ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO,NA FORMA PRESENCIAL,TIPO
MENOR PREÇO POR ITEM

PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2022

Aos nove dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, 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, CEZAR AUGUSTO SOARES, designados conforme Portaria n°

002/2022 de 03 de janeiro de 2022, para a realização dos atos pertinentes ao

PREGÃO PRESENCIAL N® 00V2022DO TIPO MENOR PREÇO, que tem por
objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de aulas de canto, karatê,
pintura, arte circense, teatro e ginástica rítmica, 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, nas condições fixadas neste edital e seus anexos, tendo
como valor máximo a importância de R$ 62.164,80 (sessenta e dois mil cento e
sessenta e quatro reais com oitenta centavos). Abertos os trabalhos, foram

credenciados os representantes das empresas; ESCOLA DE ARTES
PERFORMANCE EIRELI, a Sra. Jéssica Rosa de Souza, da empresa HEVERTON

CARLOS VEIT - ME o Sr. Heverton Carlos Veit. 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:
ESCOLA DE
Lote

Item

3

1

ARTES FORCE PERFORMANCE EIRELI
Produto/Serviç Marca
Modelo
Unidade Quantidade Preço Preço total

0

Profissional

FORCE

H

288,00

29,75

8.568,00

com

certificação e
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notório
conhecimento
visando a

prestação de
serviço de
aulas de

pintura em
tela, madeira e

tecido para os
alunos da
Escola

Municipal
Solange Bueno
da Silva com
idades entre
... e

anos,

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

Prestação de
serviço de

FORCE

288,00

39,00

11.232,00

aulas de arte

circense,

dramatização
cômica

tecido aéreo,
atividade de

expressão
corporal,

ministradas por
Drofissional
com

certificação e
atestado de
notória

capacidade
técnica
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apresentado
no ato do

pregão.
Ministrar aulas

para os alunos
da Escola

Municipal
Solange Bueno
da Silva com
idades entre
e

anos,
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 com

que melhorem
aspectos
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

loireção
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Escolar.
FORCE

Profissional

H

288,00

22,40

6.451,20

com

certificação e
notório
conhecimento
com curso em

licenciatura,

certificação em
Artes, com

DRT expedida
pelo Ministério
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 com
idades entre
.. e

anos,

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.

Profissional

FORCE

288,00

43,00

12.384,00

com
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iL

graduação em
licenciatura e
bacharelado

em Educação
Física, com
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 com

idades entre
e

anos,

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.

TOTAL

38.635,20

HEVERTON CARLOS VEIT
Lote

Item

Produto/Serviç

Marca

Modelo

Unidade Quantidade Preço
H

Preço total

o

Profissional

HEVERTON

HEVERTON

com

CARLOS

CARLOS

certificação e

VEIT-ME

VEIT-ME

288,00

41,70

12.009,60

notório

conhecimento
visando a

prestação de

serviço de
aulas de
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n-13

karate, estilo

goju - ryu, para
os alunos da
Escola

Municipal
Solange
Bueno da Silva
com idades
entre

e.

anos,

atendendo as
demandas da
Secretaria de

Educação do
município,
para um

período de 12

(doze) meses,
com carga
horária de 6

(seis) horasaula 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.

TOTAL

12.009,60

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. O item 01 do

lote 01, não teve proponente interessado, sendo considerado DESERTO. Dando-se

continuidade ao certame licitatório foi solicitado as empresas participantes e
consideradas vencedoras: HEVERTON CARLOS VEIT, ESCOLA DE ARTES

FORCE PERFORMANCE EIRELI, 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 conseqüência, as referidas empresas foram consideradas HABILITADAS. No

curso^^o Presente procedimento licitatório não foi apresentado nenhuma
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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
HEVERTON CARLOS VEIT - ME, pessoa jurídica, com inscrição no CNP] n"

20.102.754/0001-60, situada na Av Paraná, n° 724, São José Operário, Município de
Capanema, estado do Paraná, ESCOLA DE ARTES FORCE PERFORMANCE

EIRELI, pessoa jurídica, com inscrição no CNPJ n° 19.224.408/0001-75, situada na Av
Bruno Zuttion, 3177, Centro, Município de 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 prestação de serviços de aulas de

canto, karatê, pintura, arte circense, teatro e ginástica rítmica, 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, nas condições fixadas neste edital e
seus anexos, 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 das empresas
licitantes.

Hnajíín Ó.
R AUGUSTO

CARLA S. R. MALInSKI

Pregoeira
068.626.699-40

HWERTON CARLOS

íSCOLA DE ARTES

VEIT - ME

FORCE PERFORMANCE

Heverton Carlos Veit

EIRELI

Jessica Rosa de Souza
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