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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
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Termo Nº 000010/2016
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CNPJ:  00.763.808/0001-20

RUA  SEBASTIÃO SIMÕES, 258 - CENTRO - GUAÇUÍ - ES - CEP: 29560000

ANEXO - TERMO Nº 000010/2016 -  SEQUÊNCIA  N°000001689

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

000707/2016

00016 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIALSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00433 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIALLocal

MarcaItem

ARTESANATO DE NATAL EM FELTRO
noções do curso e do material a ser utilizado. aprendizado
de corte do feltro para a confecção dos objetos, de acordo
com od moldes. realização de bordados utilizando lantejoulas
e miçangas. colocação de adereços de conformidade com a
peça (olhos, botões, barba, bolinhas, estrelas e outroa).
noçoes de acabamento, combinação de cores, mistura de
materiais, estética e tamanho. noçoes de empreendedorismo.
inclui: material didático, lanches e certificados de conclusão
de curso. inclui: despesas com vencimento de
instrutor/professor, alimentação, hospedagem, deslocamento
e transporte. carga horária: 40 (quarenta) horas. número: de
alunos por oficina: 25 (vinte e cinco) alunos.

24.320,004,00 6.080,00OFIC001

BOMBONS E TRUFAS
balanceamento, pesos e medidas, equivalência em
colheres, xícaras, litros e quilos. noções de higiene e
manipulação dos alimentos. utilização correta dos
equipamentos e manuseio dos itensilios. ovos de páscoa
(marmorizados, vazados, confeitados, recheados). cachos
de uva. pirulitos de chocolate. bombons de côco. bombons
crocantes ou praliné. bombons de nozes. bombons de rum e
ameixa. trufas de café. bombons de uva e, morango.
bombons com recheio de fondant e cerejas. trufas, alpinas.
trufas brancas. trufas tropicais. inclui: material didático,
lanches e certificados de conclusão do curso. inclui:
despesas com vencimento de instrutor/professor,
alimentação hospedagem, deslocamento e transporte. carga
horária: 40 (quarenta) horas. número de alunos por oficina:
25 (vinte e cinco) alunos.

37.500,005,00 7.500,00OFIC002

CONFEITEIRO BÁSICO
balanceamento, pesos e medidas: quivalencia em colheres,
xícaras, litros e quilos. noções de higiene e manipulação de
alimentos. utilização correta dos equipamentos e manuseio
dos utensílios. confeitaria básica. vários tipos de massas de
pão de ló. bolos simples: cenoura, nega maluca, cuques
variados, bolo de laranja, toalha felpuda, bolo de fubá
simples e cremoso, bolo inglês, rocambole, bolo de banana,
sonhos, donuts, cueca virada, rosquinhas. profiterolise
bombas. recheios e cremes: inglês, amexia, damasco,
strogonoff de nozes, brigadeiro mole, crocente e suspiro,
morando, creme de confeiteiro. coberturas: chantilly,
marschmellow frio e quente , glacê real, pasta americana,
papel arroz, chantilly industrial. biscoitos e petitfours:
bolachas e biscoitos de nata, côco, amanteigados outros.
pudins: leite, caçarola italiana, quindim, brigadeiro, maria
mole. inclui: material didático, lanches e certificados de
conclusão de curso. inclui: despesas com vencimento de
instrutor/professor, alimentação, hospedagem, deslocamento
e transporte. carga horária: 72 (setenta e duas) horas.
numero de alunos por oficina: 25 (vinte e cinco) alunos.

49.600,004,00 12.400,00OFIC003
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CUPCAKES
balancemaneto, pesos e medidas, equivalência em
colheres, xícaras, litros e quilos. noções de higiene e
manipulação de alimentos. utilização correta dos
equipamentos e manuseio dos utensilios. cupcackes simples.
cupcakes recheados. cupcakes recheados e decorados.
decoração: ganache, chantilly, glacê real, pasta americana,
pasta mármore, marshmallow cozido e simples. recheios
variados. inclui: material didático, lanches e certificados de
conclusão de curso. inclui: despesas com vencimento de
instrutor/professor, alimentação, hospedagem, deslocamento
e transporte. carga horaria: 40 (quarenta) horas. numero de
alunos por oficina: 25 (vinte e cinco) alunos.

