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Arr. 3" A presente poriaria entrará em vigor ru ar.r,à. ol t\i',rorr,Íicando nessa data revogada a portaria 
"" ,.r"*""r, órll, ,iorX"', ''

Gabinete do prefeito do Município d" ôãpa.,"*., Estado do paraná,
aos oito dias do mês dc Âaza*l-^ r^ .\n/1^

iw
Município de Cepaaema - pR

O Prefeito do Municipio de Capaaerna, Estado do paraná, no usode suas atribuições legais,

Nomeia Pregoeira e Comissão d,e
Apoio à Licitaçdo para execução de
Pregão nas tonnas. presenciq,l e
Eletrônico.

EE§ET"YE

y^:1,:tl" de C.apanema, a fim de ar_xliar nas li"itaçoes pa.a«.-^-,cu lras ucrLaÇoes para corlt?àtaçâo debens e/ou serviços na Modaiidade pregão ,-,u. ro.*r" p..".".tri.Ài""-ar,,.".

.Art. lo Nomear a servidora goselicl Kriger Eecker pagani paraexercer a função de pREG0,EIRA do MunicÍpio de Capanem.,-a n_ a.contratar bens e/ou serviços na Modalidade pregão nas formas presenciai eEletrônico, para o períod o de Ot I A1 I 2A21 a 3t / 12 /2O2t.Art. 2 Nomear , Raquer santana Betchior szimanski earorinePildti, Jeandra ffitnse, para exercer a funçáo o. 
"r"rrsiiq/"1ã" o.

to Êiqs {o pês de dezembro de 2O2O.

\ \\\

)1""$
Américo BelIê
Prefeito Municipat

Av. Pedrc Viiato pdtdcr^de Sauzà. l OBO _ Cetúro _ Bbz6oiO0Otone_46-3552-1i2i _ Fax 46.JSS2-1 122
CAPA\IEMA - FR
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Capanema - PR, OS de março de 2O2l

Assunto: Pregào Eletrônico

DE: Zarda Teresinh a PaÍabocz
PARA: Americo Bellé

Senhor Prefeito:

Pelo presente solicitamos a Vossa Excelência a competente Autorizaçào

PAIA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDI]A PARA PRESTAÇÃO Dtr SERVIÇOS NA

ÁREA DE FONOAUDIOLOGIA e PS]COLOGIA, POR MEIO DE PROFISSIONAL

ESPECIALIZADO NA ÁREA, PARA ATENDIMENTO JUNTO AS INSTITU]ÇÕES

trDUCACIONAIS MUNICIPAIS DO MUNICÍPlO DE CAPANEMA PR, ATTAVéS DA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PROCESSADA PELO S]STEMA

DE REGISTRO DE PREÇOS.

O valor máximo para o item foi definido através do or preço obtido

entre três orÇaÍnentos solicitados pela Administraçáo a

em arexo ao Termo de Relerência

O custo total máximo estimado para esta

208"000,00(Duzentos e Oito Mi1 Reais).

Respeitosamente,

caÇào,

tas, que seguem

édeRS

Secretária Municipal de
Cultura e Esporte

n"r"nlO 
" 

C"*rn'rOol' ped ro Vir ato Pârilot de Souza, '1080 - Centro - 85760-000

Fonê (46)3552-1321

CAPANEMA - PR
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TERMO DE REFERÊNCIA

1. 1. Secretaria Municipal de trducaçáo, Cultura e Esporte

2.I CONTRATAçÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAçÃO DE SERVIçOS NA ÁREA DE

FONOAUDIOLOGIA e PSICOLOGIA, POR MEIO DE PROTISSIONAL ESPECIÂLIZADO NA
Ánel, r.lRA ITENDIMENTo JUNTo as INSTITUIçóES EDUCACIoNAIS MUNICIPAIS Do
MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR, ATTAVêS DA SECRETARIA DE EDUCAçÃO, CULTURA E
ESPORTE, PROCESSADA PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

3. 1" Zaida Teresinha Parabocz

Avenida GovêÍnador Pedro Viriato PaÍlgot de Souza, 1080 - Cêntro - 85760-000
Fone:(46)3552-1 321

CAPANEMA - PR

Município de Capanema - PR

1. ORGÃO INTERESSADO

2- OBJETO

3.RESPONSÁVEL PELO TDRMO DE REFERÊNCIA

4.JUSTIFICATIVA PARA A AOUISICÃO
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4,1. FONOAUDIOLOGA
4.1"1A rede municipal de educaÇão é constituída de 14 estabelecimentos educacionais

sendo 5 Centros Municipais de Educaçáo Infantil e 9 Escolas Municipais de Ensino Fundamental
I.

4.1.2. Nos CMtrls atendemos 860 (oitocentos e sessenta) crianças de 0 a 4 anos e as

Escolas acolhem 1.560 (um mil, quinhentos e sessenta) crianças de 5 a 10 anos.
4.1.3. Neste universo de crianças sáo cerca de 320 lÍrezentos e vinte) profissionais

diretamente envolvidos com atividades de ensino.
4.1.4.Ensinar tem sido um grande desafio pois a cada momento novas demandas se

apresentam. Todas as possibilidades de técnicas, dinâmicas, práticas por meio de estudo,
palestras, cursos são ofertados aos profissionais da educaÇáo para uma educaçáo efetiva e de
qualidade.

4.1.5, Ao se implantar as politicas de educaÇáo definidas em âmbito nacional, estadual e

municipal bem como os programas, projetos e açóes relacionados com o processo ensino
aprendizagem o sucesso terá garantida com a intervençáo do profissional de fonoaudiologia.

