
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SÊCA
Secretaria do Planejamento

Departamento de Compras e Licitações

PROCESSO Nº 857/2017 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 013/2017

1. OBJETO:

1.1. Constitui  objeto  da  presente  inexigibilidade  de  licitação  a  aquisição  da

Metodologia  de Educação  Musical  da Impare  Educação composta  de Livros  e

materiais  Paradidáticos  para  professores,  Formação,  Acompanhamento,

Assessoramento Técnico e Pedagógico e Portal com conteúdos educacionais para

o ensino da Música.

2. CONTRATADA:

2.1. ACCORSI CARVALHO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP, CNPJ n°

11.540.817/0001-79, com sede à Rua Oniotan, n° 490, município de São João do

Polêsine (RS), CEP 97.230-000.

3. VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

3.1. O  valor  total  a  ser  pago pela  contratação  corresponde a  R$  14.800,00

(quatorze mil e oitocentos reais).

3.2. O pagamento será efetuado de forma parcelada, até o 10° (décimo) dia do

mês  subsequente  ao  da  prestação  dos  serviços,  mediante  apresentação  da

fatura.

4. ORÇAMENTO:

4.1. As  despesas  decorrentes  deste  processo  serão  por  conta  da  seguinte

dotação orçamentária:

CATEGORIA INSTITUCIONAL

Depto de Educação Básica

12.365.0008.2.128.000 - Manutenção da Educação Infantil

CATEGORIA ECONÔMICA

3.3.90.39.00 – Outros serviços de terceiros – Pessoa jurídica

Recursos financeiros: 020 (MDE)
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5. JUSTIFICATIVA:

5.1. CONSIDERANDO que a Constituição Federal em seu art. 205, preceitua que

a educação será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade.

CONSIDERANDO que o estabelecimento de parcerias com entidades particulares

de ensino, com a finalidade de compartilhar procedimentos e conhecimentos,

propicia o desenvolvimento do ensino público.

CONSIDERANDO o art. 11, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional

(Lei nº 9.394/96) que assegura autonomia pedagógica aos Municípios.

CONSIDERANDO a constante busca dos Municípios pela melhoria da qualidade

da  educação  básica  em  sua  esfera  de  competência  com  vistas  ao  pleno

atendimento do princípio da garantia do padrão de qualidade, previsto no art.

206, VII, da Constituição Federal.

CONSIDERANDO que a Accorsi Carvalho Serviços Empresariais Ltda (Impare

Educação)  detém  os  direitos  exclusivos  de  edição  e  comercialização  da

Metodologia  de  Educação  Musical  Impare  Educação,  sendo  notória  a

especialização da empresa no ramo da Educação Musical.

CONSIDERANDO que a Metodologia de Educação Musical Impare Educação já

está presente há mais de dez anos no contexto educacional brasileiro, o qual

contempla,  de  maneira  coordenada,  relacionada  e  articulada,  os  seguintes

elementos:  livros  paradidáticos,  da  Educação  Infantil  ao  Ensino  Fundamental

(Anos  Iniciais  e  Anos  Finais),  estando  estes  atribuídos  o  ISBN  pela  Agência

Brasileira  do  ISBN,  acesso  ao  portal  com conteúdos  educacionais,  assessoria

pedagógica e capacitação aos docentes e equipe técnica da rede municipal de

ensino,  sistema  de  gestão  das  informações  e  monitoramento  dos  resultados

educacionais  e  avaliação  do processo  de aprendizagem na área da Arte,  em

especial, no ensino da Música na Educação Infantil e Ensino Fundamental.
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CONSIDERANDO que a qualidade e o sucesso no ensino da linguagem musical

resultam no aprendizado pleno dos alunos nas demais áreas do conhecimento,

estes  produtos  e  serviços  são  voltados  para  uma  liderança  ativa,  para  a

participação  organizada  da  comunidade  escolar, para  o  aperfeiçoamento  dos

professores motivados e qualificados e para a excelência na educação musical,

atendendo assim, o que prevê a Lei 11.769 de 2008.

CONSIDERANDO que a  concretização  do  projeto  educativo  escolar  realiza-se,

efetivamente, em sala de aula, por meio da intervenção docente. Desta forma,

muitas ferramentas são mobilizadas para que o processo de ensino resulte na

aprendizagem plena,  entre  elas,  o  ensino  da  linguagem musical  que  ao  ser

trabalhada com seriedade e qualidade nas escolas de Educação Básica, fomenta

estruturas  cerebrais  superiores,  desenvolvendo,  portanto,  pessoas  mais

produtivas  academicamente.  Ou  seja,  a  música  promove  desenvolvimento

cognitivo  e  socioemocional  que  gera,  por  sua  vez,  facilidade  de  aprendizado

escolar. Nesse sentido, a utilização da Metodologia de Educação Musical Impare

Educação  é  justificada  pelo  fato  que  contempla  as  diretrizes  emanadas  pelo

Parecer nº 12/2013 do Conselho Nacional de Educação, quando enfatiza que a

Música  na escola:  “[...]  educa a atenção; promove a interação social;  forma

circuitos  no  cérebro  que  são  base  para  outras  atividades  humanas;  forma

conexões  que  são  relacionadas  à  sintaxe  da  escrita  e  da  matemática;  cria

representações  mentais  no  cérebro  e,  eventualmente,  cria  memórias  destas

representações  mentais  que  podem  ser  acionadas  em  aprendizagens  várias,

inclusive de leitura; desenvolve o pensamento geométrico e a aprendizagem de

sequências lógicas”.

