Estrela Velha/RS, Sexta feira, 13 de setembro de 2019 – Edição 42 – Lei 1353/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA VELHA/RS
SETOR DE LICITAÇÕES
EXTRATOS DE CONTRATOS
Contrato Nº 054/2019.
Pregão Presencial nº 045.2019
Partes: Município de Estrela Velha e STEFAN SCHNEIDER PASA - ME, CNPJ n.º 14.495.292/0001-95.
Objeto: Este Processo Licitatório tem por objeto a contratação de jurídica para prestação de serviços de:
Item Produto
Unidade
Qtde
Valor Valor Total
Unitário
1 Prestação de serviço de Educador Físico(um SERVIÇO
5 R$1.986,66 R$9.933,30
profissional) para desenvolver trabalhos no NAABSaúde mental (Núcleo de Apoio da Atenção
Básica), num total de 20hs semanais.Os serviços
deverão
ser
desenvolvidos/prestados
no
Município, através de escala a ser elaborado
posterior a contratação
2 Prestação de serviço de Artesão(um profissional) SERVIÇO
5 R$1.840,00 R$9.200,00
para desenvolver trabalhos no NAAB-Saúde
mental (Núcleo de Apoio da Atenção Básica), num
total de 20hs semanais.Os serviços deverão ser
desenvolvidos/prestados no Município, através de
escala a ser elaborado posterior a contratação
3 Um Instrutor(a) de dança para ensaiar o corpo SERVIÇO
4 R$2.600,00 R$10.400,00
coreográfico da Banda Cívica Municipal de Estrela
Velha. O instrutor designado deverá ensinar o
corpo coreográfico que é composto pela linha de
Comissão de Frente, Porta Estandarte, Baliza e o
Corpo de Dançarinas. Deverá ensinar diversos
tipos de danças e evoluções, com ou sem
adereços e, acompanhar as peças musicais da
Banda e apresentadas durante o Desfile Cívico
em constante movimentação ou paradas em forma
de espetáculo. O instrutor de danças deverá
acompanhar as reuniões de planejamentos de
atividades realizadas pelo instrutor da Banda
Municipal, para assim em conjunto preparar os
alunos para representar bem o município nos
desfiles cívicos, espetáculos, festivais e demais
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eventos característicos.
Instrutor(a) de canto para atuar no Coral Municipal SERVIÇO
Estrelas em Canto.
Instrutor(a) de música para atuar junto ao Coral SERVIÇO
Municipal Estrelas em Canto.

4

R$1.450,00

R$5.800,00

4

R$1.450,00

R$5.800,00

Valor: R$ 41.133,30 (quarenta e um mil e cento trinta e três reais).
Vigência do contrato: O prazo de vigência das respectivas contratações será a contar da assinatura do
contrato, por cinco meses para os itens 01 e 02 (artesão e educador físico) e para os itens 03, 04 e 05
(Instrutor para a Banda e Coral) por 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta)
meses, se houver interesse entre as partes, podendo ser neste caso, reajustado pelo IGP-M/FGV ou outro
índice que venha a substituí-lo, conforme requisição das Secretarias solicitantes.
Estrela Velha, 09 de setembro de 2019.
Cecilia Montagner Ceolin, Prefeita Municipal.
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