4"1.6^ Capanema apresenta um número significativo de crianças com dificuldades e que

durante todo o periodo onde a tríade multidisciplinar psicóloga-fonoaudióloga-psicopedagoga
atuou, a reduÇáo dos problemas de aprendizagem foram significativos. Há 30 meses depois da

saída da profissional Denise Monteiro que atuava como fonoaudióloga e tinha carga horária de

40 (quarenta) horas semanais para atender alunos e professores, o aumento de problemas na

leitura e escrita teve um salto bastante relevante, onde os últimos Conselhos de Classe

computaram mais de 8o (oitenta) crianças com dificuldade. Nossa demanda é reprimida, estamos

com uma lista de 98 (noventa e oito) alunos paÍa serem atendidos por profissional de

fonoaudiologia e que desta contrataçáo e atuaçáo depende o sucesso da alfabetizaçáo.

4.1.7.Sem a interuenção imediata do fo m orientações e exercicios
frustrando professores,adequados, os alunos correm o risco de ter sua vida esco

pais, administraçáo e levando até ao abandono.
fra

municipal, bem como
aprendizagem;

b- Deve atuar em parceria com os educadores visando

do desenvolvimento e da aprendizagem do escolar;

4.1.8. Necessitamos dos setwiços de fonoaudió

4.1.9. Sáo atribuiçÕes desse cargo:

a- Conhecer as políticas de educaçào d

os programas, projetos e aÇões

urgência.

âmbito federal, estadual e

relacionadas ao processo de enslno

contribuir para a promoçao

c- TrabaihaÍ para a melhoria da qualidacle de ensino;

d- Aprimorar as situações de comunicaçáo oral e escrita;

e- Identilicar situaÇóes que possam dificultar o sucesso escolar e elaboração de

programas que favoreçam e otimizem o processo de ensino-aprendizagem;
f-ConhecereaprofundarainterrelaÇáodosdiversosâspeCtosfonoaudiológicoscom

os processos e métoclos de aprendizagem no ensino regular e especial;

c-Participardodiagnósticoinstitucionalafimdeidentificarecaracterizaros
problcmasdeaprendizagemtendoemVistaaconstruçáodeestratégiaspedagógicasparaa
superaÇáo e melhorias no processo de ensino-aprendlzagem1,

h- Atuar de modo integrado à equipe escolar a fim de criar ambientes lisicos

favoráveis à comunicaçáo humana e ao processo de ensino-aprendizagem;

i- Desenvolver açÕes educativas, formativas e informativas coln vistâs à

disseminaçáo do conhecimento sobre a interface entre comunicaçáo e aprendizagem para os

A,rrenlda Gou"rnador Peclro V riaio Parigoi de Souza 1080 - Centro - 85760-000
Farc \46)3552-1321

CAPANEMA - PR

Município Capanema - PR
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diferentes atores envolvidos no processo de ensino-aprendizagem: gestores, ãquipes tecnrc"=,
professores, familiares e educandos, inclusive intermediando campanhas públicas ou programas
intersetoriais que envolvam a otimizaçáo da comunicaÇáo e da aprendizagem no âmbito
educacional;

j- Desenvolver ações institucionais, que busquem a promoção, prevenÇào,
diagnÔstico e intervençáo de forma integrada ao planejamento educacional, bem como realizar
encaminhamentos extraescolares, a fim de criar condiçóes favoráveis para o desenvolvimento e a
aprendizagem;

k- Participar das ações do Atendimento Dducacional Especializado - AEE de acordo
com as diretrizes especificas vigentes do Ministério da Educaçáo;

1- Orientar a equipe escolar para a identificaçáo de fatores de risco e alteraÇões
ocupacionais ligadas ao âmbito da fonoaudiologia;

m- Participar da elaboraçào, execuÇào e acompanhamento de projetos e propostas
educacionais, contribuindo para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem, a partir da
aplicação de conhecimentos do campo fonoaudiológico;

n- Desenvolver açóes voltadas à consultoria e assessoria fonoaudiológica no âmbito
educacional;

o- Participar de Conselhos de Educaçáo nas diferentes esferas governamentais;
p- Participar/ realizar processos de formaçáo continuada de profissionais da

educaçáo;
q- Realizar e dil.ulgar pesquisas científicas que contribuam para o crescimento da

educaÇão e para a consolidaçáo da atuação fonoaudiológica no âmbito educacional;
r- Desenvolver processos de aquisiçáo e desenvolvimento da linguagem oral;
s- Planejar, coordenar e gerenciar programas, campanhas e açôes articuladas

interdisplinar e intersetorialmente;
t- Definir e utilizar mctodologias de avaliação e aco ento dos padrões de

qualidade
coletivo;

e o impacto das açóes fonoaudiológicas e in

u- Planejar, coordenar, gerenciar e assessorar po
educaçáo, bem como às ações de Vigilância à Saúde.

públicas ligadas à saúde e à

desenvolvidas no contexto

4.2. PSrCÓLOGA

4.2.1. A rede municipal de educaçáo é constituída de 14 estabelecimentos educacionats
sendo 5 Centros Municipais de Educaçáo Infantil e 9 Escolas Municipais de Ensino Fundamental
I,

4.2,2.A razáo de existir a Secretaria de Educaçáo é o ensino-aprendizagem de todas as

crianças
zl.2.3.Ensinar tem sido um grande desafio pois a cada momento novas demandas se

apresentam. Todas as possibilidades de técnicas, dinâmicas, práticas por meio de estudo,
palestras, cursos sáo ofertados aos nossos profissionais.

