
 MUNICIPIO DEPLANALTO 
CNPJ Nº76.460.526/0001-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 – CEP: 85.750-000 
e-mail: planalto@rline.com.br 

Fone: (046) 3555-8100– Fax: (46) 3555-8101 
PLANALTO                         -                     PARANÁ 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. ORGÃO INTERESSADO 

1.1. Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Saúde. 

 

2. OBJETO 

2.1 Contratação de empresa para a aquisição de materiais de uso exclusivo das 

psicólogas da Secretaria de Educação e Secretaria de Saúde, bem como contratação de 

empresa para aplicar treinamentos e supervisões dos materiais de testes a serem 

utilizado por estas Secretarias, pertencentes ao Município de Planalto. 

 

3. RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA 

3.1 Érica Tomazoni e Nadiane Carla Schlosser. 

 

4 .JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO 

4.1 O objeto do presente Termo de Referência é a contratação de empresa para a 
aquisição de materiais (livros, jogos) de uso exclusivo das psicólogas atuantes na 
Secretaria de Educação e Secretaria de Saúde, bem como contratação de empresa para 
aplicar treinamento e supervisão (Testes: Son, Wisc e EDTAH) e do material de testes a 
serem utilizados pelas psicólogas das referidas Secretarias. 
Em virtude da crescente demanda para avaliação psicológica realizada com os alunos 
das Escolas e Cmei’s Municipais e atendimentos prestados pela psicóloga no Centro 
Municipal de Saúde, faz-se necessária a realização deste processo de dispensa de 
licitação para a aquisição de instrumentos técnicos, para melhor diagnosticar as 
dificuldades de aprendizagem apresentadas pelos alunos da rede municipal de ensino e 
pelos pacientes do Centro de Saúde. 
No entanto, para uso do material, é necessário que o profissional tenha treinamento do 
seu manuseio, no que se refere à aplicação, correção e interpretação (quantitativa e 
qualitativa) dos resultados, para que seja possível garantir a efetividade da avaliação e 
direcionar as orientações adequadas acerca do diagnóstico e intervenções futuras. 
Sendo assim, a aquisição de supervisões com profissional habilitado em avaliações 
psicológicas se justifica em face do interesse da equipe pedagógica em garantir o melhor 
atendimento aos alunos que apresentam necessidades de avaliação. Também a 
aquisição dos referidos testes/livros elencados neste Termo de Referência contribuirão 
para uma abordagem assertiva na avaliação e no diagnóstico de alguns pacientes do 
Centro Municipal de Saúde. 
 

O valor definido do objeto foi obtido pelo menor preço entre orçamentos solicitados a 

empresas distintas: Psicoshop (D & MZ Comércio de Livros e Formulários Ltda), Psi 
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Testes Psicológicos e Pedagógicos Ltda, Racional Material Didático e Recursos 

Humanos Ltda, Expand Solução em Desenvolvimento Ltda, Centro de Psicologia e 

Aprendizagem e FJL Clínica de Odontologia e Psicologia Ltda. 
 

Servidora responsável pela cotação de preços: Jeane Maria de Souza. 
 

5. DEFINIÇÃO E QUANTIDADE DO OBJETO:  

 

Contratação de empresa para supervisões e orientações para uso adequado de testes 

psicológicos: 

LOTE 1: 
ITEM OBJETO  UNID QUANT VALOR 

UNITARIO  
VALOR 
TOTAL 

01 SUPERVISÃO SON - R UN 03 R$130,00 R$ 390,00 

02 SUPERVISÃO NEUPSILIN  UN 02 
 

R$130,00 R$ 260,00 
 

03 SUPERVISÃO – Coleção THCP – 
Teste de Habilidades e 
Conhecimento Pré-Alfabetização 

UN 02 R$130,00 R$ 260,00 

04 SUPERVISÃO – Coruja Especialista UN 03 R$130,00 R$ 390,00 

05 SUPERVISÃO – Coruja Promat  UN 02 R$130,00 R$ 260,00 

06 SUPERVISÃO -  Wisc IV 
(interpretação qualitativa) 

UN 01 R$130,00 R$ 130,00 
 

TOTAL R$1.690,00 

 

LOTE 2: 
ITEM OBJETO  UNID QUANT VALOR 

UNITARIO  
VALOR 
TOTAL 

01 Teste WISC IV Prot. Registro CASA 
DO PSICÓLOGO 

UN 30 R$37,20 R$1.116,00 

02 Teste WISC IV Prot. Cancelamento II 
CASA DO PSICÓLOGO 

UN 15 R$24,00 R$360,00 

03 Teste WISC IV Prot. Códigos/Proc. 
Símbolos ICASA DO PSICÓLOGO 

UN 30 R$24,00 R$ 720,00 

TOTAL  R$2.196,00 

 

