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CONSULTA DE PREÇOS 012/2023 
 

Fornecedor Proponente: 
CNPJ: 
Endereço: 
Contato telefônico/celular: 
App de mensagem: 
E-mail: 

 
A presente proposta de valores é para contratação do serviço abaixo relacionado. 
A empresa proponente possui 3 (três) dias úteis (a contar do dia útil seguinte ao envio desta) para 
encaminhar a proposta de preço através do e-mail contratacaodiretaibitinga@gmail.com 
 
O Objeto da presente consulta de preços compreende a contratação de empresa especializada em 
aplicação de curso técnico, com o objetivo de formação teórica, prática e 
acompanhamento, direcionado para professores auxiliares e auxiliares de sala de aula que 
atendem aos alunos com deficiência, matriculados na Educação Infantil e no Ensino 
Fundamental. 
 

Módulos Descrição 
Carga 

Horária 
Presencial 

Carga 
Horária 
On-line 

Valor por 
hora 

Valor 
Total R$ 

Módulo I 
Presencial 

 
1º semestre 

2023 

Apresentação dos modelos 
dos Planos de Ensino 
Individualizados com 
direcionamento para a rede 
escolar com formação dos 
núcleos de gestão escolar. 

2 horas  

  

Formação para aplicação dos 
Planos de Ensino 
Individualizados que serão 
aplicados por escola. 

2 horas 

   

Mapeamento documentado 
dos alunos assistidos para 
aplicação das sondagens por 
núcleo educacional. 

2 horas 

   

Organização com a 
assistência social dos alunos 
assistidos na rede para 
elaboração do documento 
para escuta dos pais e/ou 
responsáveis. 

2 horas 
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Total de carga horária 
presencial: 

8 horas 
   

Módulo II 
On-line 

 
1º semestre 

2023 

Verificação das sondagens 
aplicadas com os núcleos 
educacionais sobre as 
defasagens apresentadas pelos 
alunos assistidos. 

 

2 horas 

  

Supervisão assistida para 
discussão dos casos atendidos 
pela rede com a equipe de 
coordenação das escolas. 

 

15 horas 

  

Total de carga horária on-
line: 

 
17 horas 

  

Módulo III 
Presencial 

 
2º semestre 

2023 

Verificação da aplicação dos 
Planos de Ensino 
Individualizados (PEI) com os 
núcleos educacionais e 
reavaliação da continuidade 
ou alteração dos PEIs. 

8 horas    

Total de carga horária 
presencial: 

8 horas    

Módulo IV 
On-line 

 
2º semestre 

2023 

Supervisão assistida para 
discussão dos casos 
atendidos pela rede com os 
núcleos educacionais. 

 10 horas   

Total de carga horária on-
line: 

 10 horas   

Módulo V 
Presencial 

 
1º semestre 

2023 

Supervisão para discussão 
com os núcleos educacionais 
sobre a aplicação dos Planos 
de Ensino Individualizados 
(PEI) e eficiência do trabalho 
desenvolvido neste ano 
letivo com as novas metas 
para o próximo ano. 

8 horas    

Total de carga horária 
presencial: 

8 horas    

Módulo VI 
On-line 

 

Organização das metas para o 
próximo ano letivo dos 
Planos Educacionais 
Individualizados (PEIs) 

 2 horas   
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2º semestre 
2023 

seguindo o 
cronograma escolar de 
avaliação com os gestores 
escolares do município. 

Total de carga horária on-
line: 

 2 horas   

Total R$  
 
 
 
Ibitinga/SP, 02 de fevereiro de 2023. 
 
 
_____________________________                                        ________________________________ 
Rodrigo Hortolani Ladeira                                            RESPONSÁVEL PELA EMPRESA 
Diretor de Licitações e Contratos 