4.2.4. Ao se implantar as politicas de educaçáo definidas em âmbito nacional, estadual e

municipal bem como os programas, projetos e ações relacionados com o processo ensino-

aprendizagem a grande possibiliclade de garantia na apreensào ocorrerá com a intervençáo do

profissional de psicologia.
4,2.5.A Psicologia, uma ciência relativamente nova, desdobrou se em várias linhas e

especificidades,

Aven da Governador Pedro Vlriâto Parigot de Souza, 1080 - Ceniro - 85760"000
Fone (46)3552-1321

CAPANEMA - PR

Município de Capanema - PR
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4"2.6" É notável a contribuiÇáo da mesma na educaçáo. Dm cada unidade escolar seria

recomendada a atuaçáo do profissional de Psicologia.
4.2.7.PaÍa o desenvolvimento pleno da capacidade cognitiva do estudante, além dos

métodos, técnicas e abordagens específicas, constatou-se que muitos problemas educacionais só

podem ser solucionados com o conhecimento dos reais bloqueios mentais e do conhecimento do

meio social do estudante.
4.2.8" Para conhecer o funcionamento cerebral, cognitivo da forma de aprender de cada

aluno, além da observaÇão do professor, os relatos dos pais, os testes específicos precisam ser

aplicados e os Íesultados colhidos é que indicam os procedimentos a serem tomados.
4.2.9.A1ém do trabalho de observar, testaÍ, encaminhar, adaptar, orientar pais e proíessores

o psicólogo educacional auxilia na íormaÇáo dos educandos dando-lhe suporte para uma
abordagem de ensino-aprendizagem côm assertividade.

4"2"10.Sáo, em média, lOo/o \dez por cento) de crianças que apresentam distúrbios e

transtornos, dizem os estudos. Comprovadamente identificamos cerca de 1 (um) aluno com

dificuldade de aprendizagem e ou comportamento em cada turma.
4.z.LL, TÍalàr e acompanhar esses casos demanda de conhecimento, tempo e muita

dedicaçáo.
4.2,1,2 Os alunos da rede municipal de Educaçào do Município de Capanema-PR,

aproximadamenle 2.42O (dois mil e quatrocentos e vinte) alunos sáo avaliados e acompanhados

pelo psicólogo que estuda a individualidade de cada um, o meio social em que está inserido e faz

as indicaçôes de busca de outros profissionais quando necessário,

4,1.13 Os mais cle 3OO (trezentos) servidores educacionais em geral, recebem orientaçáo e

sugestões de abordagens assertivas.
4.1"14. O psicólogo educacional é um profissional indispensável para o desenvolvin.rento

pleno da Íinalidade da educaÇào.

4.l.lS.osatendimentosdopsicólogoeducacional§{JàodilePtenteemsaladeaula,nas
coordenações de cada escola. na Secretaria Municipal a. iaà"qçay' "* conversas com os pais e

no acompanhamento em consultas e exames neurológicos. / t

4.1.16. Sáo atribuiçóes desse cargo: l

a, conhecer as politicas de educaçáo rlefinidas em âmbito federal, estadual e

municipal. bem como os programas. projetos e açoes relacioqadas ao processo de ensino

aprendizagem;
b-DeVeatuaremparceriacomoseducadoresvisandocontribuirparaapromoçáodo

desenvolvimento e da aprendizagem do escolar;

c- Trabalhar para a melhoria da qualidade de ensino;
c- Identificar situaçóes que possam dificultar o sucesso escolar e elaboraçáo de

programas que favoreçam e otimizem o processo de ensino-apren dizaget1.

e- participar do diagnóstico institucional a Íim de identificar e carâcterizar os

problemas de aprendizagem tendo em vista a construçáo de estratégias pedagógicas para a

superaçáo e melhorias no processo de ensino-aprendizagem;
f-Atuarclemodointegradoàequipeescolarafimdecriarambientesfisicosfavoraveis

à comunicaçáo humana e ao processo de ensino-aprendrzagen;
g- Desenvolver açóes educativas, formativas e informativas com vistas à disseminaÇáo

do conhecimento sobre a interface entre comunicaçào e aprendizagem para os diferentes atores

envolvidos no processo clc ensino-aprendizagem: gestores, equipes técnicas' professores'

familiares e educandos, inclusive intermediando campanhas públicas ou proglamas

intersetoriais que envolvam a otimizaÇáo da comunicaçAo e da aprendizagem no âmbito

educacional;

Avenrcla Governâdor Pedro V Í âto Parigot de Souza,
Fone (46)3552-1321

CAPANEMA . PR

1080 - Cêntro - 85760-000

Município de Capanema - PR
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h- Desenvolver açóes institucionais, que busquem a promoção, prevençáo,

diagnóstico e inteffençáo de íorma integrada ao pianejamento educacional, bem como realizar

encaminhamentos extraescolares, a fim de criar condiçóes favoÍáveis para o desenvolvimento e a

aprendizagem;
i- Participar das aÇões do Atendimento Educacional trspecializado - AED de acordo

com as diretrizes especificas vigentes do Ministério da Educaçào;
j- Participar de Conselhos de Educação nas diferentes esferas governamentais;

k- Participar/ realizar processos de formaçáo continuada de profissionais da

educaçáo;
I- Planejar, coordenar e gerenciar programas, campanhas e aÇões articuladas

interdisplinar e intersetorialmente;
m- Planejar, coordenar, gerenciar e assessorar políticas públicas ligadas à saúde e à

educaçáo, bem como às aÇões de Vigilância à Sâúde;

Os valores máximos de cada item foram definidos através dos orçamentos solicitados pela

a empresas distintas, que seguem em anexo a este Termo de Referência-

5-DEFINI ADE DO OBJETO:
tem: 1 - Item 001

ome do prodllto/ serviço

110,000,00.000,00NTRATAÇÃO DE PESSOA
ICA PARA PRESTAÇÃO DE

ERVIÇOS Dtr com 01 (um)
rofissional especializado na área de

udiologia, para atendimento na
ECRtrTARIA DE EDUCAÇÁO,

iTURA E ESPORTE, com carga
mâxima de 40 (quarenta)

oras semanais. formaçáo necessária:
uaçào na área de fonoaudiologia,

s graduaçào na área, atestado de

8.000,009,00.000,00NTRATAÇÃO DE PESSOA
ICA PARA PRESTAÇÃO DE

ERVIÇOS DE PSICOLOGIA com 01
um) profissional especializado na

de PSICOLOGIA, Para
ndimento na StrCRETARIA DE

DUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE,
carga horária máxima de '10

quarenta) horas semanais, formaçáo
ecessária: graduaçáo na área de

ICOLOGIA, pós graduaÇáo na área,
tado de capacidade técnica

6-CONDIÇÔES DE AQUISIçÃO p DE NrEEs429 9EJ9r9
ã f A empresa vencedora iniciar os serviços solicitados em até 10 (dezl dias coÍridos

apôs a solicitacao foÍmal do Departamento de compÍas do Munlcípio de Capanema' a

À -rô1r^râ^Ãô rie reouerlmento deal somente poderá ocorrer posteÍiormente à elaboração de

