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ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBUIA                    

CNPJ:

AV. BERNARDINO DE ANDRADE, 86 

C.E.P.:

 TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  E  ADJUDICAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

83.102.632/0001-93

88440-000 - Imbuia - SC

Processo Administrativo:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nr.:  45/2022 - DL

45/2022

45/2022

10/05/2022

Folha:  1/1

       O(a)  Prefeito Em Exercício,   DENY SCHEIDT, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de
Licitações, resolve:

01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

a )  Processo Nr.: 

b )  Licitação Nr.:

c )  Modalidade:

d )  Data Homologação: 

e )  Data da Adjudicação:

f  )  Objeto da Licitação

g )  Fornecedores e Itens Vencedores:

45/2022

45/2022-DL

Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

16/05/2022

Chamada Publica para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO 
PARA FORMAÇÃO REFERENTE A EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA OS PROFESSORES E 
ORIENTAÇÕES PARA FAMILIARES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO
DE IMBUIA/SC, devendo possuir as seguintes características mínimas conforme o Anexo I do presente 
Edital.

Sequência: 0

 Qtdade  Preço Unitário

(em Reais R$)

 Total do Item Unid.  Descto (%)

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

VANESSA APARECIDA CCHALOUPEK RUDNICK 03571706951     (3547)

1 PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA FORMAÇÃO
REFERENTE A EDUCAÇÃO INCLUSIVA. Abordando no mínimo
os assuntos abaixo:
 *TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO - TDAH (tempo

mínimo de 2h30min) - Causas, sintomas, tratamento, tipos de
TDAH´s (cada um com suas características e fatores
neurobiológicos), como os professores podem levantar hipóteses e
fazer avaliações sobre essa demanda em sala de aula, como
propor e realizar atividades diferenciadas como adaptação
curricular, como os professores devem orientar a família e
apresentação de quadro evolutivo para cada caso;
 *DEFICIÊNCIA INTELECTUAL (tempo mínimo de 2h) - Causas,

sintomas físicos, biológicos e motores, tratamento e reabilitação,
níveis das deficiências intelectuais, como os professores podem
levantar hipóteses e fazer avaliações sobre essa demanda em sala
de aula, como propor e realizar atividades diferenciadas como
adaptação curricular, como os professores devem orientar a família
 *TRANSTORNO DE ANSIEDADE GENERELIZADO - TAG

(tempo mínimo de 1h30min) - Causas, sintomas, tratamento, tipos
de ansiedade que podem ser manifestados a curto, médio e longo
prazo, como os professores podem levantar hipóteses e fazer
avaliações sobre essa demanda em sala de aula, como propor e
realizar projetos e movimentos que ajudam a escola a abortar e
trabalhar com essa demanda diariamente, como os professores
devem orientar a família e apresentação de quadro evolutivo para
cada caso;
 *DEFICIÊNCIAS MÚLTIPLAS E SÍNDROME DA DELEÇÃO (tempo

mínimo de 1h) - Causas, sintomas, tratamento, tipos de deficiência,
como os professores podem levantar hipóteses e fazer avaliações
sobre essa demanda em sala de aula, como propor e realizar
atividades diferenciadas como adaptação curricular, como os
professores devem orientar a família e apresentação de quadro
evolutivo para cada caso;
 *DISLEXIA, DISGRAFIA E DISCALCULIA (tempo mínimo de

1h30min) - Causas, sintomas, tratamento, tipos de dislexia (cada
um com suas características e fatores neurobiológicos), como os
professores podem levantar hipóteses e fazer avaliações sobre
essa demanda em sala de aula, como propor e realizar atividades
diferenciadas como adaptação curricular para cada público, como
os professores devem orientar a família e apresentação de quadro
evolutivo para cada caso;
 *ORIENTAÇÃO AOS FAMILIARES (tempo mínimo de 1h30min) -

Realizar a orientação para a família sobre rotina, estímulos
cognitivos, funcionamento cognitivo (como estimular o cérebro da
criança para uma aprendizagem de qualidade). Conversar sobre
regras e condutas familiares que podem desencadear e ajudar no
processo educacional da criança na escola e estimular o trabalho
de atenção e concentração no ambiente familiar para que isso
reflita em casa. - Marca: ESPAÇO VANESSA R.

SERV 1,00  0,0000 9.250,00    9.250,00

Total do Fornecedor: 9.250,00

Total Geral: 9.250,00

--------------------------------------------------------------------------
DENY SCHEIDT - PREFEITO MUNICIPAL
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