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EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO
LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2022

OBJETO: 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 abaixo segue:

ESCOLA DE ARTES FORCE PERFORMANCE EIRELI

Classificação Lote Item Nome do produto/serviço Valor do

item

Situação

Profissional com certificação e notório
conhecimento visando a prestação de serviço de
aulas de pintura em teia, 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-auia semanais num total
de 24 (vinte e quatro) horas-auia mensais, sendo
que cada hora aula tem duração de 55 minutos,
conforme programação definida pela Direção
Escolar

8.568,00 Classificado

Prestação de serviço de aulas de arte circense,
dramatização cômica 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 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-auia semanais
num total de 24 (vinte e quatro) horas-auia mensais,
sendo que cada hora aula tem duração de 55
minutos, conforme programação definida pela
Direção Escolar.

11.232,00 Classificado

Profissional 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

6.451,20 Classificado
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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 com graduação em licenciatura e
bacharelado em Educação Fisica, 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.

12.384,00 Classificado

HEVERTON CARLOS VEIT

Classificação Lote Item Nome do produto/serviço Valor do

item

Situação

Profissional com certificação e notório
conhecimento visando a prestação de serviço de
aulas de 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) 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.

12.009,60 Classificado
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