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1. PREÂMBULO__ 

EDITAL DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 044/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 20210067/2021 - CPL 

1.1. A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO/MA, por meio da COMISSÃO 
PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, através de seu Pregoeira, designado, torna público para conhecimento dos 
interessados que fará realizar o processo licitatório na modalidade PREGÃO, em sua forma ELETRÔNICA, 
REGISTRO DE PREÇO sob o n2 SRP 044/2021(Processo Administrativo n° 20210067/2021 - CPL, do tipo 
menor preço, dividido por lote disputado por item o certame se realizará, às 08h00min (oito horas) do dia 
23 de dezembro de 2021, destinado ao Registro de Preço para futuro fornecimento de livros didáticos para 
educação infantil, fundamental I e II e EIA, para atender as necessidades da Rede de Ensino do Município de 
SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO /MA., conforme descrito neste Edital e seus Anexos. 

1.2. O procedimento licitatório obedecerá integralmente à legislação que se aplica a modalidade Pregão, 
sob a égide Constituição da República Federativa do Brasil, Artigo 37: Regula a atuação da Administração 
Pública; Lei Federal n° 8.666, de 21/06/1993: Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui 
normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências, sendo aplicadas ainda 
todas as suas alterações; Lei Federal n° 10.520, de 17/07/2002: Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação 
denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, Decreto n° 10.024/19 de 20 de Setembro de 
2019,Regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens e serviços comuns e serviços comuns 
de engenharia, e dá outras providências, e Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006: Institui o Estatuto 
Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e altera outros dispositivos legais, alterada pela Lei 
Complementar n°. 147 de 07 de agosto de 2014, e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei n° 
8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

1.3. O recebimento das propostas será a partir das 20:00 (vinte horas) do dia 13 de dezembro de 2021. O 
início da sessão pública será às 08:00h00min (oito horas) do dia 23 de dezembro de 2021, no endereço 
eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, no horário de Brasília - DF. 

1.4. A entrega da proposta leva a participante a aceitar e acatar as normas contidas no presente Edital. 

1.5 A Ata de REGISTRO DE PREÇOS, durante sua vigência, PERMITE ADESÃO por qualquer órgão ou 
entidade da Administração inclusive autarquias federais, estaduais ou municipais de órgãos públicos, estatais 
ou ainda de regime próprio que não tenha participado do certame licitatório mediante previa consulta ao órgão 
gerenciador. 

2. OBJETO DA LICITAÇÃO   

2.1. Registro de Preço para futuro fornecimento de livros didáticos para educação infantil, fundamental I e II e 
EJA, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO/MA. 

3.. --DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO 

3.1. Poderão participar deste Pregão: 

3.1.1. Quais quer empresas interessadas que se enquadrem no ramo de atividade pertinente ao objeto 
da licitação e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste 
Edital e seus Anexos; 

DAS RESTRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO;-z— - 

4.1. Não poderão participar deste Pregão: 

AV. CORONEL FRANCISCO MOREIRA, 45 - CENTRO - CEP: 65.540-000- SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO 



Processo.A2Locé: 
Folhaijo 
Rubrica: 

ESTADO DO MARANHÃO 
MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO 

CNPJ 06.232.615/0001-20 

praça 
4.1.1. Empresas que não atenderem às condições deste Edital. 

4.1.2. Empresas que estejam em concordata ou em processo de falência, sob concurso de credores, em 
dissolução ou em liquidação; 

4.1.3. Empresas que tenham sido declaradas inidôneas por órgão da Administração Pública, direta ou 
indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, por meio de ato publicado no Diário 
Oficial da União, do Estado ou do Município, enquanto perdurarem os motivos determinantes 
da punição. Igualmente não poderão participar as empresas suspensas de licitar e contratar com 
a Prefeitura Municipal de SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO/MA, Estado do Maranhão. 

4.1.4. Empresas reunidas em consórcio, que sejam controladas, coligadas ou subsidiárias entre si, 
qualquer que seja sua forma de constituição; 

4.1.5. Servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada a Prefeitura Municipal de SANTA QUITÉRIA 
DO MARANHÃO/MA, bem assim a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou 
responsável técnico. 

4.1.6. Estrangeiras não autorizadas a funcionar no País. 

S. DO CREDENCIAMEHT--  
Et,f7 

5.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, 
para acesso ao sistema eletrônico, no site www.portaldecompraspublicas.com.br. 

5.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica responsabilidade legal da LICITANTE ou de seu 
representante legal e presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão 
Eletrônico. 

5.3. O uso da senha de acesso pela LICITANTE é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou a Prefeitura 
Municipal de SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO/MA responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso 
indevido da senha, ainda que por terceiros. 

5.4. Quando da participação das microempresas e empresa de pequeno porte deverão ser dotados os critérios 
estabelecidos no art. 44 da Lei Complementar n2 123, de 14/12/2006: Institui o Estatuto Nacional da 
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e altera outros dispositivos legais, alterada pela Lei 
Complementar n2. 147 de 07 de agosto de 2014 e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei n9
8.666/93 e suas alterações posteriores. 

6. DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO - 

6.1. A licitante vencedora deverá apresentar, obrigatoriamente, no original ou cópia devidamente autenticada 
em cartório, a seguinte documentação: 

6.1.1 Habilitação Jurídica 

a) Requerimento de empresário, no caso de empresa individual, CPF e RG do Empresário; 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de 
eleição de seus administradores; CPF e RG dos Empresários. 
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c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 
em exercício; CPF e RG dos Empresários. 

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial de Origem da Licitante, dentro do exercício 
em vigor, obedecendo ao prazo de validade. 

O Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial de Origem da Licitante, dentro do 
exercício em vigor, obedecendo ao prazo de validade. 

6.1.2 Regularidade Fiscal: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa jurídica - CNI3j; 

b) Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, de 
Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita 
Federal do Ministério da Fazenda, comprovando a regularidade para com a Fazenda Federal; 

c) Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, expedida pelo 
Estado do domicílio ou sede do licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda 
Estadual; 

d) Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto Dívida Ativa do 
Estado, expedida pela Procuradoria Geral do Estado do domicílio ou sede do licitante; 

e) Certificado de Regularidade de Situação do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal 
- CEF, comprovando a regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço; 

Certidão Negativa da Dívida Ativa do Município de origem; 

Certidão Negativa de Débitos do município de origem da licitante; 

Alvará de Licença, Funcionamento e Localização do estabelecimento do licitante. 

6.1.3 Qualificação Econômico-Financeira: 

a) Certidão Negativa de Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante. 

b) Balanço Patrimonial, devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de origem da 
licitante. 

c) As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência deste subitem 
mediante a apresentação do Balanço de Abertura. 

6.1.4 Regularidade Trabalhista: 

a) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT (em www.tst.gov.br), em cumprimento 
à Lei n° 12.440/2011. Visando comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante 
a justiça do Trabalho. 
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6.1.5 Qualificação Técnica: Cumprimento do disposto no art. II, § 1° do art. 30 da 8.666/93: 

a) Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação - Atestado(s) de Capacidade 
Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, quando for emitido 
por ente privado deverá este ser com firma reconhecida de quem °subscreveu; poderá ser 
pedido Notas Fiscais e Contratos, que assegurem a veracidade dos mesmos. 

6.2. Declaração assinada pelo representante legal de enquadramento ME/EPP, conforme modelo no Anexo II. 

6.3. Declaração de Inexistência de fatos supervenientes impeditivos de habilitação, na forma do § 2° do artigo 
32 da Lei Federal 8.666/93, assinada pelo representante legal do Licitante, conforme modelo no Anexo III. 

6.4. Declaração assinada pelo representante legal de conhecimento do Edital, conforme modelo no Anexo IV. 

6.5. Declaração assinada pelo representante legal da licitante de que está cumprindo o disposto no inciso XXXIII 
do artigo 72 da Constituição Federal, na forma da Lei n° 9.854/99, conforme modelo do Decreto n2 4.358/02, 
conforme modelo no Anexo V. 

6.6. Declaração assinada pelo representante legal de Veracidade, a qual declara cumprir os requisitos de 
habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4° e 5° do art. 26 do decreto 
10.024/2019 e conforme modelo no Anexo VI. 

6.7. As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidas por 60 
(sessenta) dias, contados de sua expedição. 

6.8. Em nenhuma hipótese será concedida prorrogação de prazo para apresentação dos documentos exigidos 
para a habilitação, onde deverá cumprir as normas do Decreto 10.024/19, onde apenas será permitida 
excepcionalmente a inclusão de documentos que corroborem com a habilitação através de diligência, salvo 
item 10.10. 

6.9. As certidões expedidas pela Internet, estão condicionadas à verificação de sua autenticidade nos sites 
de cada órgão emissor. 

6.10. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação dos documentos para 
habilitação, a proposta de preços inicial e os documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente através 
de assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam 
omissas, apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo Licitatório, que discordem das 
Cláusulas e normas do Edital, estando fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19. 

6.12. Documentos anexados no portal que não foram solicitados no edital, terão a mesma análise e julgamento 
conforme exigência do edital dos documentos que foram solicitados. 

DAS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS 

7.1. A Equipe de Apoio através de seu Pregoeira(a)esclarece que a cotação do referido pregão far-se-á por meio 
de lances em valores unitários dos itens com apreciação do menor preço. 
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8.1.A LICITANTE será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema 
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

8.2. Incumbirá ainda à LICITANTE acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer 
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

8.3. A participação no Pregão dar-se-á por meio da digitação da senha privativa da LICITANTE e subsequente 
encaminhamento da Proposta de Preço exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até às 14h30min 
(quatorze horas e trinta minutos) do dia 23 de dezembro de 2021. (Horário de Brasília). 

8.4. Como requisito para a participação no Pregão, a LICITANTE deverá manifestar, em campo próprio do 
sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas neste Edital. 

8.5. A Proposta de Preços deverá ser apresentada por meio de preenchimento da planilha existente no sistema 
Portal de Compras Públicas, sendo obrigatório o preenchimento dos campos "Fabricante" "Marca" não 
identificando a empresa, "VI Unitário" (valor unitário), "V1 Total" (valor total) e "Prazo de entrega" (o prazo de 
execução não poderá ser superior ao constante no Termo de Referência). 

8.5.1.A proposta comercial, neste momento, não deverá conter dados que identifiquem a 
Licitante. 

8.6. Até a data prevista neste Edital para encerramento do recebimento de propostas, a Licitante poderá 
acessar o sistema Portal de Compras Públicas para retirar, alterar ou complementar a proposta formulada. A 
partir do início da sessão pública, não poderão ser alteradas ou retiradas às propostas formuladas. 

8.7. Uma vez que a licitante seja declarada vencedora do presente pregão, esta deverá encaminhar, pelo 
Portal de Compras Públicas a cópia da proposta no endereço 
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/ de acordo § 22 art. 38 do Decreto 10024/19, tendo como 
tempo limite o prazo mínimo estabelecido no decreto federal supracitado. 

8.7.1. A licitante deverá entregar à Comissão Permanente de Licitação cópia da proposta de 
preços negociada e a planilha de preços em Excel com a descrição completa do objeto ofertado, 
agora identificando a empresa com todos os dados, inclusive bancários e devidamente assinada 
pelo seu representante legal. 

8.7.2. Em prol da Integridade, visando proteger a Administração Pública, baseado nos princípios 
constitucionais e administrativos e com fundamento na Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), sob 
suas expensas, deverá apresentar o Programa de Integridade implementando em conjunto com a 
proposta adequada, sob pena de desclassificação de sua proposta. 

