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PREF
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Findou naa tarde de sexta-feira (21/02/2020) o prazo paraa a entrega ddas amostrass pela
emprresa classificcada em primeiro lugarr, conforme convocaçãoo feita na aata da sessãão do
19/022/2020, tendoo a empresa feita a entregga no mesmo dia após a finalização dda sessão.
Após anáálise das amoostras de toddos os itens do
d lote a Equuipe Pedagógica da Secrretaria
Municcipal de Educação e Culttura, emitiu parecer
p
TÉCNICO (em anexo) contenndo o resultaado da
análisse, sendo ressumido da seeguinte formaa:
DO RESU
ULTADO:
LOTE
E
001

EMPR
RESA

SITUAÇÃO
R
REPROVADO
O

INCA TECNOLOGIA
T
A DE PRODUTOS E SERV
VIÇOS EIRELII

Diante da reprovaçãão da amostra do LO
OTE fica a proposta da empresa INCA
TECN
NOLOGIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS
S EIRELI dessclassificada, ficando asssim aberto o prazo
de 022 (dois) diass úteis para o licitante classificado em segundo lugar, posssa apresenttar as
amosstras nas messmas condiçções constanttes do edital,, sendo a segguinte empreesa convocadda:
LOTE
E
001

EMPR
RESA

VALO
OR REGISTR
RADO

MVC EDITORA
E
LTD
DA

220.681,00

Tendo em
m vista que a referida empresa
e
MVC
C EDITORA LTDA, deixou as amostrras no
mesm
mo dia da sessão, aleganndo redução de custos paara traze-las caso fosse convocada, logo
l
o
prazoo anteriormeente aberto já
j foi atendido, sendo as amostrass encaminhaadas a Secrretaria
Municcipal de Edducação e Cultura connforme protoocolo para devida anaalise pela equipe
e
pedaggógica do município.
Na oportuunidade infoormamos quee, dá aprovação e/ou reprovação das amostras não
cabe recurso nessse momento e sim após a fase de habilitação.
Regisstre-se;
Publiqque-se;
Cumppra-se.
Teofilândia – BA, 28 de Fevereiro dee 2020
Rafaeel Queiroz de
d Oliveira
Pregooeiro Oficial
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PARECER TÉCNICO/ AQUISIÇÃO DE KITS DIDÁTICOS DE LÍNGUA PORTUGUESA E
MATEMÁTICA PARA MELHORIA DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA PORTUGUESA E
MATEMÁTICA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020
EMPRESA: INCA TECNOLOGIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI, com sede na Rua Emanuel
Kant, nº 60, 13º andar, sala 1307, Curitiba – PR inscrita no CNPJ nº 14.329.192/0001-06
Aos vinte dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, foram analisados os Kits
didáticos de Língua Portuguesa e Matemática para melhoria de proficiência em Língua
Portuguesa e Matemática, com vistas à melhoria do desempenho dos estudantes do
Ensino Fundamental (anos iniciais e anos finais) na Prova Brasil, composto por Módulos
para aluno e professor do 2° ao 9° ano do Ensino Fundamental com recursos
provenientes do Termo de Compromisso PAR n° 201803703-8 destinado ao atendimento
das necessidades da Prefeitura Municipal de Teofilândia – Bahia, conforme solicitação e
Indicação de Recurso. Órgão solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/FUNDO
NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE.
Após analise, certificamos que os Kits de Lingua Portuguesa e Matemática do
Ensino Fundamental – 2º Ano, apresentam informações incoerentes no que se
refere a quantidade de páginas apresentadas na descrição.
Ex.:na descrição abaixo de Lingua Portuguesa e Matemática ( Pregão
PRESENCIAL Nº 002/2020) traz evidente 96 páginas, sendo que o livro
apresenta apenas 95. Matemática não consta as Referências.
9 O caderno de Língua Portuguesa, enfatiza o trabalho com práticas de fluência e
compreensão leitora, desenvolvendo habilidades alinhadas às que são avaliadas
nos exames de alfabetização. Livro consumível, composto por aproximadamente
96 (noventa e seis) páginas impressas em papel Offset com aproximadamente
90g/m², no formato 20,5cm x 27,5cm, organizado em 10 (dez) lições, compostas
pelos seguintes gêneros textuais: leituras de adivinha, trava-língua, parlenda,
