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EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO
LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 081/2022

OBJETO: Contratação de empresa prestadora de serviços para ministrar aulas de
dança tradicional gaúcha, chula e dança gaúcha de salão, destinado exclusivamente
as Secretarias de Educação e de Cultura do Município de Planalto - PR, a
classificação ficou a seguinte:

ALEX PAZ CORRÊA

Classificação Lote Item Nome do produto/serviço

Instrutor de dança tradicionalista gaúcha,
chula e dança gaúcha de de salão, sendo
um professor para ensinar danças
tradicionais, danças gaúchas de salão e
chula dentre outros ritmos gauchescos
para atendimento a crianças,
adolescentes, jovens e adultos do
município. Ministrar aulas de acordo com
as atividades a serem desenvolvidas

para o cumprimento das ações aos
usuários, atendendo o cronograma
estabelecido pelo departamento
competente. Realizar a direção artística
(movimentos, consciência corporal,
musicalidade) dos participantes, realizar
a seleção e avaliação dos integrantes do
grupo, agendando ensaios extras,
quando necessário, supervisionara
orientar os alunos quanto a horário e
vestuário adequado nos ensaios e
apresentações. Apresentar relatório
mensal, juntamente com a nota fiscal,
contendo o cronograma de ensaios e
número de participantes. Elaboração e
participação de apresentações, aulas
eóricas e práticas, ensinar a disciplina,
respeito e interação social. Acompanhar
e viabilizar a participação em eventos
comemorativos do município e demais,
mediante as solicitações do órgão gestor.

Valor do

item

41.600,00

Situação

Classificado

nstrutor auxiliar para dança
radicionalista gaúcha e dança gaúcha de
salão, sendo uma professora - como
complementação do item 1 - para
órmação de um par de instrutores
constituído por um profissional do sexo
masculino e um auxiliar do sexo

êminino, justificando que para a
realização das atividades é necessário á

16.200,00 Classificado
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composição de um casal, peão e prenda,
necessitando também de ambos os

sexos para ministrar as aulas) para
acompanhar, ensinar e auxiliar, quando
necessário, danças tradicionais e danças
gaúchas de salão dentre outros ritmos
gauchescos para atendimento a crianças,
adolescentes, jovens e adultos do
município. Desenvolver relatórios
pertinentes às aulas e demais atividades,
auxiliar na avaliação dos alunos,
acompanhar as aulas de acordo com as
atividades a serem desenvolvidas,
atendendo o cronograma estabelecido
pelo departamento competente. Auxílio e
participação na elaboração de
apresentações, aulas teóricas e práticas,
ensinar a disciplina, respeito e interação
social. Acompanhar, auxiliar e viabilizar a
participação em eventos comemorativos
do município e demais, mediante as
solicitações do órgão gestor.

Planalto - PR, 18 de outubro de 2022.
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