8.8. A Proposta de Preços deverá conter: 

8.8.1. Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua 
apresentação; 

8.8.2. Preço Unitário e total, expressos em reais; 

8.8.3. Especificação clara do objeto, de acordo com o Anexo I deste Edital; 

8.8.4. Prazo de execução conforme definido no Anexo I: Termo de Referência; 

8.8.5. Declaração de que sua proposta compreende todos os tributos, despesas ou encargos de 
qualquer natureza, resultante do fornecimento/serviço; 
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8.8.6. Os seguintes dados da licitante: Razão Social, endereço, telefone, E-mail, número do CNP], 
nome do banco, o código da agência e o número da conta corrente e praça de pagamento. 

8.9. Declaração expressa de total concordância com os termos deste Edital e seus Anexos. 

8.10. Não serão consideradas as propostas com alternativas, devendo as licitantes se limitarem às 
especificações deste Edital. 

8.11. Decorrido o prazo da validade da proposta, sem convocação para a contratação, ficam as licitantes, 
liberados dos compromissos assumidos. 

8.12. O prazo de entrega/execução será o estabelecido no Anexo I - Termo de Referência. 

8.13. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos, 
sejam omissas, apresentem irregularidades ou defeitos, capazes de dificultar o julgamento, bem como aquelas 
que apresentem quaisquer ofertas de vantagens não previstas neste Edital, ou preços e vantagens baseadas nas 
ofertas das demais licitantes. 

8.14. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas. 

9 ABERTURA DA SESSÃO 

9.1. A partir das 08:00h (oito horas) do dia 23 de dezembro de 2021, terá início a sessão pública do PREGÃO 
ELETRÔNICO SRP N° 044/2021, com a divulgação das Propostas de Preços recebidas e, após análise, início da 
etapa de lances, conforme Edital. 

FORMULAÇÃO DOS LAN 

10.1. Para o objeto licitado, haverá a disponibilidade do sistema para a formulação de lances pelas Licitantes, 
cujos procedimentos são explicitados nos subitens a seguir, tendo por amparo legal aqueles previstos no 
Decreto n° 10.024/19. 

10.2. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio de 
sistema eletrônico, sendo a licitante imediatamente informada do seu recebimento e respectivo horário de 
registro e valor. 

10.3. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado e as regras de aceitação 
dos mesmos. 

10.4. Só serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance por ele ofertado e registrado no 
sistema. 

10.5. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado 
em primeiro lugar. 

10.6. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor 
lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais licitantes, vedada à identificação da detentora do 
lance. 

10.7. No caso de desconexão com o Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema 
eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances. 

10.7.1. O Pregoeira, quando possível, dará continuidade à sua atuação no certame, sem prejuízo 
dos atos realizados. 
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10.7.2. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do 
Pregão será suspensa e terá reinicio somente após comunicação expressa do Pregoeiro 
aos participantes. 

10.8. A etapa de lances da sessão pública transcorrer normalmente, neste processo optou se pela Modo de 
Disputa "ABERTO" ou seja por um período de 10 (dez) minutos os itens ficaram aberto pra lances sendo que a 
partir do 89 (oitavo) minuto o sistema prorrogara o fechamento do item prorrogando o tempo de lance de 
2(dois) em 2(dois) minutos consecutivos enquanto houve lance, sem lance o sistema encerrará o item, sendo 
vencedor a menor oferta. 

10.8.1. O intervalo de lance utilizado para este processo é de 0,01 centavos. 

10.9. O Pregoeiro ao depois da disputa de lance poderá abrir, pelo sistema eletrônico, negociação ofertando 
contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido 
preço melhor, bem assim decidir sobre sua aceitação. 

10.10. Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o detentor da melhor oferta deverá comprovar a situação 
de regularidade, mediante encaminhamento entrega dos originais ou cópias autenticadas dos documentos de 
habilitação e planilha da proposta em mídia no prazo de 3 (três) dias úteis, para confirmar a autenticidade da 
documentação exigida conforme o art. 26 do decreto 10.024/19. 

10.11.0 Pregoeiro anunciará a LICITANTE VENCEDORA imediatamente após o encerramento da etapa de 
lances da sessão pública ou, quando for o caso, após a negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação 
do lance de menor valor. 

11. JULGAMENTO  kiOPOSTAS—,

11.1. Na análise da proposta de preços, será verificado o atendimento de todas as especificações e condições 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

11.2. Analisada a aceitabilidade dos preços obtidos, o Pregoeiro divulgará o resultado de julgamento da 
Proposta de Preço. 

11.3. Se a proposta ou o lance de menor preço não for aceitável, ou se a LICITANTE desatender às exigências 
de habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e 
procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma 
proposta ou lance que atenda ao edital; 

11.3.1. Ocorrendo a situação a que se refere o inciso anterior, o Pregoeiro poderá negociar com 
a LICITANTE para que seja obtido preço melhor. 

11.4. Para fins de julgamento das propostas, será observado o disposto no art. 44 da Lei Complementar n2
123, de 14/12/2006: Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e altera 
outros dispositivos legais, alterada pela Lei Complementar n9. 147 de 07 de agosto de 2014, e subsidiariamente, 
no que couber, as disposições da Lei n9 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

11.5. Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de menor preço por item, 
observadas as especificações técnicas definidas no Edital, proposta acima de 50% do valor de mercado 
apontado pelo sistema será rejeitada. 

11.6 Proposta arrematante abaixo de 30% (trinta por cento) do valor do valor de referência demonstrado após 
fase de lance será necessário a comprovação de composição de custos e notas ficais de entrada de cada item do 
referido lote do arrematante 
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teci t 

12. DOS RECURSOS-, 

12.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente, a intenção de 
interpor recurso, única e exclusivamente através do portal, para julgamento do Pregoeira, no texto da Intenção 
de Recurso deve conter os dados de identificação com nome da Empresa e CNPJ, se aceito a intenção lhe será 
concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, única e exclusivamente 
através do portal, para julgamento e deferimento ou não deferimento, ficando os demais licitantes desde logo 
intimados para apresentarem contrarrazões em igual número de dias, única e exclusivamente através do portal, 
que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

12.2. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

12.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recorrer 
e a adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor. 

12.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na sala da Comissão 
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO/MA, à Av. Cel Francisco 
Moreira 45-, Centro, SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO/MA, durante os dias úteis, das 08:00h (oito horas) às 
12:00h (doze horas). 

13.1. O resultado de julgamento será submetido à Autoridade Competente para homologação. 

13.2. Após a homologação da licitação, a LICITANTE VENCEDORA será convocada para assinar o contrato, no 
prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação e nas condições estabelecidas 
neste Edital e seus Anexos. 

13.3. É facultado a Prefeitura Municipal de SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO/MA, quando a convocada não 
comparecer no prazo estipulado no subitem 13.2, não apresentar situação regular no ato da assinatura do 
contrato ou, ainda, recusar-se a assiná-lo, injustificadamente, convocar as LICITANTES remanescentes, na 
ordem de classificação, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, observado o disposto no subitem 11.3. 

13.4. O prazo de convocação poderá ser prorrogado, uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte, 
durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Prefeitura Municipal de SANTA 
QUITÉRIA DO MARANHÃO/MA. 

14. 

14.1. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou 
fraudar na execução do objeto licitado, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer 
fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com 
a Prefeitura Municipal de SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO/MA, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a pena. 

14.2. A penalidade será obrigatoriamente registrada em Diário Oficial e no caso de suspensão de licitar, o 
LICITANTE deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das demais cominações legais. 

14.3. No caso de inadimplemento, o CONTRATADO estará sujeita às seguintes penalidades: 

14.3.1. Advertência; 

14.3.2. Multa por atraso a cada 30 (trinta) dias, no percentual de 10% (dez por cento), calculada 
sobre o valor do contrato, caso não sejam cumpridas fielmente as condições pactuadas; 
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14.3.3. Multa, moratória simples, de 0,4% (quatro décimos por cento), na hipótese de atraso no 
cumprimento de suas obrigações contratuais, calculada sobre o valor da fatura; 

14.3.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
Administração por período não superior a 2 (dois) anos; e 

14.3.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública; 

14.3.6. A aplicação da sanção prevista no item 14.3.1, não prejudica a incidência cumulativa das 
penalidades dos itens 14.3.2, 14.3.3 e 14.3.4, principalmente, sem prejuízo de outras 
hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega do objeto licitado ou caso haja 
cumulação de inadimplemento de eventuais cotas mensais, expressamente previstas, 
facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis. 

14.4. As sanções previstas nos itens 14.3.1, 14.3.4 e 14.3.5, poderão ser aplicadas 
conjuntamente com os itens 14.3.2 e 14.3.3, facultada a defesa prévia do interessado, no 
prazo de 10 (dez) dias úteis. 

14.5. Ocorrendo à inexecução de que trata o item 14.3, reserva-se ao órgão contratante o direito de optar pela 
oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de classificação, comunicando-se, em seguida, 
a Comissão Permanente de Licitação - CPL, para as providências cabíveis. 

14.6. A segunda adjudicatória, ocorrendo a hipótese do preço anterior, ficará sujeita às mesmas condições 
estabelecidas neste Edital. 

14.7. A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula é de competência exclusiva da Prefeitura Municipal 
de SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO/MA. 

'1) 

15.1. Na Licitação para registro de preço não é necessário indicar dotação orçamentária, que somente será 
exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil, conforme o Art. 72, §22 do Decreto Federal 
n2 7.892/2013 e alterações. 

16: DO CONTRATC

16.1. A contratação do objeto licitado será efetivada mediante Contrato, conforme minuta constante no Anexo 
VIII. 

16.2. O contrato, que obedecerá às condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, estará vinculado 
integralmente à este instrumento, implicando na obrigatoriedade da licitante vencedora em cumprir todas as 
obrigações e condições de fornecimento especificadas neste Edital e seus Anexos. 

16.3 O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor deste certame, farão parte 
integrante do Contrato, independente de transcrição. 

17, RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIOBCONOMIEWEINANtElIt 

17.1. Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá restabelecer a 
relação pactuada, nos termos do art. 65, inciso II, alínea d, da Lei n2 8.666/93, mediante comprovação 
documental e requerimento expresso do contratado. 
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18.1. Os materiais/serviços deverão ser entregues/executados, na qualidade, quantidade e periodicidade 
especificadas no Termo de Referência - Anexo I deste Edital, sendo que a inobservância destas condições 
implicará recusa sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da inadimplente. A Contratada obriga-
se a substituir os materiais/serviços que porventura não atendam às especificações, sob pena das sanções 
cabíveis. 

18.2. Os materiais/serviços deverão ser entregues/executados integralmente sem falhas, de acordo com as 
necessidades dos alunos da rede municipal de Ensino e serão executadas conforme ordem de 
Fornecimento/Serviço. 

18.3. Os materiais/serviços deverão ser entregues/executados no local indicado no Termo de Referência. 

19. Do PAGAMENTO 

19.1. O pagamento será efetuado mensalmente, referente aos Materiais/Serviços Fornecidos, após a 
comprovação de que a empresa contratada está em dia com as obrigações perante o Sistema de Seguridade 
Social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débitos como o INSS, FGTS e CNDT- Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas, no prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da entrega da Nota Fiscal 
de execução do Objeto, devidamente atestada pelo setor competente. Será verificada também sua regularidade 
com os Tributos Federais, mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva 
com efeitos de Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União. 

