
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. ORGÃO INTERESSADO 

 

1.1. Secretaria Municipal de Educação  

 

2. OBJETO 

 

2.1   Contratação de empresa especializada em assessoria para o Método das 

Boquinhas, para capacitação dos professores da Rede Municipal de Educação e no 

fornecimento de material necessário para a execução deste método nas escolas 

Municipais, deste Município de Planalto, prevista em Calendário Escolar para 2022. 

 

3. RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA 

 

3.1 Marli Salete Dieckel de Lima. 

 

4. JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO 

 

4.1. O município de Planalto – PR, por meio da equipe multidisciplinar da Secretaria 

Municipal de Educação, juntamente com os diretores e coordenadores das escolas 

municipais realizaram a avaliação acerca do trabalho realizado desde o ano de 2019 

por meio do Método das Boquinhas com professores da rede municipal, sendo que os 

resultados foram positivos à Educação Municipal deste município, fortalecendo a 

alfabetização, será então implementada a complementação do Método das Boquinhas 

para o ano de 2022. É importante ressaltar que os professores receberão a formação 

do Método das Boquinhas com treinamento fonoaudiólogo e assessoria com prática em 

sala de aula. 

4.2. O Método das Boquinhas é um método fonovisuoarticulatório, da autora Renata 

Jardini, fonoaudióloga, psicopedagoga, mestre e doutora pela Unicamp, Departamento 

de Saúde da Criança e da Adolescência. Tal método é eficiente de modo que, 

possibilita ao professor o conhecimento seguro e necessário para a conversão 

fonema/grafema, viabilizando a compreensão e utilização do sistema de escrita da 

Língua Portuguesa.  

4.3. O objetivo geral do método das boquinhas é proporcionar aos profissionais o 

conhecimento, treino e assessoria na implantação, da metodologia Boquinhas e seus 

livros para alfabetização. 

4.4. Assim, com um método oralista, fônico e articulatório de alfabetização, que além 

de viabilizar a aquisição de leitura e escrita pela fala, fortalece a correta articulação, 

propiciando uma mediação pedagógica e preventiva das alterações fonológicas de fala 



 
e processamento auditivo, não existindo nenhum outro método que forneça tal 

metodologia hoje no mercado. 

4.5. O valor encontra-se dentro do preço de mercado, pois permanece o mesmo valor 

praticado no curso oferecido nos anos anteriores à esta administração e também 

aplicado em outros municípios, como pode ser observado pelos contratos anexados à 

este Termo de Referência. 

4.6. O público alvo será professores da rede municipal de educação infantil, num total 

de até 100 profissionais. 

4.7. A utilização dos materiais na aplicabilidade do trabalho com o Método das 

Boquinhas, enquanto nova metodologia, ajudará os alunos a alcançar os pré-requisitos 

inerentes à alfabetização, tornando-os aptos a desfrutar de toda riqueza e abertura de 

consciência, que o domínio da leitura e escrita nos proporciona. Estes materiais serão 

adquiridos pela empresa detentora dos direitos de distribuição comercial do Material 

Boquinhas. 

4.8. Considerando que o material está tendo grande aceitação e ótimo aproveitamento. 

O método iniciado no ano de 2019, está sendo trabalhado pelos professores, em sala 

de aula, nas turmas de Educação Infantil, 1º e 2° Anos do Ensino Fundamental, 

abrangendo todas as escolas da rede municipal de ensino. 

4.9. Servidora responsável pela cotação de preços: Marli Salete Dieckel de Lima. 

 

5. DEFINIÇÃO E QUANTIDADE DO OBJETO 

LOTE 01 

ITEM OBJETO QUANT. UN PREÇO 
TOTAL 

01 Curso de capacitação PELO MÉTODO DAS 
BOQUINHAS, com o tema CAPACITAÇÃO 
PLENA (conforme proposta em anexo). 

56 H R$ 33.946,60 

TOTAL  R$ 33.946,60 

 

LOTE 02 

ITEM OBJETO QUANT. UN PREÇO TOTAL 

01 A construção (aluno) 140 UN R$ 21.280,00 

02 Aprender + com boquinhas - Aluno 60 UN R$ 9.120,00 

TOTAL  R$ 30.400,00 

 

5.1. O custo total estimado para os dois lotes do objeto importa no valor de R$ 

64.346,60 (sessenta e quatro mil trezentos e quarenta seis reais e sessenta 

centavos). 

 

 

5.2. CONDIÇÕES DE AQUISIÇÃO E DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 



 
 

5.2.1. A empresa contratada deverá executar a formação conforme calendário definido 
com a Secretaria Municipal de Educação, sendo 56h de carga horária, distribuídas da 
seguinte forma: 
- 30 horas de capacitação no primeiro semestre de 2022;  
- 26 horas de capacitação no segundo semestre de 2022.  
5.2.2. Os mesmos recebem treinamento e assessoria da empresa Boquinhas 

Aprendizagem e Assessoria Ltda-ME, já contratada para apresentar e acompanhar o 

Método das Boquinhas, bem como aceitação, dúvidas, questionamentos e sugestões. 

A cada 30 (trinta) dias faz-se uma reunião para troca de experiências, com o 

acompanhamento de um profissional da empresa juntamente com a equipe pedagógica 

da escola e da Secretaria de Educação, deste Município de Planalto/Pr. 

5.2.3 O cronograma de trabalho foi estabelecido num total de 56 horas, sendo os 
encontros de 23 a 27/05/2022, contabilizando 30 horas e de 26 a 30/09/2022, 
contabilizando 26 horas, sendo momentos presenciais para até 100 profissionais, das 
8:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas. 

5.3. A empresa será contratada para executar a formação por meio de inexigibilidade, 

estando a mesma habilitada para esses meios. 

5.4. Demais atos pertinentes à execução dos serviços serão exigidos no edital e 

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

passar por aprovação do setor jurídico desta municipalidade.   

5.5. Os documentos de comprovação da qualificação técnica, jurídica e fiscal para 

enquadramento da presente contratação via inexigibilidade estão em anexo à este 

Termo de Referência. 

5.6. A empresa vencedora do certame deverá entregar os referidos materiais conforme 

solicitação da Secretaria Solicitante, no endereço fornecido pela mesma, 01(uma) vez, 

em atendimento ao Pedido de Entrega via e-mail da referida secretaria. 

5.7. A execução da presente contratação será pela empresa identificada a seguir:  

 Boquinhas Aprendizagem e Assessoria Ltda – ME, estabelecida a Rua Hermínio 

Pinto, 6-38, Bauru/SP, CEP: 17.013-201, Bairro Jardim Higienópolis;  

 CNPJ: 09.508.047/0001-35, Inscrição Municipal 513875 e Inscrição Estadual 

209.445.841.111; 

 Assessora de Capacitação Boquinhas: Suelia Pinheiro de Oliveira; 

 capacitacao@metododasboquinhas.com.br - Método das Boquinhas. 

 

6. GERÊNCIA E FISCALIZAÇÃO CONTRATO 

 
6.1. O contrato será acompanhado, controlado, fiscalizado, gerenciado e 
avaliado pela Secretaria de Educação, Marli Salete Dieckel de Lima desta 
municipalidade. 

mailto:capacitacao@metododasboquinhas.com.br


 

Planalto - PR, 18 de janeiro de 2022. 

 

 

 

 

 

Marli Salete Dieckel de Lima 

Secretária Municipal de Educação 

 

 

 

 