texto jornalístico, legenda, convite, receita culinária, regras de jogo, lenda e
fábulas. A cada lição é sugerida a aplicação em uma aula com duração de 50
(cinquenta) minutos, a serem trabalhadas de acordo com o planejamento do
educador. Os conteúdos abordados preveem tarefas com graus progressivos de
dificuldade envolvendo diferentes habilidades. O caderno contempla quatro
desafios de leitura e quatro simulados, para que se possa avaliar o processo de
aprendizagem, sendo esta, uma etapa indispensável no processo crescente de
aquisição de conhecimento.
9 O caderno de Matemática auxilia o educador a promover situações de
aprendizagem que propiciem o desenvolvimento de habilidades matemáticas por
meio de jogos. Livro consumível, composto por aproximadamente 96 (noventa e
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seis) páginas impressas em papel Offset com aproximadamente 90g/m², no
formato 20,5cm x 27,5cm, organizados em 10 (dez) lições, que se valem 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. Os cadernos dispõem de tabuleiros e peças prontas,
disponíveis como material destacável. A cada lição é sugerida a aplicação em uma
aula com duração de 50 (cinquenta) minutos, a serem trabalhadas de acordo com
o planejamento do educador. Os conteúdos abordados preveem tarefas com
graus progressivos de dificuldade envolvendo diferentes habilidades. O caderno
contempla quatro simulados, para avaliação do processo de aprendizagem dos
educandos.
Após analise, certificamos que os Kits de Lingua Portuguesa e Matemática do
Ensino Fundamental – 3º Ano, apresentam informações incoerentes no que se
refere a quantidade de páginas apresentadas na descrição.
Ex.:na descrição abaixo de Lingua Portuguesa e Matemática ( pregão002/2020)
traz evidente 96 páginas, sendo que o livro apresenta apenas 95.
9 O caderno de Língua Portuguesa enfatiza o trabalho com práticas de fluência e
compreensão leitora, desenvolvendo habilidades alinhadas às que são avaliadas
nos exames de alfabetização. Livro consumível, composto por aproximadamente
96 (noventa e seis) páginas impressas em papel Offset com aproximadamente
90g/m², no formato 20,5cm x 27,5cm, organizado em 10 (dez) lições, compostas
pelos seguintes gêneros textuais: leituras de quadrinha, cantiga de roda, poema,
curiosidade, verbete, conto popular, conto de mistério, mito, notícia e texto
expositivo. A cada lição é sugerida a aplicação em uma aula com duração de 50
(cinquenta) minutos, a serem trabalhadas de acordo com o planejamento do
educador. Os conteúdos abordados preveem tarefas com graus progressivos de
dificuldade envolvendo diferentes habilidades. O caderno contempla quatro
desafios de leitura e quatro simulados, para que se possa avaliar o processo de
aprendizagem, sendo esta, uma etapa indispensável no processo crescente de
aquisição de conhecimento.
9 O caderno de Matemática auxilia o educador a promover situações de
aprendizagem que propiciem o desenvolvimento de habilidades matemáticas por
meio de jogos. Livro consumível, composto por aproximadamente 96 (noventa e
seis) páginas impressas em papel Offset com aproximadamente 90g/m², no
formato 20,5cm x 27,5cm, organizados em 10 (dez) lições, que se valem do
desenvolvimento de habilidades matemáticas por meio de jogos, priorizando os
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jogos de regras, em que os alunos poderão assumir diferentes papéis e combinar
novas regras com o grupo. Os cadernos dispõem de tabuleiros e peças prontas,
disponíveis como material destacável. A cada lição é sugerida a aplicação em uma
aula com duração de 50 (cinquenta)minutos, a serem trabalhadas de acordo com
o planejamento do educador. Os conteúdos abordados preveem tarefas com
graus progressivos de dificuldade envolvendo diferentes habilidades. O caderno
contempla quatro simulados, para avaliação do processo de aprendizagem dos
educandos.