Ar""d" G"*t"ad"i. P"d. \íriato Parigot de Souzâ, '1080 - Cêntro - 85760-000

Fone:(46)3552-1 32'1

GAPANEMA - PR

Município de Capanema- PR
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6.4. A empresa licitante deve neqar o fornecimento dos obietos
serviÇos caso estes sejam solicitados sem a
previstâs no subitem 6.2.

requerimento e as informações

6,4,1. A recusa fundamentada neste subitem não geÍa responsabilidade
ou penalização paÍa a empÍesa vencedora do certame.

6 5. o nào cumprimento do disposto neste item enseja a nulrdade da contrataçáo e
a possibilidade de responsab izaÇáo dos envolvidos por improbidade administrativa.

6.6. o fornecimento de objetos/prestação dos seruiços pela empresa vencedora do
certame sem o prévio recebimento do requerimento a que arude o subiteip 6,2 configura a
concorrêncla da empresa para a nulldade do ato, confrlq5gndo apna fà da conlraraçâo,
possibilitando a anulação de eventual nota cle empenho emiià*e. /o nào pagamento, sem
prejuízo c1a adoçáo das medicras cabíveis para aplicação das p.úid.des previstas na Lei
1 2.846 / 20 t 3.

67 As solicitações deveráo ser carimbadas e assi{adas pera comissào de
recebimento, para fins de recebimento definitivo do objeto / serviço. \. _

As solicitações provenientes da secretaria participante da Ata de Registro de preços,
após o recebimento definitivo dos bens, deverão ser dlgitalizadas, incluídas no slstema
disponível e arrnazenados ern arquivo próprio no controle Il',terno ou no Dcpartalnento de
Compras do Municipio ou na própria Secretaria solicitante

seguintes

compray' prestação de serviços pera secretaria Municipal solicitante, nos termos do
subitem seguinte.

6'2. o requerimento mencionado no subitem anterior deverá conter as
informações:

â) identificaçáo da Secretaria Municipal solicitante;
b) descriçáo dos objetos/ serviços a serem adquiridos/prestados;
c) local onde seráo entregues/prestados os objetos/ serviÇos;
d) prazo para entrega/prestaçáo dos objetos/ serviços;
e) quantidade, medidas e especificações dos objctos/ serviços, quando for o caso;
f) iustificativa da quantidade requisitacra e a necessidade da aquisiçáo/dos serviç,s;
g) assinatura da(o) Secretária(o) Municipal solicitante.
6.3. O requerimento deverá ser enviado ao Departamento de Compras do Municipio

que verificará a possibilidade da aquisiçáo e encaminhará o respectivo pedido à empresa
vencedora do certame, juntamente com a respectiva nota de empenho,

elaboraçáo do

7- PRAZO DE VI DA ATA DE REGISTRO DE
7-1 A Ata de Registro de Preços terá valiclade de 12 Ícloze) meses.
8. GERÊNCIA E FI§CALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza 1 OBO - Centro - 85760-00O
Fonê:(46)3552-132'J

CAPANEMA - PR

MunicÍpio Capanema - PR



8.1, A Ata de Registro de Preços será acompanhada, controlada, fiscalizada, gerenciada e

avaliada por Luciana Zanon.

9.1. Havendo qualquer discordância entre a descrição ou unidade de medida do CATMAT e a
do trdital, prevalecerá a descriçáo e unidade de medida constante do Edital e nesse termo de
referência.

Capanema, 05 de março de 202 1

Cultura e Esporte

Avenida Governador Pedro Vir ato Par got de Souza, 1080 - Centro - 85760-000
Fonei(46)3552-1321

CAPANEMA - PR

Município de Capanema - PR
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60487 Contratação de PESSOA JURÍDICA PARA presraçâooe serviços de pStCOLOGIA 
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PROPOSTA DE PREÇOS

\t.ttt.szs/ooo1-zT
ULIS§Ê§ RICAROO ROgHR§

-ttE.
Âv ,ndâpêndêüclâ, g*?, §ãlô 2r3

Bâirro Cênlrô
L 85.760.000. Crpnn"." - pR 

J

UI.ISSES RICARDO ROEHRS - ME

17 .173.525 /0001.21

av truorptNoÊttctA, gB2, sAtA 203,
CENTRO

(46)9 ?920-0440

C idode
Eslodo: CAPANEMA / PR

- Tipo de ticiioçÕo: ORÇAMENTO.
- CAPANEMA . PR
- Este e todos os outros onexos Íozem porte do coioÇÕô noesiivessem tronscrilos. I como se nele

aarrn canrmaô olpJrla-iõEÃs as vr,at

Volidodê do proposto: 60 dios
Propomos o forneciméilã odulos e servÍços
nos votores e nos prg,ósl me\cionoooi, ;b-;;
condiÇ.ô.es gerois;3-éspe{iricf inoicooos nLsÊ
formulório, com-óíquois cd

úr,rtrrE,\o seta um
| -- - vencedoros deslo licltoçôo, o conlrctto dev.ú;r *ri,-.f o por,

UTISSES RICARDO ROEHRS

8.0?,|.50ó-3 Emissor: SSp/p R 043.576.449-76

OBJETO:

MODALIDADE: pregÕo - SRp

Uíisres Ricordo Roehrs - Me
CNPJ l7.l 73.52§10001-21
Fone: {4ó}9 9?ZA-§440

Av. ln<Jependôncío. Bg2
sQlo 203, Çentro

Coponemo, Pr - 8jZó0000



íD*u*nvorvimento ooo$:,c
C(, )lolo ü'idescí,volvii ner r to.r <:m-br I

llAlo DE PAGAMENTO: so ores após ENTREGA DA NOTA r_lscAL.VALIDADE: ó0 D|AS

de 2021 .