19.2. É vedada expressamente à realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Edital, em 
especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções 
previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes. 

19.3. Nenhum pagamento será efetuado ao CONTRATADO caso o mesmo se encontre em situação irregular em 
desconformidade com item 19.1. 

20. 

20.1. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital 
e seus Anexos deverá ser enviado, ao Pregoeiro responsável por esta licitação, exclusivamente no endereço do 
Portal de Compras Públicas www.portaldecompraspublicas.com.br, até 3 (três) dias úteis anterior à data fixada 
no preâmbulo, as solicitantes de esclarecimento devem se identificar devidamente incluindo cpf ou cnpj. 

20.1.1. Em hipótese alguma serão aceitos pedidos de esclarecimentos verbais quanto ao 
Edital; 

20.1.2. Os esclarecimentos aos consulentes serão comunicados a todas as demais empresas 
que tenham adquirido o presente Edital. 

20.1.3.0 Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, 
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela 
elaboração do edital e dos anexos. 

21. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

21.1. Conforme previsto no art. 24 do Decreto 10024/19, até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para 
recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão, sendo que tais 
impugnações deverão ser manifestadas exclusivamente por meio eletrônico através do Portal de Compras 
Públicas no endereço eletrônico, www.portaldecompraspublicas.com.brno prazo mencionado. 
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21.2. A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao Pregoeira, auxiliado pelos responsáveis pela 
elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de dois dias úteis, contado da data de 
recebimento da impugnação, conforme estabelecido no § 1° do art. 24 do Decreto 10024/19; 

21.3. Acolhida à impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 
certame; 

21.4. As impugnações protocoladas intempestivamente serão desconsideradas. 

21.5 As empresas que não entrarem com o pedido de IMPUGNAÇÃO do Edital no prazo estabelecido art. 24 do 
Decreto 10024/19, ou participarem do presente certame automaticamente estão concordando com todas as 
cláusulas e regras prevista nesse Edital. 

22. DAS DISPOSIÇÕES GE 

22.1. Os casos não previstos e as dúvidas deste Edital serão resolvidos pela Comissão Permanente de 
Licitação, com base à legislação que se aplica a modalidade Pregão, sob a égide da Lei n° 10.520/02 e 
subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

22.2. Fica assegurado a Prefeitura Municipal de SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO/MA direito de, no 
interesse da Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, por 
razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente 
para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante 
parecer escrito e devidamente fundamentado. 

22.3. A participação neste Pregão implicará na aceitação integral e irretratável de suas normas e observância 
dos preceitos legais e regulamentares, ressalvados o direito de impugnação e de recurso. 

22.4. O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme previsto no § 1° do 
Art. 65 da Lei 8.666/93. 

22.5. Não havendo expediente na data fixada para a abertura da sessão da licitação, ou ocorrendo qualquer 
fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente 
transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local, endereço eletrônico e horário anteriormente 
estabelecidos, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário. 

22.6. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, 
desde que sejam possíveis as aferições das suas qualificações e a exata compreensão da sua proposta, durante 
a realização da sessão pública deste Pregão. 

22.7. Caso seja necessária à interrupção da sessão, os autos do processo ficarão sob a guarda do Pregoeira, 
que designará nova data para a continuação dos trabalhos. 

22.8. O presente Edital e seus Anexos, estarão à disposição dos interessados, gratuitamente, no endereço do 
Portal de Compras Públicas - endereço www.portaldecompraspublicas.com.br. 

22.9. O fornecedor de outra Unidade da Federação deverá, por ocasião da entrega dos materiais, apresentar, 
a declaração de idoneidade da Nota Fiscal emitida pela Secretaria de Economia Finanças ou Fazenda do Estado 
que haja tributado a operação. 

23. DOS ANEXO 

23.1. Constituem anexos do edital e dele fazem parte integrante, independentemente de transcrição, os 
seguintes anexos: 
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23.1.1 Anexo I - Termo de Referência. 

23.1.2Anexo II - Modelo de Declaração de enquadramento de ME/EPP. 

23.1.3 Anexo III - Modelo de Declaração de inexistência de impeditivos. 

23.1.4 Anexo IV - Modelo de Declaração de Conhecimento do Edital 

23.1.5 Anexo V - Modelo de Declaração que não emprega menores. 

23.1.6 Anexo VI - Modelo de Declaração Veracidade 

22.1.7 Anexo VII - Minuta da Ata de Registro de Preços 

22.1.8 Anexo VIII - Minuta do Contrato 

SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO/ MA, 05 DE DEZEMBRO DE 2021. 

Pregoeiro Municipal 
Amaury Pablo Costa dos Santos. 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP NQ 044/2021 

ANEXO I 

Objeto Registro de Preço para futura fornecimento de livros didáticos para educação infantil, fundamental I e II e EJA 
para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO/Ma. 

LOTE I - LIVRO PARA A PROVA BRASIL 

Item Especificação Und Qtd V.Unit(R$) V. Total 
(R$) 

01 caderno língua portuguesa para 1° ano do ensino fundamental i - 
aluno: livro consumível para disciplina de língua portuguesa, deverá ser 
destinado aos alunos do 10 ano do ensino fundamental i, composto no 
mínimo por 100 (cem) e no máximo por 120 (cento e vinte) páginas 
impressas em papel offset com aproximadamente 90 g/m2, com 
acabamento em espiral empastado com capa plástica, no formato 20,5cm 
x 27,5cm, organizados no mínimo em 10 (dez) lições, compostas pelos 
seguintes conteúdos: leituras de adivinha, trava-língua, parlenda, texto 
jornalístico, legenda, convite, receita culinária, regras de jogo, lenda e 
fábulas. cada lição deverá ser planejada para uma aula de 
aproximadamente 55 (cinquenta e cinco) minutos, a serem trabalhadas 
uma vez por semana, contendo tarefas com graus progressivos de 
dificuldade envolvendo diferentes habilidades, a cada bloco de 
conteúdos trabalhados do livro (lições), o aluno deverá encontrar 
inserido no próprio livro, sem folhas a parte, um desafio de leitura e um 
simulado, para que se possa avaliar o processo de aprendizagem, sendo 
esta, uma etapa indispensável no processo crescente de aquisição de 
conhecimento. a sequência de conteúdos deve estar organizada de acordo 
com os conteúdos definidos pela base nacional comum curricular (bncc) 
para o 1° ano, considerando uma ordem crescente de dificuldade. 

UND 905 140,67 127.306,35 
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02 

Ill 

caderno língua portuguesa para 1° ano do ensino fundamental i - 
professor: livro consumível para disciplina de língua portuguesa, deverá 
ser destinado aos professores do 1° ano do ensino fundamental i, 
composto por no mínimo 95 (noventa e cinco) páginas impressas em 
papel offset com aproximadamente 90g/m2, com acabamento em 
brochura, empastado com capa plástica, no formato aproximado de 
23,0cm x 28,8cm, com no mínimo 10 (dez) lições, deverá ser destinado 
aos professores do 2° ano do ensino fundamental i, devendo trazer 
orientações pedagógicas detalhadas para cada conteúdo trabalhado e 
também para cada simulado, para ajudar os alunos no momento da 
correção das questões propostas, relação dos conteúdos desenvolvidos 
nas lições anteriores e que são explorados nas questões propostas no 
simulado e indicação das habilidades e competências avaliadas, com 
base nas matrizes de referência do saeb, sobretudo a avaliação nacional 
de alfabetização (mia). cada página deverá conter a reprodução reduzida 
da página do livro do aluno gabaritado, relação das habilidades e 
capacidades essenciais do aluno para aprendizagem dos conteúdos da 
lição, comentários, sugestões e orientações específicas para o 
desenvolvimento das questões, incluindo trabalhos preliminares e fmais 
essenciais, relação dos conteúdos desenvolvidos nas páginas, além de 
sugestões de atividades caso sejam observadas dificuldades, deverão 
acompanhar o guia do professor, 04 (quatro) fichas para registro de 
desafios de leitura que avaliem a fluência leitora dos estudantes, 
impressas em offset com aproximadamente 75g/m2 em formato 
aproximado de 27,0cm x 40,0cm. deverão ser realizadas, no mínimo, 04 
(quatro) capacitações presenciais, realizadas por pedagogo, com carga 
horária mínima de 02 (duas) horas cada, com a finalidade apresentação 

Und 50 169,33 8.466,50 

e implantação do projeto e material didático. como parte integrante da 
oferta, deve -se incluir uma proposta de avaliação diagnóstica, a ser 
aplicada no início do ano letivo com o objetivo página 3 de 29 de 
oportunizar um planejamento mais assertivo no que diz respeito ao 
trabalho com competências de habilidades do saeb, a partir da 
observação do desempenho dos estudantes, da turma e da rede de ensino. 

03 caderno língua portuguesa para 2° ano do ensino fundamental i - 
aluno: livro consumível para disciplina de língua portuguesa, deverá ser 
destinado aos alunos do 2° ano do ensino fundamental i, composto no 
mínimo por 100 (cem) e no máximo por 120 (cento e vinte) páginas 
impressas em papel offset com aproximadamente 90g/m2, com 
acabamento em espiral empastado com capa plástica, no formato 20,5cm 
x 27,5cm, organizados no mínimo em 10 (dez) lições, compostas pelos 
seguintes conteúdos: leituras de adivinha, trava-língua, parlenda, texto 
jornalístico, legenda, convite, receita culinária, regras de jogo, lenda e 
fábulas. cada lição deverá ser planejada para uma aula de 
aproximadamente 55 (cinquenta e cinco) minutos, a serem trabalhadas 
uma vez por semana, contendo tarefas com graus progressivos de 
dificuldade envolvendo diferentes habilidades, a cada bloco de 
conteúdos trabalhados do livro (lições), o aluno deverá encontrar 
inserido no próprio livro, sem folhas a parte, um desafio de leitura e um 
simulado, para que se possa avaliar o processo de aprendizagem, sendo 
esta, uma etapa indispensável no processo crescente de aquisição de 
conhecimento. a sequência de conteúdos deve estar organizada de acordo 
com os conteúdos definidos pela base nacional comum curricular (bncc) 
para o 2° ano, considerando uma ordem crescente de dificuldade. 