Após analise, certificamos que os Kits de Lingua Portuguesa e Matemática do
Ensino Fundamental – 4º Ano, apresentam informações incoerentes no que se
refere a quantidade de páginas apresentadas na descrição.
Ex.:na descrição abaixo de Lingua Portuguesa ( pregão002/2020) traz evidente
112 páginas, sendo que o livro apresenta apenas 111. Em Matemática, traz
evidente 128, sendo que o livro apresenta 127.
9 O caderno de Língua Portuguesa tem proposta didática pautada na compreensão
de diferentes tipos de texto, em consonância com a Matriz de Referência do
SAEB. Livro consumível, composto por 112 (cento e doze) páginas impressas em
papel Offset 90g/m², no formato 20,5cm x 27,5cm. Organizado em 20 (vinte)
lições, compostas pelos seguintes gêneros textuais: história em quadrinhos,
fábula, carta pessoal, bilhete, convite, notícia e anúncio, poema e verbete, conto
popular, tirinha e cartaz, texto de divulgação científica, conto, texto informativo,
conto de fadas, tirinha e poema narrativo, crônica, texto instrucional, fábula e
conto etiológico. A cada lição é sugerida a aplicação em uma aula com duração
de 50 (cinquenta) minutos, a serem trabalhadas de acordo com o planejamento
do educador. Os conteúdos abordados preveem tarefas com graus progressivos
de dificuldade envolvendo diferentes habilidades. Os cadernos contemplam 04
(quatro) simulados, ao final de cada bloco de 05 (cinco) lições, para avaliação do
processo de aprendizagem dos educandos. Além disso, o caderno dispõe de 04
(quatro) folhas de resposta destacáveis, com o objetivo de familiarizar os
estudantes com o modelo de prova de gabarito, similar ao das avaliações
externas.
9 O caderno de Matemática se debruça sobre a compreensão e resolução de
situações-problema, em consonância com a Matriz de Referência do SAEB. Livro
consumível destinado aos alunos do 4º ano do Ensino Fundamental Anos Iniciais,
composto por 128 (cento e vinte e oito) páginas impressas em papel Offset
90g/m², no formato 20,5cm x 27,5cm, organizado em 20 (vinte) lições, compostas
pelos seguintes conteúdos: números e sistema decimal, sequências numéricas,
figuras geométricas, adição e subtração, multiplicação, divisão, localização e
movimentação, grandezas e medidas de comprimento, distância e perímetro,
área de figuras planas, fração, porcentagem, números decimais, unidade de
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medida de tempo, Unidades de medida de capacidade e massa. A cada lição é
sugerida a aplicação em uma aula com duração de 50 (cinquenta) minutos, a
serem trabalhadas de acordo com o planejamento do educador. Os conteúdos
abordados preveem tarefas com graus progressivos de dificuldade envolvendo
diferentes habilidades. Os cadernos contemplam 04 (quatro) simulados, ao final
de cada bloco de 05 (cinco) lições, para avaliação do processo de aprendizagem
dos educandos. Além disso, o caderno dispõe de 04 (quatro) folhas de resposta
destacáveis, com o objetivo de familiarizar os estudantes com o modelo de prova
de gabarito, similar ao das avaliações externas.
Após analise, certificamos que os Kits de Lingua Portuguesa e Matemática do
Ensino Fundamental – 5º Ano, apresentam informações incoerentes no que se
refere a quantidade de páginas apresentadas na descrição.
Ex.:na descrição abaixo de Lingua Portuguesa( pregão002/2020) traz evidente
112 páginas, sendo que o livro apresenta apenas 111. Em Matemática, traz
evidente 128, sendo que o livro apresenta 127.

