
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VENCEDORES DE PREÇOS POR LOTE
12/04/2019 09:03:10

Pregão Presencial Nº 000015/2019 - 12/04/2019 - Processo Nº 000524/2019

Vencedor INSTITUTO POLITICAS PUBLICAS E DESENV SOCIAL E ED

CNPJ 07.001.839/0001-93

Endereço RUA GERALDO FURIERI, 48 - BELA VISTA - IBIRAÇU - ES - CEP: 29670000

Contato 2732571542      ippes@ippes.org.br

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00001  LOTE ÚNICO

Ítem Lote

00005154

OFICINA DE CANTO/VIOLÃO
oficinas de canto/violão: com orientações teóricas e práticas, tais
como: acordes maiores/menores, técnicas violonísticas: mão esquerda
e direita, escalas maiores do-re-mi-fa-sol-la-si, introdução a harmônica
funcional, análise harmônica simplificada, leitura relativa de notas na 1º,
2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª cordas, progressão harmônica de acordes
dissonantes, solfejos rítmico e melódico no violão/guitarra/contrabaixo,
músicas em diversos ritmos; aplicação no meio social e apresentações
para a comunidade quando solicitado.
carga horária: a oficina será ministrada para até 10 pessoas e terão
duração de 1h (uma hora) hora, até 2 (duas) vezes por semana,
durante 12 (doze) meses. os alunos serão divididos em até duas
turmas, cada aula terá duração mínima de 1h (uma hora).
quantidade: 01 (uma).

12.304,320112,00 109,860H00001 00001

00005155

OFICINA DE CAPOEIRA
oficina de capoeira: com orientações teóricas e práticas, tais como:
história da capoeira, origem, quilombos zumbi, revoltas nas senzalas;
origem dos instrumentos: berimbal, pandeiro e atabaque; método básico
de ginga espelhada e tocada, prática de base de gingas paralelas, roda
de capoeira; exercícios defensivos: cocorinha, queda de quatro,
esquivas (paralelas, costas, e lateral), negativa com rolê, toca negativa
com rolê; exercícios ofensivos: giratórios, meia lua de frente, meia lua
de compasso, armada, queixada direita, queixada parafuso simples,
diretos, chapa, martelo simples; aplicação no meio social; aulas
instrumentais rítmicas e toques, e apresentações para a comunidade
quando solicitado.
carga horária: a oficina será ministrada para até 20 (vinte) pessoas e
terá duração de 1h (uma hora), até 2 (duas) vezes por semana,
durante 12 meses. os alunos serão divididos em até duas turmas, cada
aula terá duração mínima de 1h (uma hora).
quantidade: 01 (uma).

12.304,320112,00 109,860H00002 00001

00005156

OFICINA DE DANÇA CONTEMPORÂNEA
oficina de dança contemporânea: com orientações teóricas e práticas,
tais como: introdução a dança contemporânea com ministração de
conjunto de técnicas utilizadas execução, utilização de movimentos
corporais para que transmitam uma história, ideia ou sentimento para o
público; aplicação no meio social; e apresentações para a comunidade
quando solicitado.com orientação prática e teórica, e apresentações
periódicas.
carga horaria: a oficina será ministrada para até 20 (vinte) pessoas e
terá duração de 1h (uma hora), até 2 (duas) vezes por semana,
durante 12 meses. os alunos serão divididos em até duas turmas, cada
aula terá duração mínima de 1h (uma hora).
quantidade: 01 (uma).

10.179,680112,00 90,890H00003 00001

00005157

OFICINA TEATRO/ARTES CÊNICAS
oficina teatro/artes cênicas: com orientações teóricas e práticas, tais
como: introdução ao teatro com ministração de conjunto de técnicas
utilizadas para criação, direção, montagem e interpretação de
espetáculos; utilização de movimentos corporais e voz para
desenvolver e representar personagens que transmitam uma história,
ideia ou sentimento para o público; aplicação no meio social ; e
apresentações para a comunidade quando solicitado.

17.419,770171,00 101,870H00004 00001
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carga horária: a oficina será ministrada para até 25 (vinte e cinco)
pessoas e terá duração de 1:30h (uma hora e trinta minutos), até 2
(duas) vezes por semana, durante 12 meses. os alunos serão
divididos em até duas turmas, cada aula terá duração mínima de 1:30h
(uma hora e trinta minutos).
quantidade: 01 (uma).

00005158

OFICINA DE INFORMATICA BÁSICA
oficina de informática básica: conhecendo o word e suas funções,
conhecendo o excel e suas funções; introdução a internete.
carga horária: a oficina será ministrada para até 10 pessoas e terão
duração de 1h (uma hora) hora, até 2 (duas) vezes por semana,
durante 12 (doze) meses e cada aula terá duração mínima de 1h (uma
hora).
quantidade: 01 (uma).

7.790,000100,00 77,900H00005 00001

Total do Lote:  59.998,09

Total do Fornecedor:  59.998,09

Total Geral:  59.998,09
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