Und 910 140,67 128.009,70 

04 caderno língua portuguesa para 2° ano do ensino fundamental i - 
professor: livro consumível para disciplina de língua portuguesa, deverá 
ser destinado aos professores do 2° ano do ensino fundamental i, 

Und 50 169,33 8.466,50 
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composto por no mínimo 95 (noventa e cinco) páginas impressas 
papel offset com aproximadamente 90g/m2, com acabamento 
brochura, empastado com capa plástica, no formato aproximado 
23,0cm x 28,8cm, com no mínimo 10 (dez) lições, deverá ser 

em 
em 
de 

destinado 
trazer 

e 
da 

no 
com 

nacional 
reduzida 

e 
da 

para o 
es e finais 

s, além de 
deverão 

registro de 
estudantes, 

formato 
ínimo, 04 

com carga 
resentação 
egrante da 

a ser 
de 29 de 

espeito ao 
partir da 
de ensino. 

aos professores do 2° ano do ensino fundamental i, devendo 
orientações pedagógicas detalhadas para cada conteúdo trabalhado 
também para cada simulado, para ajudar os alunos no momento 
correção das questões propostas, relação dos conteúdos desenvolvidos 
nas lições anteriores e que são explorados nas questões propostas 
simulado e indicação das habilidades e competências avaliadas, 
base nas matrizes de referência do saeb, sobretudo a avaliação 
de alfabetização (ana). cada página deverá conter a reprodução 
da página do livro do aluno gabaritado, relação das habilidades 
capacidades essenciais do aluno para aprendizagem dos conteúdos 
lição, comentários, sugestões e orientações específic.s 
desenvolvimento das questões, incluindo trabalhos prelimin. 
essenciais, relação dos conteúdos desenvolvidos nas págin 
sugestões de atividades caso sejam observadas dificuldades, 
acompanhar o guia do professor, 04 (quatro) fichas para 
desafios de leitura que avaliem a fluência leitora dos 
impressas em offset com aproximadamente 75g/m2 e 
aproximado de 27,0cm x 40,0cm. deverão ser realizadas, no 
(quatro) capacitações presenciais, realizadas por pedagogo, 
horária mínima de 02 (duas) horas cada, com a finalidade rui 
e implantação do projeto e material didático. como parte . 
oferta, deve -se incluir uma proposta de avaliação diagnó.tica, 
aplicada no início do ano letivo com o objetivo página 
oportunizar um planejamento mais assertivo no que diz 
trabalho com competências de habilidades do saeb, . 
observação do desempenho dos estudantes, da turma e da red 

05 caderno língua portuguesa para 30 ano do ensino fund 
aluno: livro consumível para disciplina de língua portugues., 
destinado aos alunos do 3° ano do ensino fundamental i, e 
mínimo por 100 (cem) e no máximo por 120 (cento e v 

mental i - 
deverá ser 

imposto no 
te) páginas 
. m2, com 
ato 20,5 cm 

pelos 
enda, texto 
go, lenda e 

aula de 
trabalhadas 
essivos de 
bloco de 

; encontrar 
eitura e um 

sendo 
de 

a de acordo 
ular (bncc) 

Und 900 140,67 126.603,00 

impressas em papel offset com aproximadamente 9 
acabamento em espiral empastado com capa plástica, no fo 
x 27,5cm, organizados no mínimo em 10 (dez) lições, com bostas 
seguintes conteúdos: leituras de adivinha, trava-língua, par 
jornalístico, legenda, convite, receita culinária, regras de j • 
fábulas. cada lição deverá ser planejada para um 
aproximadamente 55 (cinquenta e cinco) minutos, a serem 
uma vez por semana, contendo tarefas com graus pro u 
dificuldade envolvendo diferentes habilidades, a cad. 
conteúdos trabalhados do livro (lições), o aluno deve 
inserido no próprio livro, sem folhas a parte, um desafio de 
simulado, para que se possa avaliar o processo de aprendiz.gem, 
esta, uma etapa indispensável no processo crescente de ..uisição 
conhecimento. a sequência de conteúdos deve estar organiz. ii 
com os conteúdos defmidos pela base nacional comum cum 
para o 3° ano, considerando uma ordem crescente de dificuldade. 
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ak 

06 caderno língua portuguesa para 3° ano do ensino fundamental i - 
professor: livro consumível para disciplina de língua portuguesa, deverá 
ser destinado aos professores do 3° ano do ensino fundamental i, 
composto por no mínimo 95 (noventa e cinco) páginas impressas em 

Und 50 169,33 8.466,50 

papel offset com aproximadamente 90g/m2, com acabamento em 
brochura, empastado com capa plástica, no formato aproximado de 
23,0cm x 28,8cm, com no mínimo 10 (dez) lições, deverá ser destinado 
aos professores do 2° ano do ensino fundamental i, devendo trazer 
orientações pedagógicas detalhadas para cada conteúdo trabalhado e 
também para cada simulado, para ajudar os alunos no momento da 
correção das questões propostas, relação dos conteúdos desenvolvidos 
nas lições anteriores e que são explorados nas questões propostas no 
simulado e indicação das habilidades e competências avaliadas, com 
base nas matrizes de referência do saeb, sobretudo a avaliação nacional 
de alfabetização (ana). cada página deverá conter a reprodução reduzida 
da página do livro do aluno gabaritado, relação das habilidades e 
capacidades essenciais do aluno para aprendizagem dos conteúdos da 
lição, comentários, sugestões e orientações específicas para o 
desenvolvimento das questões, incluindo trabalhos preliminares e finais 
essenciais, relação dos conteúdos desenvolvidos nas páginas, além de 
sugestões de atividades caso sejam observadas dificuldades, deverão 
acompanhar o guia do professor, 04 (quatro) fichas para registro de 
desafios de leitura que avaliem a fluência leitora dos estudantes, 
impressas em offset com aproximadamente 75g/m2 em formato 
aproximado de 27,0cm x 40,0cm. deverão ser realizadas, no mínimo, 04 
(quatro) capacitações presenciais, realizadas por pedagogo, com carga 
horária mínima de 02 (duas) horas cada, com a finalidade apresentação 
e implantação do projeto e material didático, como parte integrante da 
oferta, deve -se incluir uma proposta de avaliação diagnóstica, a ser 
aplicada no início do ano letivo com o objetivo página 3 de 29 de 
oportunizar um planejamento mais assertivo no que diz respeito ao 
trabalho com competências de habilidades do saeb, a partir da 
observação do desempenho dos estudantes, da turma e da rede de ensino. 

07 caderno língua portuguesa para 4° ano do ensino fundamental i - 
aluno: livro consumível para disciplina de língua portuguesa, deverá ser 
destinado aos alunos do 4° ano do ensino fundamental i, composto no 
mínimo por 100 (cem) e no máximo por 120 (cento e vinte) páginas 
impressas em papel offset com aproximadamente 90g/m2, com 
acabamento em espiral empastado com capa plástica, no formato 20,5 cm 
x 27,5cm, organizados no mínimo em 10 (dez) lições, compostas pelos 
seguintes conteúdos: leituras de adivinha, trava-língua, parlenda, texto 
jornalístico, legenda, convite, receita culinária, regras de jogo, lenda e 
fábulas. cada lição deverá ser planejada para uma aula de 
aproximadamente 55 (cinquenta e cinco) minutos, a serem trabalhadas 
uma vez por semana, contendo tarefas com graus progressivos de 
dificuldade envolvendo diferentes habilidades, a cada bloco de 
conteúdos trabalhados do livro (lições), o aluno deverá encontrar 
inserido no próprio livro, sem folhas a parte, um desafio de leitura e um 
simulado, para que se possa avaliar o processo de aprendizagem, sendo 
esta, uma etapa indispensável no processo crescente de aquisição de 
conhecimento. a sequência de conteúdos deve estar organizada de acordo 
com os conteúdos definidos pela base nacional comum curricular (bncc) 
para o 4° ano, considerando uma ordem crescente de dificuldade. 

Und 910 140,67 128.009,70 
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08 

4. 

caderno língua portuguesa para 40 ano do ensino fundamental i - 
professor: livro consumível para disciplina de língua portuguesa, deverá 
ser destinado aos professores do 4° ano do ensino fundamental i, 
composto por no mínimo 95 (noventa e cinco) páginas impressas em 
papel offset com aproximadamente 90g/m2, com acabamento em 
brochura, empastado com capa plástica, no formato aproximado de 
23,0cm x 28,8cm, com no mínimo 10 (dez) lições, deverá ser destinado 
aos professores do 2° ano do ensino fundamental i, devendo trazer 
orientações pedagógicas detalhadas para cada conteúdo trabalhado e 
também para cada simulado, para ajudar os alunos no momento da 
correção das questões propostas, relação dos conteúdos desenvolvidos 
nas lições anteriores e que são explorados nas questões propostas no 
simulado e indicação das habilidades e competências avaliadas, com 
base nas matrizes de referência do saeb, sobretudo a avaliação nacional 
de alfabetização (ana). cada página deverá conter a reprodução reduzida 
da página do livro do aluno gabaritado, relação das habilidades e 
capacidades essenciais do aluno para aprendizagem dos conteúdos da 
lição, comentários, sugestões e orientações específicas para o 
desenvolvimento das questões, incluindo trabalhos preliminares e fmais 
essenciais, relação dos conteúdos desenvolvidos nas páginas, além de 
sugestões de atividades caso sejam observadas dificuldades. deverão 
acompanhar o guia do professor, 04 (quatro) fichas para registro de 
desafios de leitura que avaliem a fluência leitora dos estudantes, 
impressas em offset com aproximadamente 75g/m2 em formato 
aproximado de 27,0cm x 40,0cm. deverão ser realizadas, no mínimo, 04 
(quatro) capacitações presenciais, realizadas por pedagogo, com carga 
horária mínima de 02 (duas) horas cada, com a finalidade apresentação 
e implantação do projeto e material didático, como parte integrante da 
oferta, deve -se incluir uma proposta de avaliação diagnóstica, a ser 
aplicada no início do ano letivo com o objetivo página 3 de 29 de 
oportunizar um planejamento mais assertivo no que diz respeito ao 
trabalho com competências de habilidades do saeb, a partir da 
observação do desempenho dos estudantes, da turma e da rede de ensino. 

Und 50 169,33 8.466,50 

09 caderno língua portuguesa para 50 ano do ensino fundamental i - 
aluno: livro consumível para disciplina de língua portuguesa, deverá ser 
destinado aos alunos do 5° ano do ensino fundamental i, composto no 
mínimo por 100 (cem) e no máximo por 120 (cento e vinte) páginas 
impressas em papel offset com aproximadamente 90g/m2, com 
acabamento em espiral empastado com capa plástica, no formato 20,5cm 
x 27,5cm, organizados no mínimo em 10 (dez) lições, compostas pelos 
seguintes conteúdos: leituras de adivinha, trava-língua, parlenda, texto 
jornalístico, legenda, convite, receita culinária, regras de jogo, lenda e 
fábulas. cada lição deverá ser planejada para uma aula de 
aproximadamente 55 (cinquenta e cinco) minutos, a serem trabalhadas 
uma vez por semana, contendo tarefas com graus progressivos de 
dificuldade envolvendo diferentes habilidades, a cada bloco de 
conteúdos trabalhados do livro (lições), o aluno deverá encontrar 
inserido no próprio livro, sem folhas a parte, um desafio de leitura e um 
simulado, para que se possa avaliar o processo de aprendizagem, sendo 
esta, uma etapa indispensável no processo crescente de aquisição de 
conhecimento. a sequência de conteúdos deve estar organizada de acordo 
com os conteúdos definidos pela base nacional comum curricular (bncc) 
para o 5° ano, considerando uma ordem crescente de dificuldade. 