9 O caderno de Língua Portuguesa, destinado aos alunos do 5º. Ano do Ensino
Fundamental, têm proposta didática pautada na compreensão de diferentes tipos
de texto, em consonância com a Matriz de Referência do Saeb. Livro consumível,
composto por 112 (cento e doze) páginas impressas em papel Offset 90g/m², no
formato 20,5cm x 27,5cm. Organizado em 20 (vinte) lições, compostas pelos
seguintes gêneros textuais: verbete e tirinhas, fábula e carta, notícia e anedota,
texto de divulgação científica e poema narrativo, reportagem, cartaz, conto
popular, receita culinária, textos instrucionais, e-mail, conto de assombração,
diálogo, propaganda, crônica, texto narrativo. A cada lição é sugerida a aplicação
em uma aula com duração de 50 (cinquenta) minutos, a serem trabalhadas de
acordo com o planejamento do educador. Os conteúdos abordados preveem
tarefas com graus progressivos de dificuldade envolvendo diferentes habilidades.
Os cadernos contemplam 04 (quatro) simulados, ao final de cada bloco de 05
(cinco) lições, para avaliação do processo de aprendizagem dos educandos. Além
disso, o caderno dispõe de 04 (quatro) folhas de resposta destacáveis, com o
objetivo de familiarizar os estudantes com o modelo de prova de gabarito, similar
ao das avaliações externas.
9 O caderno de Matemática se debruça sobre a compreensão e resolução de
situações-problema, em consonância com a Matriz de Referência do Saeb. Livro
consumível destinado aos alunos do 5º ano do Ensino Fundamental I, composto
por 128 (cento e vinte e oito) páginas impressas em papel Offset 90g/m² no
formato 20,5cm x 27,5cm, organizado em 20 (vinte) lições, compostas pelos
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seguintes conteúdos: Números e sistema de numeração decimal, Poliedros e
corpos redondos, adição e subtração, multiplicação e divisão, ângulos,
localização, retas, polígonos, circunferências e círculos, triângulos e quadriláteros,
números na forma de fração, grandezas e medidas de comprimento, perímetro,
números na forma decimal, área, figuras, unidades de medida de tempo,
temperatura e massa, capacidade e volume. A cada lição é sugerida a aplicação
em uma aula com duração de 50 (cinquenta) minutos, a serem trabalhadas de
acordo com o planejamento do educador. Os conteúdos abordados preveem
tarefas com graus progressivos de dificuldade envolvendo diferentes habilidades.
Os cadernos contemplam 04 (quatro) simulados, ao final de cada bloco de 05
(cinco) lições, para avaliação do processo de aprendizagem dos educandos. Além
disso, o caderno dispõe de 04 (quatro) folhas de resposta destacáveis, com o
objetivo de familiarizar os estudantes com o modelo de prova de gabarito, similar
ao das avaliações externas.
Após analise, certificamos que os Kits de Lingua Portuguesa e Matemática do
Ensino Fundamental – 6º Ano, apresentam informações coerentes, de modo
que:
9 O caderno de Língua Portuguesa, destinado aos alunos do 6º. Ano do Ensino
Fundamental, têm proposta didática pautada na compreensão de diferentes
tipos de134 (cento e trinta e quatro) páginas impressas em papel Offset 90g/m²,
no formato 20,5cm x 27,5cm. Organizado em 20 (vinte) lições, compostas pelos
seguintes gêneros textuais: conto maravilhoso, crônica, cordel, notícia, tira, carta
pessoal, e-mail, regras de jogo, fábula, trava-língua, relato de viagem, verbete de
dicionário, receita, cartum, poema, reportagem, campanha publicitária, história
em quadrinhos, romance de aventura, artigo de opinião. Cada lição é sugerida
para a aplicação em uma aula com duração de 50 (cinquenta) minutos, a ser
trabalhada de acordo com o planejamento do educador. Os conteúdos
abordados preveem tarefas com graus progressivos de dificuldade envolvendo
diferentes habilidades. Os cadernos contemplam 04 (quatro) simulados, ao final
de cada bloco de 05 (cinco) lições, para avaliação do processo de aprendizagem
dos educandos. Além disso, o caderno dispõe de 04 (quatro) folhas de resposta
destacáveis, com o objetivo de familiarizar os estudantes com o modelo de prova
de gabarito, similar ao das avaliações externas.

