO

Marcos Antonio Spolier EIRELI Favler Luciano Trapp

FaccioLeonecir de Andrade Belle
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