LOTE 3: 
ITEM OBJETO  UNID QUANT VALOR 

UNITARIO  
VALOR 
TOTAL 

01 Escala de Avaliação de 
Comportamentos Infanto-juvenis no 
TDAH em Ambiente Familiar – 

UN 01 R$53,00 R$53,00 
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Versão para Pais (ETDAH-PAIS) 
R$53,00 - A Escala de Avaliação de 
Comportamentos Infanto-juvenis no 
Transtorno de Déficit de Atenção / 
Hiperatividade em Ambiente 
Familiar – Versão para Pais 
(ETDAH-PAIS) foi desenvolvida 
para avaliar os comportamentos 
infanto-juvenis (em crianças e 
adolescentes com idades entre 2 e 17 
anos) em ambiente familiar, tendo os 
pais como fonte de informação, no 
entendimento dos possíveis 
prejuízos de atenção, hiperatividade 
e impulsividade, dificuldades 
emocionais e comportamentais, bem 
como a intensidade do prejuízo 
existente (moderado e grave). 
 
Os resultados observados com a 
aplicação da ETDAH-PAIS 
permitem a elaboração de um plano 
de intervenção psicológica, 
neuropsicológica, médica, escolar, 
social e/ou psicopedagógica, dentre 
outras, e servem como medida de 
acompanhamento, ou seja, de 
monitoramento dos benefícios 
alcançados após intervenção e da 
necessidade de redirecionamento do 
plano interventivo. 
 
Este manual traz (1) revisão teórica 
sobre o impacto do quadro do 
TDAH no ambiente familiar e sobre 
a importância da utilização de 
escalas de avaliação do transtorno; 
(2) a descrição da construção da 
escala com os respectivos estudos 
psicométricos de validade fatorial, 
precisão e validade de critério 
concorrente, bem como a descrição 
da amostra e dos dados normativos 
tanto da amostra geral quanto 
relativos a sexo e faixa etária; e (2) os 
dados de administração da escala, 
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com as instruções para a aplicação, a 
correção e a interpretação dos 
resultados. 

02 Escala de Autoavaliação do TDAH – 
Versão para Crianças e Adolescentes 
(ETDAH-CriAd) - A Escala de 
Autoavaliação do TDAH – Versão 
para Crianças e Adolescentes 
(ETDAH-CriAd) foi desenvolvida 
para trazer o entendimento da 
própria criança e do adolescente 
(com idades entre 6 e 15 anos) a 
respeito dos possíveis prejuízos de 
atenção, hiperatividade / 
impulsividade, bem como a 
intensidade do prejuízo (moderado 
ou grave). 
 
Os resultados observados com a 
aplicação da ETDAH-CriAd 
permitem a elaboração de um plano 
de intervenção psicológica, 
neuropsicológica, médica, escolar, 
social, psicopedagógica e 
psicoeducativa, e servem como 
medida de acompanhamento, ou 
seja, de monitoramento dos 
benefícios alcançados após 
intervenção e da necessidade de 
redirecionamento do plano 
interventivo. 
 
Este manual traz (1) revisão teórica 
sobre o quadro do TDAH, seus 
sintomas e a sua manifestação e 
sobre a importância da utilização de 
escalas de avaliação do transtorno; 
(2) a descrição da construção da 
escala com os respectivos estudos 
psicométricos de validade fatorial, 
precisão e validade de critério 
concorrente, bem como a descrição 
da amostra e dos dados normativos 
tanto da amostra geral quanto 
relativos à faixa etária; e (2) os dados 
de administração da escala, com as 

UN 01 R$ 45,00 R$45,00 
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instruções para a aplicação, a 
correção e a interpretação dos 
resultados. R$45,00                                                                                                                
Estratégias da Análise do 
Comportamento Aplicada para 
Pessoas com Transtornos do 
Espectro do Autismo 
R$140,00 - 1. Importância do uso de 
protocolos de avaliação e elaboração 
de currículo individualizado 
2. Avaliação de reforçadores 
3. Esquemas de reforçamento e o uso 
de economia de fichas 
4. Procedimentos de dicas e 
correções: para que servem e como 
utilizar? 
5. Ensino por tentativas discretas 
6. Ensino em ambientes naturais 
7. Modelagem 
8. Modelação e videomodelação 
9. Análise de tarefa e encadeamento 
10. Uso de pistas visuais 
11. Equivalência de estímulos 
12. Avaliação e intervenção em casos 
de comportamento agressivo e 
autolesivo 
13. Estratégias para manejo da 
estereótipo 
14. Estratégias para treino de toalete 
15. Estratégias para alterações 
relacionadas com o sono 
16. Intervenção comportamental 
para problemas relacionados à 
alimentação 
17. Intervenção em grupo para 
desenvolvimento de habilidades 
sociais 
18. Orientação e treino de pais 
19. Generalização 