L

1-27.

.MÉ.

lndspândênclô, 082, 6ale 203
8âitÍc Contra

85.7ô0-000 - Côprnqma - pR I
-l

Ulisses §icordo Roehrs - Me
CNPJ I 7. r 73.52510001-21
Fone; {4ó}9 9?20-A44O

Av. ln<lependência. gg2
solo 203, Cenlro

Cop<rnemo. pr - 857ó0000

:91:lollçÀo DF plssoA Jl.rR;DrcA PARA peFsTACÁo
D^r^sERviÇoS Dr FONoArlDrOLooro ôonr'õi"Irinl
::91s.ro_yr . EspEC,ArrADo *^ "-;],*" ,";l
'UNOA U DIOLOGIA, PA RA AI ENDIMrr,.To u sÉôo rro o"ÀDE 

-EDIJCAÇÀo, CIJTTUaA E ESPoRTE, coú. c]*coH^oRAR,A-MÁx,MA DE 40 (eJARENTAI l,oBos strÁ*o-'ri.
:::Xi 9i,? :F^9 lssÁIl, ce o o ua i,o ó .ro' ; * ;;' ;"tFoNoAU-DroLoGrA, pos êeaoua'Ca-o NÁ"7àíÀ
ATESTA Do DE cApACtDADE rÉctrca.

2.000,00 R$s5.00 R$ 1 10.000.00



RAZÃO SOCIAt:

CNP]:

ENDEREÇO:

COMPLTMTNTO:

TELETONE:

CIDADE:

5a la 13

Fra ncisco Be ltrão

BAIRRO:

CONTATO:
I tÊ.

Centro

Valdelirio

ooooÁ3,
I \'/
\

ORçAMENTO

Cursos proÍissio n aliz a ntes Omega Ltda _ ME
04.6 32.453/0001-91

Rua: Ponta Grossa, 1720

coNTRATÂçÃo Dr PEs§oA JuRlDtcA PARA pREsrAçÂo DE sERVrços NÂ ÁReÀ DE FoNoÀuDroLoGrA, po* MsloDE pRoFlSslÔNAL €§pEclAtlzADo NA ÁRra, pena atrltorn,te rrrio:ururo as rNsflÍurçôEs €oucAcroNArsMUNICIPAIS DO MUNICíPIO DI CAPANEMA PR.

MODAUDADT: R€6lsTRô DE pR[ÇOS.
PRAZO DÊ INíCIO DOS TRABALHÔS: 5-DIAS APÓS A §OtICITAÇÂO DA 5[CR§TARIA R[SPONSÁVELPRAZO DI PACAMENTOI 3O DIA§ APÓS A [MI§5ÃO OA NOTA FISCAL.
VAUDADE; 6 MlSÊs

sIRVtÇO5 Dt FONOAUDtOToctA coM o1 (UM) pRoFlssloNAt
ESPTCIALI?ADO NA ÁRTA DE FONOAUDIOLOGIÁ, PARA
ATINDÍI\,IENTO NA SECREIARIA DT EDUCAÇÃO, CUITURA E
T5PoRIT CoM CARGA HoRARIA M]ÁXIMA DE 40 íQUARFNIA)
H0,(AS SIr\4ANAtS. FORMAÇÃO NECESSÁRtA: 6RADUAçÃO NA

CoNTRATAÇÃo DI PEssOA JUÀIDIcA PARÁ'iE§;frôE

AREA DE FONOAUDIOLOCTA, pó5 GRADUAÇÃO NA ÁRiA,
ATESTADO DE CÁPACIDADT TÉCNÍCA.

:t38,000,00

DATA 1Ll A3 /2A21

"*"llt§gâr:x",lt:*
$l 

- c"q{'

o oRçAMENÍO Otrt5
CAPANEM,A O MAIS BREVE POSSíVÊL COM CABEÇALHO DEVIDAMENTE PRTEENCHIDO,
CARIMBADO E ASSINADO EM TODAS AS FOLH,AS.

"$§:;"r$ã' ""

46) 9911s-347e



De:

Enviado em:
Pâra:
Assunto:
Anexos:

educaca o @capa n em a. p r. gov, b r
sexta-feira, 12 de março de 2021 j3:2g
apojolicjtacao@capanema.pr.qov.br
ENC: Orçamento Fonoaudiólo-ga Secretaria de Educaçào
Fono 2021 .pdf

De: valdelirio de freitas noronha <va Idelirio no ronha @ hotma il.com >
Enviada em: sexta-feira, 12 de março de 2021j,1-:42
Para: ed ucacao@capa nema.pr.gov. br
Assunto: RE: Orçamento Fonoaudióloga Secretaria de Educação

Bom d ia, tudo bem

_Segue em anexo o orçamento

De: çd"qçgrê!-gÇapàÍle1]]a. p r.gov.14 <9cluc.r c.r o1p c3p a qe rr ra.pqgqv. br>
Enviado: quarta-fêira, 10 de março de 2027 L3:29
Para:'valdelirio de freitas noronha,.<!!Lldglirionoron ha @hotma il.com>; escritorioxa u lin@hotma jl.çqm<escritorioxautin@hotmait.cornr; rrirr"r@iph9.çs!1 !f,sã-@r!h9-.l9riõu-iãôG ruffiuoi...or.o,
<contato@ idesenvolvimento.com. hr>; apslqlçr&çe9@s.apêlelnê.ptcor. br ..poioli.ít...o@..ffieã#ãu.br,
Assunto: ENC: Orçamento Fonoaudióloga S".r.t.riãaãiãr..çao

Boa tarde
Estou encaminhando em anexo, orçamento para contratação de empresa para contratação de Fonoaudióloga para aSecretaria de Educação.
o orçamento deve slrdevolvido carimbado e assinado. \
Pode ser devolvido nesse endereço de e-mair ou no â po iq ricita c_ag@.-çêp*L.,oê.u*n!.fu aos cuidados de Jeandra.Conto com vossa atenção.
Desculpas, pois havia encaminhado orçamento com a unidade em Meses, o correto é em horas.Se puder encaminhar novamente fico muito agradecida.

