TERMO DE REFERÊNCIA
1. ORGÃO INTERESSADO
1.1 Secretaria Municipal de Educação.
2. OBJETO
2.1.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
AULAS DE CANTO, KARATÊ, PINTURA, ARTE CIRCENSE, TEATRO E
GINÁSTICA RÍTIMCA, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES
EXECUTADAS PELA SECRETARIA EDUCAÇÃO NOS PROJETOS DA ESCOLA
MUNICIPAL PROFESSORA SOLANGE BUENO DA SILVA, haja vista que ela
passará a ofertar aulas em período integral turno único, com cronograma para
execução conforme calendário organizado pela Secretaria de Educação,
durante a vigência do contrato, observadas as características e demais condições
definidas no edital e seus anexos.
3. RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA E PELA COTAÇÃO DE
PREÇOS.
3.1. Marli Salete Dieckel de Lima.
4. JUSTIFICATIVA PARA A AQUISIÇÃO
4.1.
A Secretaria de Educação, buscando possibilitar atividades em
diversas áreas culturais, visa proporcionar aos alunos da Escola Municipal
Professora Solange Bueno da Silva aulas e oficinas artístico/culturais em diferentes
áreas, o que mobiliza muitos alunos a buscarem desenvolver suas habilidades.
4.2.
A Escola Solange conta com alunos de educação infantil e fundamental
e busca por meio das aulas requeridas no item 5 proporcionar aos educandos
entretenimento, socialização, coordenação motora, melhora do equilíbrio,
fortalecimento dos músculos, aumento da flexibilidade, promoção da concentração e
do desenvolvimento cognitivo, além de ensinar a importância do trabalho em equipe
e estimular a autoconfiança, a criatividade e a concentração.
4.3.
A contratação das aulas tem como objetivo mobilizar e integrar os
alunos em atividades artísticas, auxiliar no desenvolvimento físico e mental,
despertar o gosto e o interesse pelas artes em geral.
4.4.
Conforme necessidade apontada pela direção da escola, há a presente
necessidade de contratar o objeto apresentado no item 5 deste documento, para que
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as práticas educacionais possam ser desenvolvidas atendendo a ludicidade com que
se espera que a educação aconteça.
4.5.
A de se acrescentar que por meio do Ato Administrativo 363/2021 e do
Parecer Técnico 734/2021 – SEF/NRE de Francisco Beltrão, a escola Solange que
atuava como escola em meio período e contra turno a tarde, passará a ofertar
ensino em período integral turno único, sendo assim, necessária a contratação das
aulas abaixo descritas.
4.6.
O valor da contratação baseou-se nos contratos anteriores deste
município de mesmo objeto.
5. DEFINIÇÃO E QUANTIDADE DO OBJETO:
LOTE 01 – AULAS DE CANTO/TÉCNICA VOCAL
ITEM
01

QUANT.
UNID.
288
Horas-Aula

OBJETO

PREÇO
UNIT.
Profissional com certificação e notório R$ 40,00
conhecimento visando a prestação de
serviço de aula de canto e técnica vocal,
para os alunos da Escola Municipal Solange
Bueno da Silva, atendendo as demandas da
Secretaria de Educação do município, para
um período de 12 (doze) meses, com carga
horária de 6 (seis) horas-aula semanais num
total de 24 (vinte e quatro) horas-aula
mensais, sendo que cada hora aula tem
duração
de
55
minutos,
conforme
programação definida pela Direção Escolar.
Canto Coral: Ministrar, administrar e
coordenar aulas teóricas e práticas de
acordo com o 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.
Valor
Total

PREÇO
TOTAL
R$ 11.520,00

11.520,00
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LOTE 02 – AULAS DE KARATÊ
ITEM

QUANT.

OBJETO

PREÇO

UNID.

2

PREÇO TOTAL

UNIT.

288

Profissional

Horas-aula

notório

com

certificação

conhecimento

visando

e R$ 41,70

R$12.009,60

a

prestação de serviço de aulas de
karate, estilo goju - ryu, para os
alunos da Escola Municipal Solange
Bueno da Silva, atendendo as
demandas
da
Secretaria
de
Educação do município, para um
período de 12 (doze) meses, com
carga horária de 6 (seis) horas-aula
semanais num total de 24 (vinte e
quatro) horas-aula mensais, sendo
que cada hora aula tem duração de
55 minutos, conforme programação
definida pela Direção Escolar.

Valor Total 12.009,60
LOTE 03 – AULAS DE PINTURA
ITEM

QUANT.

OBJETO

PREÇO

UNID.

3

PREÇO TOTAL

UNIT.

288

Profissional

Horas-Aula

notório

com

certificação

conhecimento

visando

e R$29,75

R$8.568,00

a

prestação de serviço de aulas de
pintura em tela, madeira e tecido
para os alunos da Escola Municipal
Solange Bueno da Silva, atendendo
as demandas da Secretaria de
Educação do município, para um
período de 12 (doze) meses, com
carga horária de 6 (seis) horas-aula
semanais num total de 24 (vinte e
quatro) horas-aula mensais, sendo
que cada hora aula tem duração de
55 minutos, conforme programação
definida pela Direção Escolar.