Und 995 140,67 139.966,65 
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10 caderno língua portuguesa para 5° ano do ensino fundamental i - 
professor: livro consumível para disciplina de língua portuguesa, deverá 
ser destinado aos professores do 5° ano do ensino fundamental i, 
composto por no mínimo 95 (noventa e cinco) páginas impressas em 
papel offset com aproximadamente 90g/m2, com acabamento em 
brochura, empastado com capa plástica, no formato aproximado de 
23,0cm x 28,8cm, com no mínimo 10 (dez) lições, deverá ser destinado 
aos professores do 2° ano do ensino fundamental i, devendo trazer 
orientações pedagógicas detalhadas para cada conteúdo trabalhado e 
também para cada simulado, para ajudar os alunos no momento da 
correção das questões propostas, relação dos conteúdos desenvolvidos 
nas lições anteriores e que são explorados nas questões propostas no 
simulado e indicação das habilidades e competências avaliadas, com 
base nas matrizes de referência do saeb, sobretudo a avaliação nacional 
de alfabetização (ana). cada página deverá conter a reprodução reduzida 
da página do livro do aluno gabaritado, relação das habilidades e 
capacidades essenciais do aluno para aprendizagem dos conteúdos da 
lição, comentários, sugestões e orientações específicas para o 
desenvolvimento das questões, incluindo trabalhos preliminares e finais 
essenciais, relação dos conteúdos desenvolvidos nas páginas, além de 
sugestões de atividades caso sejam observadas dificuldades, deverão 
acompanhar o guia do professor, 04 (quatro) fichas para registro de 
desafios de leitura que avaliem a fluência leitora dos estudantes, 
impressas em offset com aproximadamente 75g/m2 em formato 
aproximado de 27,0cm x 40,0cm. deverão ser realizadas, no mínimo, 04 
(quatro) capacitações presenciais, realizadas por pedagogo, com carga 
horária mínima de 02 (duas) horas cada, com a fmalidade apresentação 
e implantação do projeto e material didático, como parte integrante da 
oferta, deve -se incluir uma proposta de avaliação diagnostica, a ser 
aplicada no início do ano letivo com o objetivo página 3 de 29 de 
oportimizar um planejamento mais assertivo no que diz respeito ao 
trabalho com competências de habilidades do saeb, a partir da 
observação do desempenho dos estudantes, da turma e da rede de ensino. 

Und 50 169,33 8.466,50 

11 caderno língua portuguesa para 6° ano do ensino fundamental ii - 
aluno:livro consumível para disciplina de língua portuguesa, deverá ser 
destinado aos alunos do 6° ano do ensino fundamental ii, composto por 
no mínimo 100 (cento) e no máximo 160 (cento e sessenta) páginas 
impressas em papel offset com aproximadamente 90g/m2, com 
acabamento em espiral empastado com capa plástica, no formato 
aproximado de 20,5cm x 27,5cm, organizados em aproximadamente 20 
(vinte) lições cada um, compostas com os seguintes conteúdos: relato de 
memória, poema e haicai, conto de mistério, letra de canção, leitura de 
imagem, entrevista, carta de leitor, texto de divulgação científica, 
sinopse de filme, campanha institucional, verbete de enciclopédia, relato 
de experiência científica, charge, soneto, reportagem, biografia, 
autobiografia, regulamento, artigo de opinião. cada lição deverá ser 
planejada para uma aula de aproximadamente 50 (cinquenta) minutos, a 
serem trabalhadas uma vez por semana, contendo tarefas com graus 
progressivos de dificuldade envolvendo diferentes habilidades, em 
aproximadamente a cada 05 conteúdos trabalhados do livro, o aluno 
deverá encontrar inserido no próprio livro, sem folhas a parte, um 
simulado, para que se possa avaliar o processo que é uma etapa 
indispensável no processo ensinoaprendizagem. no livro de língua 
portuguesa deverão estar inseridas 04 (quatro) folhas de respostas / 
gabaritos destacáveis, não sendo folhas a parte, que deverão ser 
preenchidas pelos alunos ao realizarem o simulado ao final de 

Und 925 160,00 148.000.00 
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aproximadamente 05 (cinco) conteúdos trabalhados, para se 
familiarizarem com o modelo de prova de gabarito, a sequência de 
conteúdos deve estar organizada de acordo com os conteúdos defmidos 
pela base nacional comum curricular (bncc) para o 6° ano, considerando 
uma ordem crescente de dificuldade. 

12 caderno língua portuguesa para 6° ano do ensino fundamental ii - 
professor: livro consumível para disciplina de língua portuguesa, deverá 
ser destinado aos professores do 6° ano do ensino fundamental ii, 
composto por no mínimo 120 (cento e vinte) páginas impressas em papel 
offset com aproximadamente 90g/m2, com acabamento em brochura, 
empastado com capa plástica, no formato aproximado de 23,0cm x 
28,8cm. deverá ser destinado aos professores dos 6° anos do ensino 
fundamental ii, devendo trazer orientações pedagógicas detalhadas para 
cada conteúdo trabalhado e também para cada simulado, contendo a 
descrição da habilidade desenvolvida, indicações para corrigir cada teste, 
inclusive com as justificativas para as opções incorretas, explicação 
sobre o conceito avaliado no mesmo. cada página deverá conter a 
reprodução reduzida da página do livro do aluno gabaritado, informações 
sobre o gênero textual estudado, gênero textual estudado na lição, 
descrição da habilidade desenvolvida em cada atividade, definição e 
características do gênero textual estudado, orientações e sugestões para 
página 18 de 29 trabalhar com as atividades, questões para explorar o 
gênero textual estudado e orientações sobre como encaminhar atividades 
mais complexas. deverão acompanhar o guia e recursos didáticos de 
língua portuguesa, 04 (quatro) fichas para registro, impressas em offset 
com aproximadamente 75g/m2 em formato aproximado de 27,0cm x 
40,0cm. com o objetivo de oferecer um diagnóstico do desenvolvimento 
de cada aluno e também de toda turma após cada simulado contido no 
livro do aluno, deverão ser realizadas 05 (cinco) capacitações 
presenciais, realizadas por pedagogo, com carga horária mínima de 02 
(duas) horas cada, com a finalidade apresentação e implantação do 
projeto e material didático, por segmento de ensino e componente 
curricular, princípios educativos e pedagógicos. como parte integrante 
da oferta, deve-se incluir uma proposta de avaliação diagnostica, a ser 
aplicada no início do ano letivo com o objetivo de oportunizar um 
planejamento mais assertivo no que diz respeito ao trabalho com 
competências de habilidades do saeb, a partir da observação do 
desempenho dos estudantes, da turma e da rede de ensino. 

Und 50 169,33 8.466,50 
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13 caderno língua portuguesa para 70 ano do ensino fundamental ii - 
aluno: livro consumível para disciplina de língua portuguesa, deverá ser 
destinado aos alunos do 7° ano do ensino fundamental ii, composto por 
no mínimo 100 (cento) e no máximo 160 (cento e sessenta) páginas 
impressas em papel offset com aproximadamente 90g/m2, com 
acabamento em espiral empastado com capa plástica, no formato 
aproximado de 20,5cm x 27,5cm, organizados em aproximadamente 20 
(vinte) lições cada um, compostas com os seguintes conteúdos: relato de 
memória, poema e haicai, conto de mistério, letra de canção, leitura de 
imagem, entrevista, carta de leitor, texto de divulgação científica, 
sinopse de filme, campanha institucional, verbete de enciclopédia, relato 
de experiência científica, charge, soneto, reportagem, biografia, 
autobiografia, regulamento, artigo de opinião, cada lição deverá ser 
planejada para uma aula de aproximadamente 50 (cinquenta) minutos, a 
serem trabalhadas uma vez por semana, contendo tarefas com graus 
progressivos de dificuldade envolvendo diferentes habilidades, em 
aproximadamente a cada 05 conteúdos trabalhados do livro, o aluno 
deverá encontrar inserido no próprio livro, sem folhas a parte, um 
simulado, para que se possa avaliar o processo que é uma etapa 
indispensável no processo ensino aprendizagem. no livro de língua 
portuguesa deverão estar inseridas 04 (quatro) folhas de respostas / 
gabaritos destacáveis, não sendo folhas a parte, que deverão ser 
preenchidas pelos alunos ao realizarem o simulado ao final de 
aproximadamente 05 (cinco) conteúdos trabalhados, para se 
familiarizarem com o modelo de prova de gabarito, a sequência de 
conteúdos deve estar organizada de acordo com os conteúdos definidos 
pela base nacional comum curricular (bncc) para o 7° ano, considerando 
uma ordem crescente de dificuldade. 

Und 975 160,00 156.000,00 

14 caderno língua portuguesa para 7° ano do ensino fundamental ii - 
professor: livro consumível para disciplina de língua portuguesa, deverá 
ser destinado aos professores do 7° ano do ensino fundamental ii, 
composto por no mínimo 120 (cento e vinte) páginas impressas em papel 
offset com aproximadamente 90g/m2, com acabamento em brochura, 
empastado com capa plástica, no formato aproximado de 23,0cm x 
28,8cm. deverá ser destinado aos professores dos 6° anos do ensino 
fundamental ii, devendo trazer orientações pedagógicas detalhadas para 
cada conteúdo trabalhado e também para cada simulado, contendo a 
descrição da habilidade desenvolvida, indicações para corrigir cada teste, 
inclusive com as justificativas para as opções incorretas, explicação 
sobre o conceito avaliado no mesmo. cada página deverá conter a 
reprodução reduzida da página do livro do aluno gabaritado, informações 
sobre o gênero textual estudado, gênero textual estudado na lição, 
descrição da habilidade desenvolvida em cada atividade, definição e 
características do gênero textual estudado, orientações e sugestões para 
página 18 de 29 trabalhar com as atividades, questões para explorar o 
gênero textual estudado e orientações sobre como encaminhar atividades 
mais complexas. deverão acompanhar o guia e recursos didáticos de 
língua portuguesa, 04 (quatro) fichas para registro, impressas em offset 
com aproximadamente 75g/m2 em formato aproximado de 27,0cm x 
40,0cm. com o objetivo de oferecer um diagnóstico do desenvolvimento 
de cada aluno e também de toda turma após cada simulado contido no 
livro do aluno. deverão ser realizadas 05 (cinco) capacitações 
presenciais, realizadas por pedagogo, com carga horária mínima de 02 
(duas) horas cada, com a finalidade apresentação e implantação do 
projeto e material didático, por segmento de ensino e componente 
curricular, princípios educativos e pedagógicos. como parte integrante 

Und 50 169,33 8.466,50 
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da oferta, deve-se incluir uma proposta de avaliação diagnostica, a ser 
aplicada no inicio do ano letivo com o objetivo de oportunizar um 
planejamento mais assertivo no que diz respeito ao trabalho com 
competências de habilidades do saeb, a partir da observação do 
desempenho dos estudantes, da turma e da rede de ensino. 

15 

ill 

caderno língua portuguesa para 8° ano do ensino fundamental ii - 
aluno: livro consumivel para disciplina de língua portuguesa, deverá ser 
destinado aos alunos do 8° ano do ensino fundamental ii, composto por 
no mínimo 100 (cento) e no máximo 160 (cento e sessenta) páginas 
impressas em papel offset com aproximadamente 90g/m2, com 
acabamento em espiral empastado com capa plástica, no formato 
aproximado de 20,5cm x 27,5cm, organizados em aproximadamente 20 
(vinte) lições cada um, compostas com os seguintes conteúdos: relato de 
memória, poema e haicai, conto de mistério, letra de canção, leitura de 
imagem, entrevista, carta de leitor, texto de divulgação cientifica, 
sinopse de filme, campanha institucional, verbete de enciclopédia, relato 
de experiência cientifica, charge, soneto, reportagem, biografia, 
autobiografia, regulamento, artigo de opinião, cada lição deverá ser 
planejada para uma aula de aproximadamente 50 (cinquenta) minutos, a 
serem trabalhadas uma vez por semana, contendo tarefas com graus 
progressivos de dificuldade envolvendo diferentes habilidades, em 
aproximadamente a cada 05 conteúdos trabalhados do livro, o aluno 
deverá encontrar inserido no próprio livro, sem folhas a parte, um 
simulado, para que se possa avaliar o processo que é uma etapa 
indispensável no processo ensinoaprendizagem. no livro de língua 
portuguesa deverão estar inseridas 04 (quatro) folhas de respostas / 
gabaritos destacáveis, não sendo folhas a parte, que deverão ser 
preenchidas pelos alunos ao realizarem o simulado ao final de 
aproximadamente 05 (cinco) conteúdos trabalhados, para se 
familiarizarem com o modelo de prova de gabarito, a sequência de 
conteúdos deve estar organizada de acordo com os conteúdos definidos 
pela base nacional comum curricular (bncc) para o 8° ano, considerando 
uma ordem crescente de dificuldade. 