Grata

Ate nciosa mente,

Luciana Zanon
Coordenâdora pedagógicâ

Pofiaria ne 6.606/2Ot7



000h1,.
L':

ORçÀMÊNTO PARA COI,TÍRÀ}AçÃO O[ PESSOÀ JURIOICA PARA ENTSTIçÂO D[ SERVIçOS NA ÁNEA DE
loNoÂuDloLo§lA e pstcôLocta, poR MÊto Dt pRoHsStoNAt rsprctALtzÀDo NA ÁRtA, pARÂ
AÍTNDIMENÍO JUNÍO ÂS INSTITUIçÕE§ ÊDUCACIONAIS MUNICIPAI§ OO MUNICíPIO DE CÂPÁNTMA PR,
âtTAVé5 OA S§CRÊTÂRIÀ DE ÉDUCÂçÃO, CULTURA § ESPORTE, PROCT§§ADA PEI"O 5I§TEMA DE fiTGISTRO DT
PÂeçô§

MODALIDAOE: PRTGÂO €LETRÔNICO

PRÂZO OI fNTREGAT 05 OtAS ÀpóS A §oUctTAçÃo oA slcRsIÂ&lA RESpONSÁVEL.
PRÂZO D' PAGAMENTÔ: 30 OIÀS ÀPó5 ENTRTGA DÀ NOIA IISCAt,
VAtIDÂDt: 12 M€sts.

O ORçAMENTO DEVE §ER OEVOLVIDO AO §EÍOR DE CÕMPRAS DO DT CAPÀN§MA O

MArs BREVE possívEt coM cABrçÂ[Ho DEVtsaMÊNTE pREEENcHtDo, cÂRtMBADo E AsstNADo

TM TODAS A5 TOLHAS.

ORçAMENTO

RAZÃO SOCIAL: Cursos profissionalizantes OMEGA LTDA - ME.
CN PJ : 04.632.453/0001-91, E-MAt L: valdelitionoronha @ hotmail.com
ENDEREÇO: Rua: Papa pio Xil, 100

COMPLEMENTO: Casa BATRRO: Cango

ill

i.;l

TELETONE: (45) 99115-3479
CIDADE: Francisco Beltrâo

CONTATO: Valdelirio
UF: PR

PARA ])|ESTAÇÃO D§ SERVTÇOS Depstc()l,0clA CoM 0r (uM)
PROI?ISSIONAL ESi'ECIALIZADO NA
AREA DE PSICOI,OGIÀ, PA.IIA
ATENDiM§NTO NA SSCI{§TARIA DE
EDIJCAÇÃO, CULIURA E ESPORTE,
COM CARCA I{ORÁRTA MÁXIMÀ NE 40
(QtJARfjNT^) Í,IOR-AS SEMAN^]S.
FORMAÇJÃO NECESSÁRIA:
GRADUAÇÂC) NA ÁRTa DE
PSICO].,OOI.,\, PÓS GRADUAÇÃO NA
AREA. ÀT'STADO DE CAPACIDADE
TÉCN]C]A.

( ()N lR^ t,\q À( ) l)l l,t ss( )^
98.000,00

TOTAL

/,
./

ITEM
PÍlODUIO UN QTO! u,t

VALOR

TOÍAL
1

H ,k V

R$ 98.000,00

DATA 18/03/2021



Enviado em:
Pa ra:
Assunto:
Anexos:

boa Tarde, tudo bem
Segue em anexo o orçamento

Att

Valdelirio

valdelirio de freitas noronha < valdeljrionoronha@hotmail.com >quinta-feira, 1B de março de 2OZ1 15:43
apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br
RE: ORÇAMENTO DE PSICOLOGA
orçamento (2).pdf

í
000fu:

f\-/
I

De: a poiolicitacao @capanema. pr.gov.br <a poio licitacao@ca panema. pr.gov. br>
-Enviado: terça-feira, 16 de março de 2021,72:37

Para:'valdelirio de freitas noronha' <valdelirionoronha@hotmail.com>
Assunto: ónçnv rltro DE pslcoLoGA

Boa tarde, solicito orçamento para contratar profissional na área de psicologia, conforme descrição em anexo.Necessito que me devolva carimbado e assinado o mais breve possível.
Por gentileza confirmar o recebimento.

JEANDRA

sEroR pE LlctTAcÕES - (46) 3ss2_L321
MUNICíPIO DE CAPANEMA - PR



oo{ouz

PesgIisa realizada entre 2 S/ 03 /2.021 0 /:51:2_7 e ?5/03/2O21 0 /:56.43

t1,l^i orit\ tj. ! r1,M,:: .iia 1!.i) /t\:112i) i ) \f; t:;i :1 i.\ !.Ut 1 9 i.\rÇ.2i :].235)

Item ljseminário / palestra

PliÊÇos

1',]

Preç0 Oonrpras
{,'overnâmentais

,l

Valo. Unitário

QUANTIOÁDÉ

1
PItÉço ESTITviADO

RS 7 ],37 (un)
]OiAL

R$ 71,37
órqão públin)

PBEFÊITU8A I\,4UNIC]|'AL OE IVARIOPOLIS r'Êt

Dâla

Jiôitação

2frn I /2A2[NoPregão:482020

UASG 987693
Â§ 50,50

Bs 50,50

I.rlbtrco 0rgio Públco

] G.oVESNo Do ÉsTAOo DÊ sÃo PAULO, sÊc8. DTSENV, EcoNoiliJco UNESP"FCAV. CAIúPUS D[ JÀÍ]OTICABAI

