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TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
PROCESSO Nº 009/2019 

Fica dispensada de licitação na forma do art. 24, inciso II da Lei 
8.666/93, e suas alterações posteriores á despesa abaixo especificada. 
 
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de materiais de avaliação de uso 
exclusivo da Fonoaudióloga que se encontra lotada na Secretaria Municipal  de 
Educação deste Município de Planalto, Estado do Paraná, conforme abaixo segue: 
ITE
M 

QTD OBJETO PREÇO 
UNIT. 

PREÇO 
TOTAL 

01 01 Título: ABFW: teste de linguagem infantil nas 
áreas de fonologia, vocabulário, fluência e 
pragmática  
Editora: Pró-Fono 

Autoras: Claudia Regina Furquim de Andrade; 
Debora Maria Béfi-Lopes; Fernanda Dreux 
Miranda Fernandes; Haydée Fiszbein Wertzner. 
Número de Páginas: 98 
ISBN: 978-85-85491-98-7 

Segunda Tiragem em 2011 da Segunda Edição de 
2004. 
ABFW – Teste de Linguagem Infantil nas Áreas 
de Fonologia, Vocabulário, Fluência e 
Pragmática. É indicado para crianças de 2 á 12 
anos.  
O principio do teste do ABFW é que a obtenção 
de dados objetivos representa um aspecto 
fundamental para a precisão diagnóstica das 
desordens da linguagem. Investigação inicial e 
nas reavaliações subsequentes possibilita tanto 
uma consistência de resultados obtidos quanto 
uma comunicação mais clara com os pacientes e 
familiares.  
Com certeza, essa obra vem em auxílio do 
fonoaudiólogo para avaliar seu paciente, 
compreender suas manifestações linguísticas e 
elaborar o processo terapêutico mais adequado às 
necessidades individuais.  
A caixa completa do ABFW:  
Um livro ABFW - Teste de Linguagem Infantil; 
18 blocos para avaliação de linguagem, nas áreas 
de Fonologia, Vocabulário, Fluência e 
Pragmática; 
Um CD com os arquivos para impressão dos 18 
blocos; 
Uma foto colorida e plastificada para avaliação 
de Fluência. 

R$ 401,00   R$ 401,00   
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02 
 

01 Título: ADL - AVALIAÇÃO DO 

DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM  

Edição: 1 

Autoras: MENEZES 

ISBN: 250012154 

A ADL é um teste que permite identificar 
alterações no desenvolvimento da linguagem. É 
utilizado por profissionais das áreas de 
fonoaudiologia, psicologia, psicopedagogia, 
educação especial e linguística. A Avaliação do 
Desenvolvimento da Linguagem - ADL é uma 
escala construída para identificar alterações na 
aquisição e desenvolvimento da linguagem por 
causas diversas. Sua administração é individual e 
avalia os domínios receptivos e expressivos da 
linguagem. 
Itens do Kit ADL: 

- Manual do Examinador: 54 páginas com 
informações sobre a ADL e instruções para a sua 
aplicação. 

- Manual de Figuras: 75 folhas com ilustrações 
coloridas - 51 páginas referentes à linguagem 
compreensiva e 24 à linguagem expressiva. 

- Protocolo de Aplicação: 11 folhas de protocolo 
para aplicação do ADL, que contém: ao lado 
esquerdo de cada folha, as frases estímulos para 
avaliar a Linguagem Compreensiva e, ao lado 
direito, as frases que avaliam a Linguagem 
Expressiva, que possibilita a avaliação de cada 
domínio da linguagem, separadamente. A 
comparação entre os escores das escalas 
possibilitará determinar se as deficiências 
observadas são primariamente de natureza 
compreensiva, expressiva ou global. 

- Material concreto: 1 boneca, 1 cachorrinho, 1 
carrinho, 3 bolas, 1 xícara, 1 prato e 1 colher 
(esses itens podem sofrer variações em cada kit). 

R$ 740,00 R$ 740,00 

Total  R$ 1.141,00 
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EMPRESA: Book-Toy Livraria e Editora LDTA. 
 
CNPJ Nº. 74.681.065/0001-86 
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Para cobertura das despesas decorrentes desta 
contratação serão utilizados recursos próprios do Município de Planalto, Proveniente 
da seguinte DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

DOTAÇÕES 

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso 

01230 07.121.12.365.1201.2045 3.3.90.30.00.00.00000 

 
VALOR TOTAL: R$1.141,00 (Um mil cento e quarenta e um reais). 
 

PRAZO DE ENTREGA: A empresa vencedora do certame deverá entregar os objetos 

no prazo máximo de 10(dez) dias, conforme requerimento formal emitido pela  

secretaria municipal solicitante. 
 
FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias 
após a entrega dos objetos com apresentação das respectivas notas fiscais. 
 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 21/01/2020. 

 
 

Planalto - PR, 23 de Abril de 2019. 
 
 
 

INÁCIO JOSÉ WERLE 
Prefeito Municipal 