Und 970 160,00 155.200,00 

16 caderno língua portuguesa para 8° ano do ensino fundamental ii - 
professor: livro consutnIvel para disciplina de língua portuguesa, deverá 
ser destinado aos professores do 8° ano do ensino fundamental ii, 
composto por no mínimo 120 (cento e vinte) páginas impressas em papel 
offset com aproximadamente 90g/m2, com acabamento em brochura, 
empastado com capa plástica, no formato aproximado de 23,0cm x 
28,8cm. deverá ser destinado aos professores dos 6° anos do ensino 
fundamental ii, devendo trazer orientações pedagógicas detalhadas para 
cada conteúdo trabalhado e também para cada simulado, contendo a 
descrição da habilidade desenvolvida, indicações para corrigir cada teste, 
inclusive com as justificativas para as opções incorretas, explicação 
sobre o conceito avaliado no mesmo. cada página deverá conter a 
reprodução reduzida da página do livro do aluno gabaritado, informações 
sobre o gênero textual estudado, gênero textual estudado na lição, 
descrição da habilidade desenvolvida em cada atividade, definição e 
características do gênero textual estudado, orientações e sugestões para 
página 18 de 29 trabalhar com as atividades, questões para explorar o 
gênero textual estudado e orientações sobre como encaminhar atividades 
mais complexas. deverão acompanhar o guia e recursos didáticos de 
língua portuguesa, 04 (quatro) fichas para registro, impressas em offset 
com aproximadamente 75g/m2 em formato aproximado de 27,0cm x 
40,0cm. com o objetivo de oferecer um diagnóstico do desenvolvimento 
de cada aluno e também de toda turma após cada simulado contido no 

Und 50 169,33 8.466,50 
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livro do aluno. deverão ser realizadas 05 (cinco) capacitações 
presenciais, realizadas por pedagogo, com carga horária mínima de 02 
(duas) horas cada, com a finalidade apresentação e implantação do 
projeto e material didático, por segmento de ensino e componente 
curricular, princípios educativos e pedagógicos. como parte integrante 
da oferta, deve-se incluir uma proposta de avaliação diagnóstica, a ser 
aplicada no início do ano letivo com o objetivo de oportunizar um 
planejamento mais assertivo no que diz respeito ao trabalho com 
competências de habilidades do saeb, a partir da observação do 
desempenho dos estudantes, da turma e da rede de ensino. 

17 

I, 

caderno língua portuguesa para 90 ano do ensino fundamental ii - 
aluno:livro consumível para disciplina de língua portuguesa, deverá ser 
destinado aos alunos do 9° ano do ensino fundamental ii, composto por 
no mínimo 100 (cento) e no máximo 160 (cento e sessenta) páginas 
impressas em papel offset com aproximadamente 90g/m2, com 
acabamento em espiral empastado com capa plástica, no formato 
aproximado de 20,5cm x 27,5cm, organizados em aproximadamente 20 
(vinte) lições cada um, compostas com os seguintes conteúdos: relato de 
memória, poema e haicai, conto de mistério, letra de canção, leitura de 
imagem, entrevista, carta de leitor, texto de divulgação científica, 
sinopse de filme, campanha institucional, verbete de enciclopédia, relato 
de experiência científica, charge, soneto, reportagem, biografia, 
autobiografia, regulamento, artigo de opinião, cada lição deverá ser 
planejada para uma aula de aproximadamente 50 (cinquenta) minutos, a 
serem trabalhadas uma vez por semana, contendo tarefas com graus 
progressivos de dificuldade envolvendo diferentes habilidades, em 
aproximadamente a cada 05 conteúdos trabalhados do livro, o aluno 
deverá encontrar inserido no próprio livro, sem folhas a parte, um 
simulado, para que se possa avaliar o processo que é uma etapa 
indispensável no processo ensinoaprendizagem. no livro de língua 
portuguesa deverão estar inseridas 04 (quatro) folhas de respostas / 
gabaritos destacáveis, não sendo folhas a parte, que deverão ser 
preenchidas pelos alunos ao realizarem o simulado ao final de 
aproximadamente 05 (cinco) conteúdos trabalhados, para se 
familiarizarem com o modelo de prova de gabarito, a sequência de 
conteúdos deve estar organizada de acordo com os conteúdos definidos 
pela base nacional comum curricular (bncc) para o 9° ano, considerando 
uma ordem crescente de dificuldade. 

Und 950 160,00 152.000,00 
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18 

110 

caderno língua portuguesa para 90 ano do ensino fundamental ii - 
professor: livro consumível para disciplina de língua portuguesa, deverá 
ser destinado aos professores do 9° ano do ensino fundamental ii, 
composto por no mínimo 120 (cento e vinte) páginas impressas em papel 
offset com aproximadamente 90g/m2, com acabamento em brochura, 
empastado com capa plástica, no formato aproximado de 23,0cm x 
28,8cm. deverá ser destinado aos professores dos 6° anos do ensino 
fundamental ii, devendo trazer orientações pedagógicas detalhadas para 
cada conteúdo trabalhado e também para cada simulado, contendo a 
descrição da habilidade desenvolvida, indicações para corrigir cada teste, 
inclusive com as justificativas para as opções incorretas, explicação 
sobre o conceito avaliado no mesmo. cada página deverá conter a 
reprodução reduzida da página do livro do aluno gabaritado, informações 
sobre o gênero textual estudado, gênero textual estudado na lição, 
descrição da habilidade desenvolvida em cada atividade, definição e 
características do gênero textual estudado, orientações e sugestões para 
página 18 de 29 trabalhar com as atividades, questões para explorar o 
gênero textual estudado e orientações sobre como encaminhar atividades 
mais complexas. deverão acompanhar o guia e recursos didáticos de 
língua portuguesa, 04 (quatro) fichas para registro, impressas em offset 
com aproximadamente 75g/m2 em formato aproximado de 27,0cm x 
40,0cm. com o objetivo de oferecer um diagnóstico do desenvolvimento 
de cada aluno e também de toda turma após cada simulado contido no 
livro do aluno. deverão ser realizadas 05 (cinco) capacitações 
presenciais, realizadas por pedagogo, com carga horária mínima de 02 
(duas) horas cada, com a fmalidade apresentação e implantação do 
projeto e material didático, por segmento de ensino e componente 
curricular, princípios educativos e pedagógicos. como parte integrante 
da oferta, deve-se incluir uma proposta de avaliação diagnóstica, a ser 
aplicada no início do ano letivo com o objetivo de oportunizar um 
planejamento mais assertivo no que diz respeito ao trabalho com 
competências de habilidades do saeb, a partir da observação do 
desempenho dos estudantes, da turma e da rede de ensino. 

Und 50 169,33 8.466,50 

19 caderno de matemática para 1° ano do ensino fundamental i — 
aluno:livro consumível para disciplina de matemática, deverá ser 
destinado aos alunos do 1° ano do ensino fundamental i, composto no 
mínimo por 80 (oitenta) e no máximo por 130 (cento e trinta) páginas 

Und 905 140,67 127.306,35 

impressas em papel offset com aproximadamente 90g/m2, com 
acabamento em espiral empastado com capa plástica, no formato 20,5cm 
x 27,5cm, organizados em no mínimo 10 (dez) lições, que se valham do 
desenvolvimento de habilidades matemáticas por meio de jogos, 
priorizando os jogos de regras, em que os alunos poderão assumir 
diferentes papéis e combinar novas regras com o grupo. deve-se oferecer 
também tabuleiros ou peças prontas, disponíveis no desenvolvimento 
dos conteúdos ou como material destacável. cada lição deverá ser 
planejada para uma aula de aproximadamente 55 (cinquenta e cinco) 
minutos, a serem trabalhadas uma vez por semana, contendo tarefas com 
graus progressivos de dificuldade envolvendo diferentes habilidades, a 
cada bloco de conteúdos trabalhados do livro (lições), o aluno deverá 
encontrar inserido no próprio livro, sem folhas a parte, um simulado, 
para que se possa avaliar o processo de aprendizagem, sendo esta, uma 
etapa indispensável no processo crescente de aquisição de 
conhecimento. a sequência de conteúdos deve estar organizada de acordo 
com os conteúdos definidos pela base nacional comum curricular (bncc) 
para o 1° ano, considerando uma ordem crescente de dificuldade. 
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20 caderno de matemática para 1° ano do ensino fundamental i - 
professor:livro consumível para disciplina de matemática, deverá ser 
destinado aos professores do 1° ano do ensino fundamental i, composto 
por no mínimo 80 (oitenta) páginas impressas em papel offset com 
aproximadamente 90g/m2, com acabamento em brochura, empastado 
com capa plástica, no formato aproximado de 23,0cm x 28,8cm. deverá 
ser destinado aos professores do 2° ano do ensino fundamental i, 
oferecendo orientações pedagógicas detalhadas nas laterais, para cada 
conteúdo trabalhado no livro do aluno, bem como para cada simulado, 
de modo a indicar procedimento adotados em avaliações externas e 
orientações de encaminhamento da correção dos simulados; relação dos 
conteúdos desenvolvidos nas lições e que nas questões propostas no 
simulado e indicação das habilidades e competências avaliadas, com 
base nas matrizes de referência do saeb, sobretudo a avaliação nacional 
de alfabetização (ana). cada página deverá conter a reprodução reduzida 
da página do livro do aluno gabaritado, relação das habilidades e 
competências essenciais do aluno para aprendizagem dos conteúdos da 
lição, comentários, sugestões e orientações específicas para o 
desenvolvimento das questões, incluindo trabalhos preliminares e finais 
essenciais, relação dos conteúdos desenvolvidos nas páginas, além de 
sugestões de atividades caso sejam observadas dificuldades, deverão ser 
realizadas, no mínimo, 04 (quatro) capacitações presenciais, realizadas 
por pedagogo, com carga horária mínima de 02 (duas) horas cada, com 
a finalidade apresentação e implantação do projeto e material didático. 
corno parte integrante da oferta, deve-se incluir uma proposta de 
avaliação diagnóstica, a ser aplicada no início do ano letivo com o 
objetivo de oportunizar um planejamento mais assertivo no que diz 
respeito ao trabalho com competências de habilidades do saeb, a partir 
da observação do desempenho dos estudantes, da turma e da rede de 
ensino. 

Und 50 169,33 8.466,50 

21 caderno de matemática para 2° ano do ensino fundamental i - 
aluno:livro consumível para disciplina de matemática, deverá ser 
destinado aos alunos do 2° ano do ensino fundamental i, composto no 
mínimo por 80 (oitenta) e no máximo por 130 (cento e trinta) páginas 
impressas em papel offset com aproximadamente 90g/m2, com 
acabamento em espiral empastado com capa plástica, no formato 20,5cm 
x 27,5cm, organizados em no mínimo 10 (dez) lições, que se valham do 
desenvolvimento de habilidades matemáticas por meio de jogos, 
priorizando os jogos de regras, em que os alunos poderão assumir 
diferentes papéis e combinar novas regras com o grupo. deve-se oferecer 
também tabuleiros ou peças prontas, disponíveis no desenvolvimento 
dos conteúdos ou como material destacável. cada lição deverá ser 
planejada para uma aula de aproximadamente 55 (cinquenta e cinco) 
minutos, a serem trabalhadas uma vez por semana, contendo tarefas com 
graus progressivos de dificuldade envolvendo diferentes habilidades, a 
cada bloco de conteúdos trabalhados do livro (lições), o aluno deverá 
encontrar inserido no próprio livro, sem folhas a parte, um simulado, 
para que se possa avaliar o processo de aprendizagem, sendo esta, uma 
etapa indispensável no processo crescente de aquisição de 
conhecimento. a sequência de conteúdos deve estar organizada de acordo 
com os conteúdos definidos pela base nacional comum curricular (bncc) 
para o 2° ano, considerando uma ordem crescente de dificuldade. 