7 rUNí\ ívUN,{tpA,. nJ- sÁLJt)t- Írc r,altll

ldentjíicoção Dalâ' Licitaçâo PreÇo

::: os/os/2o2o Rs 23,60r023',t 910061 20200c00019

Rs 71,s7

Detaihamento dos

preço (0oÍIpras Govefiraftxxrtâis) ]: Modiâr

orqão: l,,rr.,'-rfLrk^ vr.-,."^,. r. ,^:]: ,:'":,'J 

opt's ros Lrtàrs

Objeto: Constirui objero desle pE[cÃO â
ruhrrâ eve.tua I conú írrâçru ,," ,,,lll'nn 

t'o'o ou *EGrsrRo DE pR[Ço pâra

arravês de Íacirirarrores, p"," ;,;j:H:lJ:T"'J::,:Ção 
dc sc,v,qos dc írÍicinâs,

Follalecinxrnto de Vílculos SCFV
Jntogr(rla ÊaÍYÍlia ÊÀllj, íi,,r,r,r,'oo 

tt 
"o 

tt'u'ot't"'t'rotcÇâo e 
^ten''linÍnltí)

clue laz parte deste editâI., 
com aÍi espc.líicaÇóeÍj «nrtidas no 'Anoxo l'

Dcscrição: Sqnin?irb / pâlc§1râ -t^0tLl.l^l:
descnvolvcl oricinas de h"o,o*a1':t-:ltlY-l1l]"^Q^o 

Ér'4 Pslfi)LoGr^ pirrâ

arenc,inlenro {je crianÇas ";À";Hffi;""*ars 
com cxporiónciâ no

Catscr: 20656 - Sc^rirárjo, palcstrü

BS 50,1;o

Datâr 20/t t/2020 09:08
Modalidade: preqàoEletrônico

stipr SI[4

lírentjÍioâÇão: NDprcílào482020/U^SCr9g769S

Lote/ltêm: /'l

^ta: 
ljnkAta

Fontei www,comprasqovernamentais,qov

br

Quantidade: 't I52

tJnidâ.lo: (.lnidádc

't /3



ONP.' IrAlA0 :i00tAL D0 I 0t1NL0tD0tt
Mâroar Â4ãÍcê rjáo iiíoÍnâ ô
Êahncanle: Fohrlcirnle não infoÍnjôdo
Desüiçlio: De!,criçáo não tf Íormadn

l\eÇo (Outros tlntes públicos) 2 Mediana das f,ropDstâs Finâ;s

OTgâo: I J\UU V,,NIC1'AL DL sA ,DL LJL TjÁIBI

otrjcb: SÊnVtÇO D[ pSjcoLOGt^ CLINtCA, AUtt^N6tNDO A.] ÉNDIMINj.OS
PÍiICOLÔGICOÍ] CLíNICOS INDIVIDIJAIS] OOÍJ IVIJNOIPEÍJ CAIBIÊNSISJ

Dcscrição: S[ÂVlÇO Df PSICOt.OGt^ CL-lNtC^, 
^BRÂNG[NDO ^fUNDit4FNTOSpsl00LóGtc0s cLíNrcos tNDtvtDUAts Dos t\,4UNíctp -{iÊnvtÇo Du

PSIOOI,,O(;IA CI,INÍJA. ABRANT][NDO ATIJNDI]\4TIIIOS PSIOOIÓ6ICOS CI,.INICOS
lN0tvtDu^ts uos MUNíCtp

rü t,10,u0

CNPJ RÂZÃO SOCIAI DO I-ORN[CEIJOíI

08/09/2i2i A1JOO

D spcnsâ por Limite

NÁO

62202A

1/t

I 86.236. 1 6.66 8085/pmnln )1blrnlox
.àsP'lacao:l&itenr=2

60

h

uc

VALON DA PROPOSTA Í:INAL

Data:

lúodâlidadc:

SHP:

ldcntificâçãol

l.ole/ltem:

Quaniidadír:

Unidade:

Uljj

00.009. r'r 0/6049-60 IAtS CAIUTLA pRtMON

Marcâr r.4arcà fâ() iníormad,
Fabricãntei Fâbricante não tiíormado
Dêscíição: t)escriçáo não tnformríla

00.ü06 834/C/3D..22 ,ÂBA Z MMÚi\4/\NN
*VENCÉDOR *

líôrca l/arca.úo tÍonnado
Ê:rbrioânlcr Éabricanta' nâo tnfoÍnadô
Do$criç;lo: Descriçào lrão nforlnâda

R$ r40,00

Its 140,00

3/3

VALOB OA PROPqSTA (INAL

00J[t r nrtl 7 '-
\J 

\./



'ot,t,\-

,I'OTAL

R§ t92,00

l)csqUisa riralizadã et ltre ) li/0il/2 t):).1 OB O? 4() o 2!)/OU/20?1 OBt):) 14

Item l:perÍcia, laudo e avaliação

P8ÊÇos

4
QUAN'I'IDADÊ

1
PnÉÇo EsIMÀDO

A§ 192,00 (DPrcrÇ0 (jontpra..;

0overnamentais

l

Valor Unitário

Órírão pútllico

Pretertura N4unicipaldeSào.jose 
dos ttnhars

kiontiíicâç;lo

Nó1,rcgáo:5222ü2a

L,ASGi98788i

,dentiÍjcação

OCI

090I ',t 500001 202,t 0c00028

I icitaçáo

12/01/2021 Ít§ 71,00

R§ 7t,00

;I,-eç''oo ófsão Púbrico

;:J#::::".::rlr.r rE sÃo pAr,Lü. .sEcFErarrB DA sÁuDE/,1,, U,Hi:G SAUDE. nBs.VI DÁIJRI]
2 MUNICITJIO DF ZACATiIAS

Datâ

Ljcitação Preço

05/03/2021 nS 145,00

Valor U,litário

R§ r s2,00

(luântidirdo

avaliaçáo fonoâud joldgica§.