9 O caderno de Matemática se debruça sobre a compreensão e resolução de
situações-problema, em consonância com a Matriz de Referência do Saeb. Livro
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consumível destinado aos alunos do 6º ano do Ensino Fundamental I, composto
por 150 (cento e cinquenta) páginas impressas em papel Offset 90g/m² no
formato 20,5cm x 27,5cm, organizado em 16 (dezesseis) lições, compostas pelos
seguintes conteúdos: localização, giros e ângulos, triângulos e quadriláteros, reta
numérica e operações, problemas com números naturais, representações de um
número, frações, decimais, figuras não planas, perímetro e ampliação de figuras,
área, medidas de massa e capacidade, porcentagem, leitura, interpretação e
construção de tabelas e gráficos. Cada lição é sugerida para aplicação em uma
aula com duração de 50 (cinquenta) minutos, a ser trabalhada de acordo com o
planejamento do educador. Os conteúdos abordados preveem tarefas com graus
progressivos de dificuldade envolvendo diferentes habilidades. Os cadernos
contemplam 04 (quatro) simulados, ao final de cada bloco de 04 (quatro) lições,
para avaliação do processo de aprendizagem dos educandos. Além disso, o
caderno dispõe de 04 (quatro) folhas de resposta destacáveis, com o objetivo de
familiarizar os estudantes com o modelo de prova de gabarito, similar ao das
avaliações externas.
Após analise, certificamos que os Kits de Lingua Portuguesa e Matemática do
Ensino Fundamental – 7º Ano, apresentam informações coerentes, de modo
que:
9 O caderno de Língua Portuguesa, destinado aos alunos do 7º. Ano do Ensino
Fundamental, têm proposta didática pautada na compreensão de diferentes tipos
de texto, em consonância com a Matriz de Referência do SAEB. Livro consumível,
composto por 152 (cento e cinquenta e duas) páginas impressas em papel Offset
90g/m², no formato 20,5cm x 27,5cm. Organizado em 20 (vinte) lições, compostas
pelos seguintes gêneros textuais: relato de memória, poema e haicai, conto de
mistério, letra de canção, leitura de imagem, entrevista, carta, texto de
divulgação científica, sinopse, campanha institucional, verbete de enciclopédia,
tira e charge, soneto, reportagem, biografia, memórias, texto teatral, artigo de
opinião. Cada lição é sugerida para a aplicação em uma aula com duração de 50
(cinquenta) minutos, a ser trabalhada de acordo com o planejamento do
educador. Os conteúdos abordados preveem tarefas com graus progressivos de
dificuldade envolvendo diferentes habilidades. Os cadernos contemplam 04
(quatro) simulados, ao final de cada bloco de 05 (cinco) lições, para avaliação do
processo de aprendizagem dos educandos. Além disso, o caderno dispõe de 04
(quatro) folhas de resposta destacáveis, com o objetivo de familiarizar os
estudantes com o modelo de prova de gabarito, similar ao das avaliações
externas.
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9 O caderno de Matemática se debruça sobre a compreensão e resolução de
situações-problema, em consonância com a Matriz de Referência do SAEB. Livro
consumível destinado aos alunos do 7º ano do Ensino Fundamental I, composto por
150 (cento e cinquenta) páginas impressas em papel Offset 90g/m² no formato
20,5cm x 27,5cm, organizado em 16 (dezesseis) lições, compostas pelos seguintes
conteúdos: Reta numérica e operações com números inteiros, problemas com
números inteiros, números racionais, frações, operações e problemas com números
racionais, problemas envolvendo gráficos, medidas e raiz quadrada, triângulos e
quadriláteros, polígonos, perímetro e área, figuras não planas e volume,
porcentagem, grandezas proporcionais, expressões algébricas, construções de
tabelas e gráficos. Cada lição é sugerida para aplicação em uma aula com duração de
50 (cinquenta) minutos, a ser trabalhada de acordo com o planejamento do
educador. Os conteúdos abordados preveem tarefas com graus progressivos de
dificuldade envolvendo diferentes habilidades. Os cadernos contemplam 04 (quatro)
simulados, ao final de cada bloco de 04 (quatro) lições, para avaliação do processo de
aprendizagem dos educandos. Além disso, o caderno dispõe de 04 (quatro) folhas
de resposta destacáveis, com o objetivo de familiarizar os estudantes com o modelo
de prova de gabarito, similar ao das avaliações externas.