Und 910 140,67 128.009,70 

22 caderno de matemática para 2° ano do ensino fundamental i - 
professor:livro consumível para disciplina de matemática, deverá ser 
destinado aos professores do 2° ano do ensino fundamental i, composto 
pr_ no mínimo 80 (oitenta) páginas impressas em papel offset com 

Und 50 169,33 8.466,50 
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aproximadamente 90g/m2, com acabamento em brochura, empastado 
com capa plástica, no formato aproximado de 23,0cm x 28,8cm. deverá 
ser destinado aos professores do 2° ano do ensino fundamental i, 
oferecendo orientações pedagógicas detalhadas nas laterais, para cada 
conteúdo trabalhado no livro do aluno, bem como para cada simulado, 
de modo a indicar procedimento adotados em avaliações externas e 
orientações de encaminhamento da correção dos simulados; relação dos 
conteúdos desenvolvidos nas lições e que nas questões propostas no 
simulado e indicação das habilidades e competências avaliadas, com 
base nas matrizes de referência do saeb, sobretudo a avaliação nacional 
de alfabetização (ana). cada página deverá conter a reprodução reduzida 
da página do livro do aluno gabaritado, relação das habilidades e 
competências essenciais do aluno para aprendizagem dos conteúdos da 
lição, comentários, sugestões e orientações específicas para o 
desenvolvimento das questões, incluindo trabalhos preliminares e finais 
essenciais, relação dos conteúdos desenvolvidos nas páginas, além de 
sugestões de atividades caso sejam observadas dificuldades, deverão ser 
realizadas, no mínimo, 04 (quatro) capacitações presenciais, realizadas 
por pedagogo, com carga horária mínima de 02 (duas) horas cada, com 
a finalidade apresentação e implantação do projeto e material didático. 
como parte integrante da oferta, deve-se incluir uma proposta de 
avaliação diagnóstica, a ser aplicada no início do ano letivo com o 
objetivo de oportunizar um planejamento mais assertivo no que diz 
respeito ao trabalho com competências de habilidades do saeb, a partir 
da observação do desempenho dos estudantes, da turma e da rede de 
ensino. 

23 caderno de matemática para 30 ano do ensino fundamental i — 
aluno:livro consumível para disciplina de matemática, deverá ser 
destinado aos alunos do 3° ano do ensino fundamental i, composto no 
mínimo por 80 (oitenta) e no máximo por 130 (cento e trinta) páginas 
impressas em papel offset com aproximadamente 90g/m2, com 
acabamento em espiral empastado com capa plástica, no formato 20,5 cm 
x 27,5cm, organizados em no mínimo 10 (dez) lições, que se valham do 

Und 900 140,67 126.603,00 

desenvolvimento de habilidades matemáticas por meio de jogos, 
priorizando os jogos de regras, em que os alunos poderão assumir 
diferentes papéis e combinar novas regras com o grupo. deve-se oferecer 
também tabuleiros ou peças prontas, disponíveis no desenvolvimento 
dos conteúdos ou como material destacável. cada lição deverá ser 
planejada para uma aula de aproximadamente 55 (cinquenta e cinco) 
minutos, a serem trabalhadas uma vez por semana, contendo tarefas com 
graus progressivos de dificuldade envolvendo diferentes habilidades, a 
cada bloco de conteúdos trabalhados do livro (lições), o aluno deverá 
encontrar inserido no próprio livro, sem folhas a parte, um simulado, 
para que se possa avaliar o processo de aprendizagem, sendo esta, uma 
etapa indispensável no processo crescente de aquisição de 
conhecimento, a sequência de conteúdos deve estar organizada de acordo 
com os conteúdos definidos pela base nacional comum curricular (bncc) 
para o 3° ano, considerando uma ordem crescente de dificuldade. 

24 caderno de matemática para 30 ano do ensino fundamental i — 
professor:livro consumível para disciplina de matemática, deverá ser 
destinado aos professores do 3° ano do ensino fundamental i, composto 
por no mínimo 80 (oitenta) páginas impressas em papel offset com 
aproximadamente 90g/m2, com acabamento em brochura, empastado 
com capa plástica, no formato aproximado de 23,0cm x 28,8cm. deverá 
ser destinado aos professores do 2° ano do ensino fundamental i, 
oferecendo orientações pedagógicas detalhadas nas laterais, para cada 

Und 50 169,33 8.466,50 
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O 

conteúdo trabalhado no livro do aluno, bem como para cada simulado, 
de modo a indicar procedimento adotados em avaliações externas e 
orientações de encaminhamento da correção dos simulados; relação dos 
conteúdos desenvolvidos nas lições e que nas questões propostas no 
simulado e indicação das habilidades e competências avaliadas, com 
base nas matrizes de referência do saeb, sobretudo a avaliação nacional 
de alfabetização (ana). cada página deverá conter a reprodução reduzida 
da página do livro do aluno gabaritado, relação das habilidades e 
competências essenciais do aluno para aprendizagem dos conteúdos da 
lição, comentários, sugestões e orientações específicas para o 
desenvolvimento das questões, incluindo trabalhos preliminares e finais 
essenciais, relação dos conteúdos desenvolvidos nas páginas, além de 
sugestões de atividades caso sejam observadas dificuldades. deverão ser 
realizadas, no mínimo, 04 (quatro) capacitações presenciais, realizadas 
por pedagogo, com carga horária mínima de 02 (duas) horas cada, com 
a finalidade apresentação e implantação do projeto e material didático. 
como parte integrante da oferta, deve-se incluir uma proposta de 
avaliação diagnóstica, a ser aplicada no início do ano letivo com o 
objetivo de oportunizar um planejamento mais assertivo no que diz 
respeito ao trabalho com competências de habilidades do saeb, a partir 
da observação do desempenho dos estudantes, da turma e da rede de 
ensino. 

25 

ik 

caderno de matemática para 4° ano do ensino fundamental i — 
aluno:livro consumível para disciplina de matemática, deverá ser 
destinado aos alunos do 4° ano do ensino fundamental i, composto no 
mínimo por 80 (oitenta) e no máximo por 130 (cento e trinta) páginas 

Und 910 140,67 128.009,70 

impressas em papel offset com aproximadamente 90g/m2, com 
acabamento em espiral empastado com capa plástica, no formato 20,5cm 
x 27,5cm, organizados em no mínimo 10 (dez) lições, que se valham do 
desenvolvimento de habilidades matemáticas por meio de jogos, 
priorizando os jogos de regras, em que os alunos poderão assumir 
diferentes papéis e combinar novas regras com o grupo. deve-se oferecer 
também tabuleiros ou peças prontas, disponíveis no desenvolvimento 
dos conteúdos ou como material destacável. cada lição deverá ser 
planejada para uma aula de aproximadamente 55 (cinquenta e cinco) 
minutos, a serem trabalhadas uma vez por semana, contendo tarefas com 
graus progressivos de dificuldade envolvendo diferentes habilidades, a 
cada bloco de conteúdos trabalhados do livro (lições), o aluno deverá 
encontrar inserido no próprio livro, sem folhas a parte, um simulado, 
para que se possa avaliar o processo de aprendizagem, sendo esta, uma 
etapa indispensável no processo crescente de aquisição de 
conhecimento. a sequência de conteúdos deve estar organizada de acordo 
com os conteúdos definidos pela base nacional comum curricular (bncc) 
para o 4° ano, considerando uma ordem crescente de dificuldade. 

26 caderno de matemática para 4° ano do ensino fundamental i — 
professor:livro consumível para disciplina de matemática, deverá ser 
destinado aos professores do 4° ano do ensino fundamental i, composto 
por no mínimo 80 (oitenta) páginas impressas em papel offset com 
aproximadamente 90g/m2, com acabamento em brochura, empastado 
com capa plástica, no formato aproximado de 23,0cm x 28,8cm. deverá 
ser destinado aos professores do 2° ano do ensino fundamental i, 
oferecendo orientações pedagógicas detalhadas nas laterais, para cada 
conteúdo trabalhado no livro do aluno, bem como para cada simulado, 
de modo a indicar procedimento adotados em avaliações externas e 
orientações de encaminhamento da correção dos simulados; relação dos 
conteúdos desenvolvidos nas lições e que nas questões propostas no 

Und 50 169,33 8.466,50 
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Processopta 
Folha: 
Rubrica: 

simulado e indicação das habilidades e competências avaliadas, com 
base nas matrizes de referência do saeb, sobretudo a avaliação nacional 
de alfabetização (ana). cada página deverá conter a reprodução reduzida 
da página do livro do aluno gabaritado, relação das habilidades e 
competências essenciais do aluno para aprendizagem dos conteúdos da 
lição, comentários, sugestões e orientações específicas para o 
desenvolvimento das questões, incluindo trabalhos preliminares e fmais 
essenciais, relação dos conteúdos desenvolvidos nas páginas, além de 
sugestões de atividades caso sejam observadas dificuldades, deverão ser 
realizadas, no mínimo, 04 (quatro) capacitações presenciais, realizadas 
por pedagogo, com carga horária mínima de 02 (duas) horas cada, com 
a finalidade apresentação e implantação do projeto e material didático. 
como parte integrante da oferta, deve-se incluir uma proposta de 
avaliação diagnostica, a ser aplicada no início do ano letivo com o 
objetivo de oportunizar um planejamento mais assertivo no que diz 
respeito ao trabalho com competências de habilidades do saeb, a partir 
da observação do desempenho dos estudantes, da turma e da rede de 
ensino. 

27 caderno de matemática para 5° ano do ensino fundamental i — 
aluno:livro consumível para disciplina de matemática, deverá ser 
destinado aos alunos do 5° ano do ensino fundamental i, composto no 
mínimo por 80 (oitenta) e no máximo por 130 (cento e trinta) páginas 
impressas em papel offset com aproximadamente 90g/m2, com 
acabamento em espiral empastado com capa plástica, no formato 20,5cm 
x 27,5cm, organizados em no mínimo 10 (dez) lições, que se valham do 
desenvolvimento de habilidades matemáticas por meio de jogos, 
priorizando os jogos de regras, em que os alunos poderão assumir 
diferentes papéis e combinar novas regras com o grupo. deve-se oferecer 
também tabuleiros ou peças prontas, disponíveis no desenvolvimento 
dos conteúdos ou como material destacável. cada lição deverá ser 
planejada para uma aula de aproximadamente 55 (cinquenta e cinco) 
minutos, a serem trabalhadas uma vez por semana, contendo tarefas com 
graus progressivos de dificuldade envolvendo diferentes habilidades, a 
cada bloco de conteúdos trabalhados do livro (lições), o aluno deverá 
encontrar inserido no próprio livro, sem folhas a parte, um simulado, 
para que se possa avaliar o processo de aprendizagem, sendo esta, uma 
etapa indispensável no processo crescente de aquisição de 
conhecimento. a sequência de conteúdos deve estar organizada de acordo 
com os conteúdos defmidos pela base nacional comum curricular (bncc) 
para o 5° ano, considerando uma ordem crescente de dificuldade. 