22.800,003,00 7.600,00OFIC004

ENSINA ARTE
implantação de curso livre de artes plásticas e gráficas
visando atender os jovens que apresentam naturalmente
talento/vocação para o aprendizado, desenvolvendo
habilidades nesse tipo de atividade, lhes possibilitando criar,
desenhar e pintar obras com direcionamento. inclui: material
didático, lanches e certificados de conclusão do curso.
inclui: despesas com vencimento de instrutor/professor,
alimentação, hospedagem, deslocamento e transporte. carga
horária: 100 (cem horas. numero de alunos por oficina: 25
(vinte e cinco) alunos.

52.000,005,00 10.400,00OFIC008

MÚSICA
proporcionar contato com a música por meio do acesso à
iniciação musical e aos fundamentos da técnica de
instrumentos musiciais. desenvolver noções básicas de
linguagem musical. estimular a sensibilidade e capacidade
auditiva através do trabalho com repertório variado. inclui:
material didático, lanches, certificados de conclusão do
curso. inclui: despesas com vencimento de
instrutor/professor, alimentação, hospedagem, deslocamento
e transporte. carga hosrária: 72 (setenta e duas) horas.
numero de alunos por oficina: 25 (cinte e cinco) alunos.

40.250,005,00 8.050,00OFIC009

PATCHWORK
revisão dos módulos dos conteúdos anteriores. técnicas de
elaboração dos projetos para confecção de uma peça inteira
de patchwork. técnica de corte e confecção de cada um dos
blocos de patchwork de acordo com a sequencia tecnica de
corte e confecção de cada uma das partes e montagem da
peça inteira, de acordo com o modelo proposto. técnica de
acabamento da peça modelo através da aprendizagem do
quit artesanal criativo. inclui: material didático, lanches e
certificados de conclusão do curso. inclui: despesas com
vencimento de instrutor/professor, alimentação,
hospedagem, deslocamento e transporte. carga horária: 40
(quarenta) horas. numero de alunos por oficina: 25 (vinte e
cinco) alunos.

38.500,005,00 7.700,00OFIC005

PINTURA EM TECIDO
conhecer o material a ser utilizado no curso e seu correto
manuseio. noções através de aulas práticas da pintura em
tecido já riscado com o aprendizadode base, sombreado e
contorno. aprendizado da perfuração de desenhos em papel
sulferise. dar noções da pintura em pintura em tecido em
texturas diferenciadas (linho, algodão, estopa,
emborrachado e outros). noções de combinação de cores e
acabamento. noções de empreendedorismo. inclui: material
didático, lanches e certificados de conclusão do curso.
inclui: despesas com vencimentos de instrutor/professor,
alimentação, hospedagem, deslocamento e transporte. carga
horária: 40 (quarenta) horas. numero de alunos por oficina:
25 (vinte e cinco) alunos.

34.500,005,00 6.900,00OFIC006

TORTAS E MASSAS FOLHADAS
balanceamento, pesos e medidas, equivalencia em
colheres, xicaras, litros e quilos. noções de higiene e
manipulação de alimentos. utilização correta dos

44.000,004,00 11.000,00OFIC007
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equipamentose manuseio dos utensilios. preparação da
massa folheada. montagem folhado maçã, creme,
trouxinhas, pastel, strudel e croissant. elaboração e
montagem da torta mil folhas. recheios variados. inclui:
material didático, lanches e certificados de conclusão do
curso. inclui: despesas com vencimento de
instrutor/professor, alimentação, hospedagem, deslocamento
e transporte. carga horária: 72 (setenta e duas) horas.
numero de alunos por oficina: 25 (vinte e cinco) alunos.

SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV SOCIAL:              343.470,00

SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV SOCIAL:              343.470,00

CENTRO EDUCACIONAL ISRAEL LTDA ME:                        343.470,00
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