CONSIDERANDO que a Metodologia de Educação Musical  da Impare Educação

caracteriza-se  como  uma  “sistematização”  metodológica  que  proporciona  aos

alunos  um  trabalho  intencional  e  planejado  com  os  Livros  e  materiais

Paradidáticos, possibilitando a aquisição de novos conhecimentos, a construção e

a reelaboração de conceitos e saberes. 
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CONSIDERANDO  que  a  contratada  dispõe  de  portal  na  web  possibilitando  a

ampliação dos conhecimentos, aprofundando e revisitando no trabalho da sala de

aula e nas produções artísticos e musicais dos alunos e professores, contando,

ainda, com a eficiência de um Portal exclusivo na área da Educação Musical - o

Portal  Impare Educação -, e de assessorias técnicas e pedagógicas realizadas

permanentemente, sejam a distância como presenciais.

CONSIDERANDO  que  a  educação  musical,  organizada  como  uma  proposta

pedagógica estruturada, não se trata de um recurso isolado dos demais produtos

e serviços utilizados em âmbito educacional, ou seja, para que ela aconteça, faz-

se necessária a articulação dos livros com o portal, por meio de profissionais que

integrarão esses recursos na sala de aula e, principalmente, o acompanhamento

permanente da equipe pedagógica da contratada (no sentido de acompanhar a

práxis  pedagógica  dos  professores  no  desenvolvimento  da  Metodologia  de

Educação Musical no contexto de suas turmas de alunos).

CONSIDERANDO que,  para  que  o  ensino  da  música  aconteça  realmente  nas

escolas,  é  imprescindível,  assim  como  acontece  com  as  demais  áreas  do

conhecimento escolar, que um Currículo bem estruturado seja seguido. Tendo em

vista isso, a contratada, com base na Lei  de Diretrizes e Bases da Educação

Nacional (Art. 26), nos Parâmetros Curriculares Nacionais e, principalmente, com

base  no  Documento  Oficial  “Diretrizes  Nacionais  para  a  operacionalização  do

Ensino da Música na Educação Básica” (CNE/CEB nº12/2013 de 04/12/2013),

oferece , por meio de um material didáticopedagógico qualificado, um Currículo,

com Matriz de Conteúdos para o Ensino da Música que visa ser um instrumento

facultativo  nas  escolas  a  fim  de  contribuir  com  o  trabalho  do  professor

especialista  e  não  especialista  no  desenvolvimento  da  Educação  Musical  em

escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental.

CONCLUI-SE  que  ficou  caracterizado  neste  processo  que  se  torna  inviável  a

competição  em  face  da  singularidade  e  exclusividade  da  Metodologia  de

Educação Musical da Accorsi Carvalho Serviços Empresariais Ltda, bem como da
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notória especialização da empresa. Assim sendo, com a preocupação de atender

aos princípios da legislação brasileira, em relação ao ensino da Música, dentro da

área de conhecimento da arte, é fundamentada a presente Inexigibilidade de

Licitação no art. 25, inc. II, combinado com art. 13, inc. VI da Lei nº 8.666/93.

6. JUSTIFICATIVA DE PREÇO:

6.1. O  custo  para  aquisição  do  presente  objeto,  para  a  quantidade  de  32

professores, da rede de ensino do Município, se justifica pelo preço estar em

conformidade com os preços praticados pela empresa junto a outros municípios,

conforme  demonstram  as  notas  fiscais  de  fornecimento  e  as  planilhas

comparativas de preço, já anexadas a este processo.

7. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 25, inciso II, combinado com art. 13, inciso

VI da Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações.

Com  base  no  Artigo  26  da  Lei  Federal  8.666/93  e  Lei  Federal  8.883/94,

RATIFICO, a presente INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO.

Restinga Sêca, 27 de março de 2017.

