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 Edital Pregão Presencial nº 93/2017 
Processo nº 147/2017  

ADENDO I 
 

1 – Devido à solicitação da Secretaria de Esportes e Divisão de Cultura 
acrescenta-se mais um item ao edital: 
 
ONDE SE LÊ: 
ITEM 1.1 DO OBJETO  

Item Qtde Und Descrição Valor 
Unitário 
Máximo 

Valor Total 
Máximo 

01 480 horas Ministrar, monitorar, coordenar e reger 
(maestria) aulas teóricas e práticas de 
instrumentos musicais para orquestra 

60,00 28.800,00 

02  
 
 

480 horas Ministrar, monitorar, coordenar e reger 
(maestria) aulas teóricas e práticas de 
canto e coral italiano 

60,00 28.800,00 

03 480 horas Ministrar, monitorar, coordenar e reger 
(maestria) aulas teóricas e práticas de 
canto e coral infantil, juvenil e adulto 
incluindo alemão 

60,00 28.800,00 

04 360 horas Ministrar, monitorar e coordenar aulas 
teóricas e práticas de dança folclórica. 

28,00 10.080,00 

05 840  Ministrar, monitorar e coordenar aulas 

teóricas e práticas de Ballet baby para 

crianças de 04 a 07 anos.  

28,00 23.520,00 

06 840 horas Ministrar, monitorar e coordenar aulas 

teóricas e práticas de Ballet/ Jazz para 

crianças a partir de 08 anos. 

28,00 23.520,00 

07 960 horas Ministrar, administrar e coordenar 

aulas teóricas e práticas de pintura em 

tela e tecido. 

28,00 26.880,00 

08 960 horas Ministrar, administrar e coordenar 

aulas teóricas e práticas de artes 

cênicas. 

28,00 26.880,00 

09 700 horas Ministrar, administrar e coordenar 

aulas teóricas e práticas de capoeira. 

28,00 19.600,00 

10 1.080 horas Ministrar, administrar e coordenar 

aulas teóricas e práticas de patchwork. 

28,00 30.240,00 

11 840 horas Ministrar, administrar e coordenar 

aulas teóricas e práticas de gaita. 

28,00 23.520,00 

12 960 horas Ministrar, administrar e coordenar 

aulas teóricas e práticas de violão. 

28,00 26.880,00 

13 960 horas Ministrar, administrar e coordenar 

aulas teóricas e práticas de violão. 

28,00 26.880,00 
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 14 840 horas Ministrar, administrar e coordenar 

aulas teóricas e práticas de bateria. 

28,00 23.520,00 

  horas Total Geral  347.920,00 

 
ITEM 8.1 - O valor total máximo estimado para esta licitação é de R$ 347.920,00 
(trezentos e quarenta e sete mil novecentos e vinte reais). 
 
ITEM 9.3  RELATIVAMENTE À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
9.3.1 Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 

compatível em características com o objeto da licitação através de no mínimo 

um atestado de capacidade técnica, emitida por pessoa física ou jurídica de 

direito público ou privado, comprovando a atuação na área de ação da oficina 

pretendida. 

 
ITEM 16 - Os recursos para atender as despesas, integrará a dotação 
orçamentária nas rubricas:  08.08.13.392.0024.2.150.000.3.3.90.39.00 - 1988 
 
O EDITAL PASSA A TER A SEGUINTE REDAÇÃO: 
 
ITEM 1.1 DO OBJETO  

Item Qtde Und Descrição Valor 
Unitário 
Máximo 

Valor Total 
Máximo 

01 480 horas Ministrar, monitorar, coordenar e reger 
(maestria) aulas teóricas e práticas de 
instrumentos musicais para orquestra 

60,00 28.800,00 

02  
 
 

480 horas Ministrar, monitorar, coordenar e reger 
(maestria) aulas teóricas e práticas de 
canto e coral italiano 

60,00 28.800,00 

03 480 horas Ministrar, monitorar, coordenar e reger 
(maestria) aulas teóricas e práticas de 
canto e coral infantil, juvenil e adulto 
incluindo alemão 

60,00 28.800,00 

04 360 horas Ministrar, monitorar e coordenar aulas 
teóricas e práticas de dança folclórica. 

28,00 10.080,00 

05 840  Ministrar, monitorar e coordenar aulas 

teóricas e práticas de Ballet baby para 

crianças de 04 a 07 anos.  

28,00 23.520,00 

06 840 horas Ministrar, monitorar e coordenar aulas 

teóricas e práticas de Ballet/ Jazz para 

crianças a partir de 08 anos. 

28,00 23.520,00 

07 960 horas Ministrar, administrar e coordenar 

aulas teóricas e práticas de pintura em 

tela e tecido. 

28,00 26.880,00 

08 960 horas Ministrar, administrar e coordenar 

aulas teóricas e práticas de artes 

cênicas. 

28,00 26.880,00 
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 09 700 horas Ministrar, administrar e coordenar 

aulas teóricas e práticas de capoeira. 

28,00 19.600,00 

10 1.080 horas Ministrar, administrar e coordenar 

aulas teóricas e práticas de patchwork. 

28,00 30.240,00 

11 840 horas Ministrar, administrar e coordenar 

aulas teóricas e práticas de gaita. 

28,00 23.520,00 

12 960 horas Ministrar, administrar e coordenar 

aulas teóricas e práticas de violão. 

28,00 26.880,00 

13 960 horas Ministrar, administrar e coordenar 

aulas teóricas e práticas de violão. 

28,00 26.880,00 

14 840 horas Ministrar, administrar e coordenar 

aulas teóricas e práticas de bateria. 

28,00 23.520,00 

15 960 horas Ministrar, administrar e coordenar 

aulas teóricas e práticas de ginástica 

rítmica. 

28,00 26.880,00 

   Total Geral  374.800,00 

 
ITEM 8.1 - O valor total máximo estimado para esta licitação é de R$ 374.800,00 
(trezentos e setenta e quatro mil e oitocentos reais). 
 
ITEM 9.3  RELATIVAMENTE À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
9.3.1 Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 

compatível em características com o objeto da licitação através de formação 

acadêmica ou no mínimo um atestado de capacidade técnica, emitida por 

pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, comprovando a atuação 

na área de ação da oficina pretendida. 

 
ITEM 16 - Os recursos para atender as despesas, integrará a dotação 
orçamentária nas rubricas:  08.08.13.392.0024.2.150.000.3.3.90.39.00 – 1988 
                                             14.02.27.812.0023.2.112.000.3.3.90.39.00 - 1805 
 
TERMO DE REFERÊNCIA - CRONOGRAMA PROVISÓRIO DAS OFICINAS 

 A oficina de ginástica rítmica será realizada no ginásio de esportes Wadis 

Dall’Oglio e poderá sofrer alterações dependendo da demanda. 

Terça - Feira: 08 às 12h / 13h30 às 17h30  

Quarta - Feira: 08 às 12h  

Quinta – Feira: 08 às 12h / 13h30 às 17h30  

 
2 - Devido à alteração demandar mais prazo por afetar a formulação das 
propostas, reabre-se o prazo inicialmente estabelecido para apresentação da 
documentação e propostas conforme art. 21 § 4º da Lei 8.666/93, ficando assim 
o recebimento dos envelopes e julgamento das propostas para o dia 09 de 
outubro de 2017 as 14h00min com protocolo até às 13h40min do dia 09 de 
outubro de 2017.                                       Medianeira, 26 de setembro de 2017              

 
Vânia Raquel Furmann - Pregoeira 


