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EspecificaçãoNº Unid.Quantidade Preço Unitário Preço Total

ANEXO II
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Marca

1 7,000 MÊS INSTRUTOR DE ARTESANATO, -
Instrutor de artesanato: Planejamento e
Confecção de peças artesanais com
diversos materiais, entre eles Mdf, E.V.A.,
acrílico, ferro e produtos reciclados,
(vidros, latas, etc),  Pintura de peças
decorativas que simbolizem os meses
comemorativos (ex: Pascoa, dia das
mães, natal) monumentos e prédios
públicos (ex: portal, prefeitura, igrejas)
entre outros locais atendidos pela
Secretaria da Cultura e Turismo.
Carga horária: 09 horas semanais.
Dia, local e horário: A ser definido pelo
órgão gestor Secretaria de Cultura e
Turismo conforme demanda dos grupos
atendidos.

1.200,0000 8.400,00____________

2 7,000 MÊS INSTRUTOR DE TEATRO - Instrutor de
teatro: Ministrar exercícios de
desenvolvimento do Ser e suas
sensibilidades, expressão corporal, vocal,
facial, relaxamentos e dispositivos de
pensar e raciocínio lógico através do
improviso em grupo. Trabalhar também
com técnicas de Clown, formas animadas
nas montagens de espetáculos onde seus
alunos representarão seus personagens
usando suas habilidades e descobertas
potenciais através do fazer teatral.
Atender os alunos nas sextas-feiras, com
grupos matutinos, vespertinos e noturno.
Ela será ministrada em duas etapas: Nos
primeiros quatro meses serão feitos
exercícios de autoconhecimento,
improvisação, expressão vocal, corporal,
para um entendimento dos alunos sobre
questões técnicas da atuação teatral. Nos
outros cinco meses fazer a montagem de
um espetáculo, para o encerramento da
oficina. Produção do espetáculo, como
figurinos, cenários, adereços cênicos.
Disponibilizar seus materiais para aulas e
para as peças montadas, como bonecos
e figurinos. Carga horária :10 horas
semanais.

1.500,0000 10.500,00____________

Total Geral:(Valores expressos em Reais R$) 18.900,00


