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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI                    

CNPJ:

AV. LAJU, 420

C.E.P.:

 TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  E  ADJUDICAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

83.028.415/0001-09

89893-000 - Mondaí - SC

Processo Administrativo:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.:  3/2022 - PR

5/2022

5/2022

05/01/2022

Folha:  1/3

       O(a)  Ordenador De Despesas,  ELISEU BOHN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a
vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

a )  Processo Nr.: 

b )  Licitação Nr.:

c )  Modalidade:

d )  Data Homologação: 

e )  Data da Adjudicação:

f  )  Objeto da Licitação

g )  Fornecedores e Itens Vencedores:

5/2022

3/2022-PR

PREGÃO PRESENCIAL

21/01/2022

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instrutores de atividades 
culturais - alfabetização musical, artes plásticas, teatro, artesanato, técnica vocal e formação de grupos
de canto/coral infantil e adulto, destinado para manutenção das atividades do setor de Cultura do 
Município, com carga que especifica, a serem realizadas na Casa da Cultura ou em outro local a ser 
definido pela administração, para o exercício de 2022 e/ou subsequentes, conforme especificações e 
quan

Sequência: 0

 Qtdade  Preço Unitário
(em Reais R$)

 Total do Item Unid.  Descto (%)

ANDREIA FERLA     (11613)

3 Contratação de prestação de serviço de regente de coral adulto do
Município de Mondai, que desenvolva com os grupos, um
repertório variado com técnica vocal, expressão corporal e postura
no palco. Os ensaios serão desenvolvidos em dependências a
serem indicadas pelo Município, com o grupo de Coral Municipal,
em conformidade com o cronograma das atividades a ser
desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação,
Departamento Cultural, num total de 04 (quatro) horas semanais
de regência, para o exercício de 2017 e/ou subseqüentes,
conforme especificações e quantitativos descritos no anexo I,
deste edital, fazendo dele parte integrante para todos os fins e
efeitos. - Marca: ANDREIA

Mês 11,00  0,0000 1.600,00    17.600,00

Total do Fornecedor: 17.600,00
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Nr.:  3/2022 - PR

5/2022
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CECI LUCIA SPANIOL SLAVIERO - CNPJ     (11582)

1 Monitor/professor de violão, contrabaixo, flauta e canto -
contratação de prestação de serviço para desenvolvimento do
projeto Alfabetização Musical e atendimento a comunidade em
geral com oficinas de Violão, Contrabaixo, Flauta e Canto,
objetivando instruir, formar, aperfeiçoar e incentivar talentos locais
na área da música, o mesmo também deverá contemplar
apresentações em eventos, o projeto será desenvolvido na Casa
da Cultura, com carga horária de 20 horas semanais divididos em
três turnos (manha, tarde e noite) de 2ª a 6ª feira, conforme
cronograma de atividades desenvolvidas pela Secretaria da
Educação e departamento da Cultura.

Mês 11,00  0,0000 2.500,00    27.500,00

2 Monitor/professor de artes plásticas - contratação de prestação de
serviço para desenvolvimento de atividades Áudio Visual (cinema,
fotografia, vídeo, outros); Teatro (técnica vocal, sonoplastia, jogos
teatrais, cenografia, iluminação); Manifestações da Cultura
Popular; Artesanato (colares, pintura em tecido, tear, decoração,
entre outras); Artes Visuais (pintura, escultura, mosaico, desenho,
história em quadrinhos, entre outras técnicas); Literatura
(contação de histórias, saraus de poesia, ciclo de palestras,
fanzine, cordel, entre outros estilos); Patrimônio Cultural (oficinas
sobre os patrimônios culturais, material ou imaterial do município,
estado, nação ou demais culturas); Técnica Vocal (formação de
cantores conscientes com o funcionamento do corpo,
demonstrando técnicas de respiração, impostação de voz,
capazes de cantar em uníssono e também em vozes divididas.
Além de vários exercícios para aumentar a tessitura vocal dos
alunos sobre repertório variado demonstrando como a voz deve se
portar em um coral com o objetivo de formar grupos de canto/coral
em língua alemã, italiana e português), para atendimento à
comunidade em geral, objetivando instruir, formar, aperfeiçoar e
incentivar talentos locais, bem como formar o mesmo também
deverá contemplar apresentações em eventos, o projeto será
desenvolvido na Casa da Cultura, com carga horária de 16 horas
semanais, podendo ser divididos em três turnos (manha, tarde
e/ou noite) de 2ª a 6ª feira, conforme cronograma de atividades
desenvolvidas pela Secretaria da Educação e departamento da
Cultura

Mês 11,00  0,0000 2.583,33    28.416,63

Total do Fornecedor: 55.916,63

Total Geral: 73.516,63
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02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

Dotação(ões): 2.032.3.1.90.00.00.00.00.00 (120)
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