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EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO

LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 056/2021

OBJETO: Contratação cje 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 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, a classificação
ficou a seguinte:

AMÉLIA CRISTINA SKIBA

Classificação Lote Item Nome do produto/sefviçò Valor do ítem^ Situação
1 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.

26.492,16 Classificado

ESCOLA DE ARTES FORCE PERFORMANCE EIRELI
Classificação Lote Item Nome do produto/servíço Valor do Item Situação
1 1 2 GiNASTiCA Rítmica e 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.

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
práticos propiciando a aproximação com o
circo e permitindo a sensibilização lúdica

41.280,00 Classificado

1 1 3
37.440,00 Classificado
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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 o total de 80
horas aula. No período que corresponde a 12
meses, referentes aos meses de 2021 e
2022.

2 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.

26.496,00 Classificado

FAVLER LUCIANO TRAPP FACCIO

ClassifiGaçãO- Lote Item Nome do produto/servigo Valor do Item Situação
1 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
0 total de 10 horas aula mensais por um
período de 12 (doze) meses.

9.600,00 Classificado

MARCOS ANTONIO SPOLIER 08370694918
Classificação Nome do produto/servíçoLote Item Valor do item Situação

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

pa

5
11.520,00 Classificado
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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.

Planalto - PR, 01 de setembro de 2021.

SABRINA RECH
MALINSKI
Pregoeira

068.626.699-40
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Equipe de Apoio
072.454.189-69