Preço (Compras Govfinâmonlai$) l: túediêoâ das propostas j:lnâis

Órgôo. fte,erl..,a V.,n,crpi, oe 3ào Jo:e nos t,ir,)j s

0bjeto: llÉctSInO 0E pÍtEÇOS para prestaqáo dc serviços avaliâcõês nrédic.rs
esnecr.rl:/3dâs clestrn,rdos a strprit J dprn,rnda oo Se,vrço Me.Ico oer,ct,Í e
S(:íviÇo tnLcÍú dc Scgurárça cj saúle do 

.l.râbalhádor, 
da Divisah de AvatráÇào

dâ Saúde do Servidor (DASS) da Secretarja Mlnicipal d€ Administração e
Feíjlnsos uurnânos da prcfcihrra MuniciDáldc Sâo,hsé dos pinhai;..

Descriçõo: peícia, Laudo e Avaliaçôo - Avaliaçôo ÍonoauclioJóoicas
C,ltsírri 876, pfiíoiâ, iâitdo e âvátrájçtí)

Datat t2/Ot/ZA V:Al
Modâlidade: Pregáo Eletrônjco

SRP: SIM

us 7I,O0

lclentificaçãot Nopregãoj3222020 / UASt!:987BBs

Lotc/ltem: /l

^Lâi 
Link Ata

Êonte: wy/w,comprasgovernamentars. gov.
br

Quánlidádc: :J00

thidade: Unidade

UFI PÍI

Itens

1/2

03/03/2021 BS s60,0ü

nam*amrruiii#1"



RAZÂO SOCIAL:

CNPJ:

INDEREÇO;

COMPIEMENTO:

TELEFONE:

CIDADE:

oRçAMENTO

EMAIL:

BAIRRO:

CONTATO:

UF:

trtr#.iH[":f;ffi :l,i:m:::::Tf 
xâ,,,:.,^lsEcRErARAREspovsÁve,

PRODUTO

.TA: &r:qD-p,al.l

co rurnaraç4 6-pl!-§[ol, [l

:+ilT'rl'ttf,ti:ilmArr NDrMENro ro rra^riÀ,i''"^'uuturoGrA. 
pARA

ESP.R,E to' to*lo tãoi*i^lE':3ucAÇÂo' culruRA E

i-"ffi ::xi}:i';,,:ylÉ",rH:,#ffi f 
".^,;s,,f ff i,^il

I=@ruuffi :r;lT.T;il;dli^1f 'T

2.000,00 J30.m,

lo onçavl

:ff il,'m'.x#lm*";:kii:[:ií*^,,"o.,,ooúi*iro*-,,,,.,,oo,

--É

ffi?*:



,r\p,

Capanema - PR, 05 de março de 2O2l
Assunto: Pregáo Eletrônico

DE: Prefeito Municipal

PARA:
- Departamento de Contabilidade;
- Procuradoria JurÍdica;
- Pregoeiro e Equlpe de Apoio à LicitaÇáo.

Aprovo o Termo de Referência e preliminarmente à autorizo a tramitaÇáo do
dCSSE PTOCCSSO CUJO OhJCtO é CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS NA ÁRtrA Dtr FONOAUDIOLOGIA C PSICOLOGIA, POR MEIO DE
PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA ÁREA, PARA ATENDIMENTO JUNTO AS
INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR,
ATTAVéS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PROCESSADA PELO
slsrEMA DE REGISTRO DE PREÇos, deverá tramitar pelos setores competentes com
vistas:

1 - A indicaçáo de recursos de ordem orçamentária para fazet frente a despesa;

2 - A elaboraçáo de parecer sobre a possibilidade do procedimento licitatório, inclicando
a modalidade e o tipo de licitaçáo a serem adotados no certarne;

3 - À elaboração da minuta do instrumento convocatório
contrato;

minuta do

4 - Ao exame e aprovaÇáo das minutas indicadas no item 3 acima.

Atenciosamente,

Américo Bellé
Prefeito Municipa-l

Avenlda Governador Pedro Viriato Parigot de Souzâ, 1080 - Centro - 85760-000
Fone:(46)3552-1 321

CAPANEMA - PR



00r.v

Capanema - PR, 05 de março d.e 2O2I

Assunto: Pregáo Eletrônico

DE: Departamento de Contabilidade
PARA: Prefeito Municipal

Senhor Prefeito

Em atençáo ao oÍicio datado de OS/04l2O2I, objeto: CONTRATAÇÃO DE
PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÀO DE SERVIÇOS NA ÁROA DE
FONOAUDIOLoGIA e PSICOLOGIA, poR MEIO DE PROFISSIONAL ESPECIALtzADo
NA ÁREA, PARA ATENDIMENTO JUNTO AS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS
MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR, âtTAVéS DA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PROCESSADA PELO SISTEMA DE REGISTRO DE
PRtrÇos, informamos a existência de previsáo de recursos orçamentários para
assegurar o pâgamento das obrigações decorrentes do Certame, sendo pagamento-*'*..'' §^'*"será efetuado através da Dotação OrçamentáLria abaixo descrita;\

Essa licitaçáo o valor está estimado em R$ 20g.O00,0O I
Mil Reais)

,/
W

Do
Exercíc
io da
despes
a

ta cional programática onte atureza da
9Spesa

rupo da
nte

2021. 30 .oo 7. 72.367.7207.2tO2 00 .3.90.39.00.00 Exercício
2021 940 07.oo 7. t2.36t. 720 r.2to2 103 3.3.90.39.OO.0O Do ExercÍcio
202t 1260 07.00 1. 12.365 .1202.27 78 103 3.3.90.39.00.00 Do Exercício

Respeitosamente,

Téc. Cont. CRC: PR-046483 /O-2
CPF: 723.903.959-53

e Oito

Avenidâ Governador Pedro Viriato parigot de Souza lOBO - Centro - 85760-000
Fone:(46)3552,132 í

CAPANEMA - PR

Município Capanema - PR
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