Und 995 140,67 139.966,65 

28 caderno de matemática para 5° ano do ensino fundamental i — 
professor:livro consumivel para disciplina de matemática, deverá ser 
destinado aos professores do 5° ano do ensino fundamental i, composto 
por no mínimo 80 (oitenta) páginas impressas em papel offset com 
aproximadamente 90g/m2, com acabamento em brochura, empastado 
com capa plástica, no formato aproximado de 23,0cm x 28,8cm. deverá 
ser destinado aos professores do 2° ano do ensino fundamental i, 
oferecendo orientações pedagógicas detalhadas nas laterais, para cada 
conteúdo trabalhado no livro do aluno, bem como para cada simulado, 
de modo a indicar procedimento adotados em avaliações externas e 
orientações de encaminhamento da correção dos simulados; relação dos 
conteúdos desenvolvidos nas lições e que nas questões propostas no 
simulado e indicação das habilidades e competências avaliadas, com 
base nas matrizes de referência do saeb, sobretudo a avaliação nacional 
de alfabetização (ana). cada página deverá conter a reprodução reduzida 
da página do livro do aluno gabaritado, relação das habilidades e 

Und 50 169,33 8.466,50 
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le 

competências essenciais do aluno para aprendizagem dos conteúdos da 
lição, comentários, sugestões e orientações específicas para o 
desenvolvimento das questões, incluindo trabalhos preliminares e finais 
essenciais, relação dos conteúdos desenvolvidos nas páginas, além de 
sugestões de atividades caso sejam observadas dificuldades. deverão ser 
realizadas, no mínimo, 04 (quatro) capacitações presenciais, realizadas 
por pedagogo, com carga horária mínima de 02 (duas) horas cada, com 
a fmalidade apresentação e implantação do projeto e material didático. 
como parte integrante da oferta, deve-se incluir uma proposta de 
avaliação diagnostica, a ser aplicada no início do ano letivo com o 
objetivo de oportunizar um planejamento mais assertivo no que diz 
respeito ao trabalho com competências de habilidades do saeb, a partir 
da observação do desempenho dos estudantes, da turma e da rede de 
ensino. 

29 caderno de matemática para 6° ano do ensino fundamental ii — 
aluno:livro consumível para disciplina de matemática deverá ser 
destinado aos alunos do 6° ano do ensino fundamental ii, composto por 
no mínimo 120 (cento e vinte) e no máximo 160 (cento e sessenta) 
páginas impressas em papel offset com aproximadamente 90g/m2, com 
acabamento em espiral empastado com capa plástica, no formato 20,5 cm 
x 27,5cm, organizados em aproximadamente 20 (vinte) lições cada um, 
compostas pelos seguintes conteúdos: localização, giros, e ângulos, 
triângulos e quadriláteros, reta numérica, problemas com números 
naturais, difeentes representações de um numero, frações, frações e 
decimais, operações com frações decimais, figuras não planas e simetria, 
perímetro e ampliação de figuras, área, medidas de massa e capacidade, 
problemas com frações decimais, porcentagem, ler e interpretar gráficos 
e página 22 de 29 tabelas, construção de tabelas e gráficos. cada lição 
deverá ser planejada para uma aula de aproximadamente 50 (cinquenta) 
minutos, a serem trabalhadas uma vez por semana, contendo tarefas com 
graus progressivos de dificuldade envolvendo diferentes habilidades, em 
aproximadamente a cada 05 (cinco) conteúdos trabalhados do livro, o 
aluno deverá encontrar inserido no próprio livro, sem folhas a parte, um 
simulado, para que se possa avaliar o processo que é uma etapa 
indispensável no processo ensino aprendizagem. no livro de matemática, 
deverão estar inseridas 04 (quatro) folhas de respostas / gabaritos 
destacáveis, não sendo folhas a parte, que deverão ser preenchidas pelos 
alunos ao realizarem o simulado ao final de aproximadamente 05 (cinco) 
conteúdos trabalhados, para se familiarizarem com o modelo de prova 
de gabarito, a sequência de conteúdos deve estar organizada de acordo 
com os conteúdos definidos pela base nacional comum curricular (bncc) 
para o 6° ano, considerando uma ordem crescente de dificuldade. 

Und 925 160,00 148.000,00 

30 caderno de matemática para 6° ano do ensino fundamental ii — 
professor:livro consumível para disciplina de matemática deverá ser 
destinado aos professores do 6° ano do ensino fundamental ii, composto 
por no mínimo 120 (cento e vinte) páginas impressas em papel offset 
com aproximadamente 90g/m2, com acabamento em brochura, 
empastado com capa plástica, no formato aproximado de 23,0cm x 
28,8cm. deverá ser destinado aos professores do 6° ano do ensino 
fundamental ii, devendo trazer orientações pedagógicas detalhadas para 
cada conteúdo trabalhado e também para cada simulado, para ajudar os 
alunos no momento da correção de cada questão do simulado, relação 
dos conteúdos desenvolvidos nas lições anteriores e que são explorados 
nas questões propostas no simulado e indicação das habilidades e 
subcompetências avaliadas no mesmo. cada página deverá conter a 
reprodução reduzida da página do livro do aluno gabaritado, relação das 

Und 50 169,33 8.466,50 
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habilidades e capacidades essenciais do aluno para aprendizagem dos 
conteúdos da lição, comentários, sugestões e orientações específicas para 
o desenvolvimento das questões, incluindo trabalhos preliminares e 
finais essenciais, relação dos conteúdos desenvolvidos nas páginas, 
sugestões de atividades caso sejam observadas dificuldades e descrição 
das habilidades e da competência página 23 de 29 desenvolvidas em cada 
questão. deverão acompanhar o guia e recursos didáticos de matemática 
04 (quatro) fichas para registro, impressas em offset com 
aproximadamente 75g/m2 e formato aproximado de 27,0cm x 40,0cm. 
com o objetivo de oferecer um diagnóstico do desenvolvimento de cada 
aluno e também de toda turma após cada simulado contido no livro do 
aluno. deverá identificar as subcompetências que foram desenvolvidas, 
ou as que precisam ser retomadas e planejar novas estratégias para as 
próximas aulas. deverão ser realizadas 05 (cinco) capacitações 
presenciais, realizadas por pedagogo, com carga horária mínima de 02 
(duas) horas cada, com a fmalidade apresentação e implantação do 
projeto e material didático, por segmento de ensino e componente 
curricular, princípios educativos e pedagógicos. como parte integrante 
da oferta, deve-se incluir uma proposta de avaliação diagnóstica, a ser 
aplicada no início do ano letivo com o objetivo de oportunizar um 
planejamento mais assertivo no que diz respeito ao trabalho com 
competências de habilidades do saeb, a partir da observação do 
desempenho dos estudantes, da turma e da rede de ensino. 

31 caderno de matemática para 7° ano do ensino fundamental ii — 
aluno:livro consumível para disciplina de matemática deverá ser 
destinado aos alunos do 70 ano do ensino fundamental ii, composto por 
no mínimo 120 (cento e vinte) e no máximo 160 (cento e sessenta) 
páginas impressas em papel offset com aproximadamente 90g/m2, com 
acabamento em espiral empastado com capa plástica, no formato 20,5cm 
x 27,5cm, organizados em aproximadamente 20 (vinte) lições cada um, 
compostas pelos seguintes conteúdos: localização, giros, e ângulos, 
triângulos e quadriláteros, reta numérica, problemas com números 
naturais, difeentes representações de um numero, frações, frações e 
decimais, operações com frações decimais, figuras não planas e simetria, 
perímetro e ampliação de figuras, área, medidas de massa e capacidade, 
problemas com frações decimais, porcentagem, ler e interpretar gráficos 
e página 22 de 29 tabelas, construção de tabelas e gráficos. cada lição 
deverá ser planejada para uma aula de aproximadamente 50 (cinquenta) 
minutos, a serem trabalhadas uma vez por semana, contendo tarefas com 
graus progressivos de dificuldade envolvendo diferentes habilidades, em 
aproximadamente a cada 05 (cinco) conteúdos trabalhados do livro, o 
aluno deverá encontrar inserido no próprio livro, sem folhas a parte, um 
simulado, para que se possa avaliar o processo que é uma etapa 
indispensável no processo ensino aprendizagem. no livro de matemática, 
deverão estar inseridas 04 (quatro) folhas de respostas / gabaritos 
destacáveis, não sendo folhas a parte, que deverão ser preenchidas pelos 
alunos ao realizarem o simulado ao final de aproximadamente 05 (cinco) 
conteúdos trabalhados, para se familiarizarem com o modelo de prova 
de gabarito, a sequência de conteúdos deve estar organizada de acordo 
com os conteúdos definidos pela base nacional comum curricular (bncc) 
para o 7° ano, considerando uma ordem crescente de dificuldade. 

Und 975 160,00 156.000,00 
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32 caderno de matemática para 7° ano do ensino fundamental ii — 
professor:livro consumível para disciplina de matemática deverá ser 
destinado aos professores do 70 ano do ensino fundamental ii, composto 
por no mínimo 120 (cento e vinte) páginas impressas em papel offset 
com aproximadamente 90g/m2, com acabamento em brochura, 
empastado com capa plástica, no formato aproximado de 23,0cm x 

Und 50 169,33 8.466,50 

28,8cm. deverá ser destinado aos professores do 6° ano do ensino 
fundamental ii, devendo trazer orientações pedagógicas detalhadas para 
cada conteúdo trabalhado e também para cada simulado, para ajudar os 
alunos no momento da correção de cada questão do simulado, relação 
dos conteúdos desenvolvidos nas lições anteriores e que são explorados 
nas questões propostas no simulado e indicação das habilidades e 
subcompetências avaliadas no mesmo. cada página deverá conter a 
reprodução reduzida da página do livro do aluno gabaritado, relação das 
habilidades e capacidades essenciais do aluno para aprendizagem dos 
conteúdos da lição, comentários, sugestões e orientações específicas para 
o desenvolvimento das questões, incluindo trabalhos preliminares e 
fmais essenciais, relação dos conteúdos desenvolvidos nas páginas, 
sugestões de atividades caso sejam observadas dificuldades e descrição 
das habilidades e da competência página 23 de 29 desenvolvidas em cada 
questão. deverão acompanhar o guia e recursos didáticos de matemática 
04 (quatro) fichas para registro, impressas em offset com 
aproximadamente 75g/m2 e formato aproximado de 27,0cm x 40,0cm. 
com o objetivo de oferecer um diagnóstico do desenvolvimento de cada 
aluno e também de toda turma após cada simulado contido no livro do 
aluno. deverá identificar as subcompetências que foram desenvolvidas, 
ou as que precisam ser retomadas e planejar novas estratégias para as 
próximas aulas. deverão ser realizadas 05 (cinco) capacitações 
presenciais, realizadas por pedagogo, com carga horária mínima de 02 
(duas) horas cada, com a finalidade apresentação e implantação do 
projeto e material didático, por segmento de ensino e componente 
curricular, princípios educativos e pedagógicos. como parte integrante 
da oferta, deve-se incluir uma proposta de avaliação diagnostica, a ser 
aplicada no início do ano letivo com o objetivo de oportunizar um 
planejamento mais assertivo no que diz respeito ao trabalho com 
competências de habilidades do saeb, a partir da observação do 
desempenho dos estudantes, da turma e da rede de ensino. 
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