TOTAL  R$ 98,00 

 

LOTE 4: Aquisição de livros e jogos 
ITEM OBJETO  UNID QUANT VALOR 

UNITARIO  
VALOR 
TOTAL 

01 Ginástica cerebral – 100 cartas UN 01 R$37,00 R$37,00 
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02 Papo teen 33 UN 01 R$37,00 R$37,00 

03 O que você faria... UN 01 R$90,00 R$90,00 

04 Papo cabeça UN 01 R$37,00 R$37,00 

05 Mostrengando UN 01 R$100,00 R$100,00 

06 Novo puxa conversa UN 01 R$37,00 R$37,00 

07 Jogo da investigação UN 01 R$49,00 R$49,00 

08 A máquina do faz e refaz UN 01 R$170,00 R$170,00 

09 Jogo das atividades parentais UN 01 R$49,00 R$49,00 

10 Pensamentos e emoções UN 01 R$34,00 R$34,00 

11 No mundo do jeito de ser explicando 
a personalidade 

UN 01 R$33,00 R$33,00 

12 Meu caderno de terapia UN 01 R$50,00 R$50,00 

13 Formas compreensivas de 
investigação psicológica 

UN 01 R$104,99 R$104,99 

14 Ficar com raiva não é ruim UN 01 R$25,00 R$25,00 

15 Quase morri de raiva UN 01 R$90,00 R$90,00 

TOTAL R$ 942,99 

 

LOTE 5: COLUMBIA 3 - Kit Escala de Maturidade Mental-CMMS3 
ITEM OBJETO  UNID QUANT VALOR 

UNITARIO  
VALOR 
TOTAL 

01 COLUMBIA 3 - KIT - ESCALA DE 
MATURIDADE MENTAL - CMMS3 

UN 
 

02 R$598,00 R$1.196,00 

TOTAL  R$1.196,00 

 

O valor total estimado da contratação é de R$ 6.122,99(seis mil e cento e vinte e dois 

reais e noventa e nove centavos). 

 

6. CONDIÇÕES DE AQUISIÇÃO E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

6.1 O presente processo de dispensa de licitação é de aquisição única (testes e materiais), 

a empresa terá 20 (vinte) dias para realizar a entrega dos materiais, mediante o 

recebimento da solicitação de entrega. 

6.2 A capacitação será fornecida na sede da empresa ganhadora com dia e horários a 

serem definidos em comum acordo entre a empresa ganhadora e as secretarias 

responsáveis, com no mínimo 10 (dez) dias de antecedência.  
6.3 Ao que ser refere ao lote 01:  
6.3.1 ITEM 01: A supervisão do teste SON – R será realizada em 3 horas para 03 (três) 
profissionais. 
6.3.2 ITEM 02: A supervisão do teste NEUPSILIN será realizada em 2 horas para 02 
(dois) profissionais. 
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6.3.3 ITEM 03: A supervisão do teste Coleção THCP – Teste de Habilidades  e 
Conhecimento Pré-Alfabetização será realizada em 2 horas para 02 (dois) profissionais. 
6.3.4 ITEM 04: A supervisão do teste Coruja Especialista será realizada em 2 horas para 
02 (dois) profissionais. 
6.3.5 ITEM 05: A supervisão do teste Coruja Promat será realizada em 2 horas para 
1(um) profissional. 
6.3.6 ITEM 06: A supervisão do teste Wisc IV será realizada em 2 horas para 02 (dois) 
profissionais. 
6.3.7 Todos os testes serão instruídos pela Psicóloga Ivete Goinski Pelizetti, no decorrer 
de 2 dias e meio. 

6.4 Demais atos pertinentes a execução dos serviços serão exigidas no edital e 

juntamente com o contrato definido pelo setor de compras e licitações, que deverá 

passar por aprovação do setor jurídico desta municipalidade 

. 

7. VIGÊNCIA CONTRATUAL 
7.1 A vigência do contrato será até 31/12/2019. 

 

8. GERÊNCIA E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

8.1. O contrato será acompanhado, controlado, fiscalizado, gerenciado e avaliado pela 
Secretaria de Educação desta municipalidade. 
 

 

Planalto - PR, 20 de fevereiro de 2019. 

 

 

Érica Tomazoni 

Secretária Municipal de Educação 

 

 

Nadiane Carla Schlosser 

Secretária Municipal de Saúde 

 

 

Inácio José Werle 

Prefeito Municipal 

 
 