PAULO RICARDO SALERNO
Prefeito

FELIPE VISSOTTO LOPES
Assessor Jurídico
OAB/RS 90.189
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1 –  Metodologia  de  execução  do  produto  (Procedimentos  de

implementação  da Metodologia  de  Educação  Musical  da  Impare

Educação)

1.1 Início da implementação.

1.1.1 Atividade: Assessoria Técnica I de 4 horas com a Secretaria de

Educação e equipes diretivas

 Responsável: Equipe técnica e pedagógica da Impare.
 Descrição: Apresentação de toda a Metodologia, bem como a dinâmica de

implementação  para a  Secretaria  de  Educação do  município  e  para  as

Equipes diretivas das escolas. Isto é:  1º Momento:  Sensibilização = A

importância da Impare Educação e da Educação Musical  para a escola;

apresentação da Metodologia de Educação Musical da Impare Educação (o

que é o Sistema de Ensino Impare; as referências que balizam o material

–  leis,  documentos  oficiais).  2º  Momento:  Apresentação  da  Equipe

Impare  Educação,  bem  como  a  função  de  cada  um  na  empresa.  3º

Momento:  Apresentação  concreta  do  Material  Didático  para  o

desenvolvimento  das  aulas  de  Educação  Musical.  4º  Momento:

Implementação  da  Metodologia  Impare:  organização  da  sequencia  de

implementação  no  município  de  acordo  com  o  Calendário  Letivo;

atribuições  dos  coordenadores  pedagógicos  das  escolas;  apresentar  o

modelo de Formação presencial (Assessoria Pedagógica I e II presenciais)

e EaD (Curso de Educação Musical  com certificação através do Portal);

apresentação  do  Portal  Impare  Educação  (videoaulas,  Planos  de  Aula

complementares, formação de professores, processos avaliativos, chat e

fóruns);  apresentação  da  sugestão  da  Mostra  Pedagógica  do  município

(funcionamento e sugestões de atividades).
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1.2 Início da implementação com os professores e equipes diretivas (8h

total)

1.2.1  Atividade:  Assessoria  Pedagógica  I  de  7  horas  (formação

presencial para professores juntamente com equipe diretiva).

 Responsável: Técnico da Impare, Coordenadora Pedagógica da Impare e

Professor Formador Impare
 Descrição: Atividade de Sensibilização (Apresentação da Metodologia de

Educação  Musical);  apresentação  dos  Livros  Didáticos;  instrução  para

acesso  ao  portal;  apresentação  dos  conteúdos  do  portal;  formação  de

professores presenciais e na modalidade a distância; entrega dos Livros

Didáticos  para  os  professores;  formação  Professores  com  atividades

musicais na prática.

Obs.: O município recebe três livros distintos (um para Educação Infantil,

um para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental e um para os Anos Finais

do Ensino Fundamental)  com Planos de Aulas prontos. Cada livro vem

acompanhado de um CD de áudio com as músicas a serem trabalhadas

com os alunos. Ou seja, é fornecido livro para a totalidade dos professores

da Educação Infantil  e dos Anos Iniciais.  Quanto aos Anos Finais, será

fornecido livro para os professores de Arte ou professores de outras áreas

que  queiram  adotar  a  Metodologia.  Além  do  mais,  cada  escola  do

município recebe o Livro Matriz  Curricular  da Metodologia de Educação

Musical  da Impare Educação, no qual há os conteúdos e as categorias

musicais trabalhadas em cada planejamento dos Livros Didáticos.

1.2.2 Atividade: Assessoria Pedagógica I de 1 hora (formação presencial

para professores juntamente com equipe diretiva).

 Responsável: Coordenadora Pedagógica da Impare
 Descrição: Palestra explicativa acerca da Metodologia de Educação Musical

(cronograma de aplicação das aulas pelos professores; produção de Mostra
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Pedagógica;  construção  de  Portfólios;  atribuições  do  coordenador

pedagógico das escolas).

1.3 Continuidade/Consolidação da implementação com os professores e

equipes diretivas (8h total)

1.3.1  Atividade:  Assessoria  Pedagógica  II  de  4  horas  (formação

presencial para professores juntamente com equipe diretiva).

 Responsável:  Professor  Formador Impare e Coordenador pedagógico da

Impare
 Descrição:  formação  Professores  com atividades  musicais  na  prática  e

assessoria pedagógica.

1.3.2  Atividade:  Assessoria  Pedagógica  II  de  4  horas  (formação

presencial para equipes diretivas).

 Responsável: Coordenadora Pedagógica da Impare
 Descrição: Reunião com o escopo de dar apoio para a continuidade do

processo de implementação da metodológica; definições acerca da Mostra

Pedagógica  do  município  (exposição  dos  Portfólios  e  apresentações)  e

feedback pedagógico com base nos Relatórios.

1.4 Avaliação da implementação e continuidade

1.4.1 Atividade: Assessoria Técnica II de 4 horas com a Secretaria de

Educação

 Responsável: Técnico da Impare e Coordenadora Pedagógica da Impare
 Descrição: Reunião com o escopo de: avaliar a implementação durante o

ano e planejar o próximo ano.

Acompanhamento pedagógico permanente.

Responsável: Equipe Pedagógica da Impare Educação

Descrição das atividades:

 Gerenciamento dos Relatórios;
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 Feedbacks pedagógicos com base nos Relatórios – o que é urgente será

feito através do e-mail ou telefone.
 Assessoria pedagógica permanente através do portal com chats e fóruns

via Portal Impare Educação.
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