Valor Total 8.568,00
LOTE 04 – AULAS DE ARTES CIRCENSES
ITEM

QUANT.

OBJETO

PREÇO

PREÇO TOTAL
3

UNID.

4

UNIT.

288

Prestação de serviço de aulas de R$39,00

Horas-Aula

arte circense, dramatização cômica,

R$ 11.232,00

tecido aéreo, atividade de expressão
corporal, ministradas por profissional
com certificação e atestado de
notória

capacidade

técnica

apresentado no ato do pregão.
Ministrar aulas para os alunos da
Escola Municipal Solange Bueno da
Silva, transmitindo conhecimentos
teóricos e 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

melhorem

com

aspectos

que
básicos

existentes no aprendizado escolar e
na vida cotidiana. Atendendo as
demandas

da

Secretaria

de

Educação do município, para um
período de 12 (doze) meses, com
carga horária de 6 (seis) horas-aula
semanais num total de 24 (vinte e
quatro) horas-aula mensais, sendo
que cada hora aula tem duração de
55 minutos, conforme programação
definida pela Direção Escolar.

Valor Total 11.232,00
LOTE 05 – AULAS DE TEATRO
ITEM

QUANT.

OBJETO

PREÇO

UNID.

5

288
Horas-Aula

PREÇO TOTAL

UNIT.
Profissional

com

certificação

e R$22,40

R$6.451,20

notório conhecimento com curso em
licenciatura, certificação em Artes,
com DRT expedida pelo Ministério
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do Trabalho com funções de Ator,
Diretor de Produção e Figurinista
com indicação profissional e notória
capacidade

técnica.

visando

a

prestação de serviço de aulas de
Teatro para os alunos da Escola
Municipal Solange Bueno da Silva,
atendendo

as

demandas

da

Secretaria

de

Educação

do

município, para um período de 12
(doze) meses, com carga horária de
6 (seis) horas-aula semanais num
total de 24 (vinte e quatro) horasaula mensais, sendo que cada hora
aula tem duração de 55 minutos,
conforme programação definida pela
Direção Escolar.

Valor Total 6,451,20
LOTE 06 – AULAS DE GINÁSTICA RÍTMICA
ITEM

QUANT.

OBJETO

PREÇO

UNID.

06

PREÇO TOTAL

UNIT.

288

Profissional

com

Horas-Aula

licenciatura

e

Educação

graduação
bacharelado

Física,

com

em 43,00

R$ 12.384,00

em

cursos

específicos nas áreas de ginástica
rítmica

e

artística,

visando

a

prestação de serviço de aulas para
os

alunos

da

Escola

Municipal

Solange Bueno da Silva, atendendo
as demandas da Secretaria de
Educação do município, para um
período de 12 (doze) meses, com
carga horária de 6 (seis) horas-aula
semanais num total de 24 (vinte e
quatro) horas-aula mensais, sendo
que cada hora aula tem duração de
55 minutos, conforme programação
definida pela Direção Escolar.
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Valor Total 12.384,00

O valor total estimado dos itens é de R$ 62.164,80 (sessenta e dois mil cento e
sessenta e quatro reais com oitenta centavos).
6.
CONDIÇÕES DE AQUISIÇÃO E DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
6.1. A empresa vencedora do certame deverá executar os serviços após recebimento
do requerimento formal emitido pela Secretaria Municipal solicitante e conforme o
calendário definido pela mesma.
6.2. O requerimento formal mencionado no subitem anterior deve conter as seguintes
informações:
a) Identificação da Secretaria Municipal solicitante;
b) Discriminação dos serviços a serem prestados;
c) Local, datas e horários que deverão ser prestados os serviços;
d) Forma de controle das horas trabalhadas (ponto eletrônico);
e) Assinatura do secretário(a) responsável.
6.3. A CONTRATANTE ficará responsável pelo fornecimento dos materiais necessários
para a execução das aulas.
6.4. O pagamento será efetuado no prazo de 30(trinta) dias após a prestação do
serviço e a emissão e apresentação da respectiva nota fiscal.
6.5. Demais atos pertinentes a execução dos serviços serão exigidas no edital e
juntamente com o contrato definido pelo setor de compras e licitações, que deverá passar
por aprovação do setor jurídico desta municipalidade.
6.6. As solicitações provenientes da Secretaria, após o recebimento definitivo dos
serviços, deverão ser armazenadas em arquivo próprio no Controle Interno ou no
Departamento de Compras do Município ou na própria Secretaria Solicitante, permitindo a
fiscalização de órgão interno e externos.
7. GERÊNCIA E FISCALIZAÇÃO CONTRATO
O contrato será acompanhado, controlado, fiscalizado, gerenciado e avaliado
pela Secretária de Educação do Município de Planalto, Marli Salete Dieckel de Lima.
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Planalto – PR, 12 de janeiro de 2022.

MARLI SALETE DIECKEL DE LIMA
Secretária Municipal de Educação

LUIZ CARLOS BONI
Prefeito Municipal
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