Após analise, certificamos que os Kits de Lingua Portuguesa e Matemática do
Ensino Fundamental – 8º Ano, apresentam algumas informações incoerentes,
no que se refere a quantidade de páginas abaixo da descrição.
Ex.:na descrição abaixo de Lingua Portuguesa ( pregão002/2020) traz evidente
144 páginas, sendo que o livro apresenta apenas 142. Em Matemática traz 160
páginas, sendo que o livro apresneta 158.
9 O caderno de Língua Portuguesa, destinado aos alunos do 8º. Ano do Ensino
Fundamental, têm proposta didática pautada na compreensão de diferentes tipos
de texto, em consonância com a Matriz de Referência do Saeb. Livro consumível,
composto por 144 (cento e quarenta e quatro) páginas impressas em papel Offset
90g/m², no formato 20,5cm x 27,5cm. Organizado em 20 (vinte) lições, compostas
pelos seguintes gêneros textuais: conto popular, lenda, cordel, depoimento, carta,
notícia, tira, cartum, crônica, verbete de dicionário, poema, anúncio publicitário,
entrevista, editorial, texto de divulgação científica, manual de instruções, conto,
reportagem, poema visual, romance, artigo de opinião. Cada lição é sugerida para
a aplicação em uma aula com duração de 50 (cinquenta) minutos, a ser
trabalhada de acordo com o planejamento do educador. Os conteúdos abordados
preveem tarefas com graus progressivos de dificuldade envolvendo diferentes
habilidades. Os cadernos contemplam 04 (quatro) simulados, ao final de cada
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bloco de 05 (cinco) lições, para avaliação do processo de aprendizagem dos
educandos. Além disso, o caderno dispõe de 04 (quatro) folhas de resposta
destacáveis, com o objetivo de familiarizar os estudantes com o modelo de prova
de gabarito, similar ao das avaliações externas.

9 O caderno de Matemática se debruça sobre a compreensão e resolução de
situações-problema, em consonância com a Matriz de Referência do SAEB. Livro
consumível destinado aos alunos do 8º ano do Ensino Fundamental I, composto
por 160 (cento e sessenta) páginas impressas em papel Offset 90g/m² no formato
20,5cm x 27,5cm, organizado em 16 (dezesseis) lições, compostas pelos seguintes
conteúdos: reta numérica, números racionais e suas representações, frações e
números decimais, expressões numéricas, problemas com números naturais e
números inteiros, problemas com números racionais, unidades de medida,
porcentagem, mapas e figuras geométricas, triângulos e quadriláteros, ângulos e
polígonos, ampliação e redução de figuras, perímetro e área, expressões
algébricas, problemas envolvendo tabelas e gráficos, construção de tabelas e
gráficos. Cada lição é sugerida para aplicação em uma aula com duração de 50
(cinquenta) minutos, a ser trabalhada de acordo com o planejamento do
educador. Os conteúdos abordados preveem tarefas com graus progressivos de
dificuldade envolvendo diferentes habilidades. Os cadernos contemplam 04
(quatro) simulados, ao final de cada bloco de 04 (quatro) lições, para avaliação
do processo de aprendizagem dos educandos. Além disso, o caderno dispõe de
04 (quatro) folhas de resposta destacáveis, com o objetivo de familiarizar os
estudantes com o modelo de prova de gabarito, similar ao das avaliações
externas.
Após analise, certificamos que os Kits de Lingua Portuguesa e Matemática do
Ensino Fundamental – 9º Ano, apresentam informações incoerentes no que se
refere a quantidade de páginas abaixo da descrição.
Ex.:na descrição abaixo de Lingua Portuguesa e Matemática( pregão002/2020)
traz evidente 160 páginas, sendo que o livro apresenta apenas 158.

9
O caderno de Língua Portuguesa, destinado aos alunos do 9º. ano do Ensino
Fundamental, têm proposta didática pautada na compreensão de diferentes tipos de
texto, em consonância com a Matriz de Referência do Saeb. Livro consumível, composto
por 160 (cento e sessenta) páginas impressas em papel Offset 90g/m², no formato
20,5cm x 27,5cm. Organizado em 20 (vinte) lições, compostas pelos seguintes gêneros
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textuais: letra de canção, diário, autobiografia, biografia, carta argumentativa, notícia,
tira, cartum e charge, crônica, verbete de enciclopédia e texto expositivo, manual de
instruções, poema, campanha publicitária, conto, texto de divulgação científica,
romance, reportagem, texto expositivo, texto teatral, artigo de opinião. Cada lição é
sugerida para a aplicação em uma aula com duração de 50 (cinquenta) minutos, a ser
trabalhada de acordo com o planejamento do educador. Os conteúdos abordados
preveem tarefas com graus progressivos de dificuldade envolvendo diferentes
habilidades. Os cadernos contemplam 04 (quatro) simulados, ao final de cada bloco de 05
(cinco) lições, para avaliação do processo de aprendizagem dos educandos. Além disso, o
caderno dispõe de 04 (quatro) folhas de resposta destacáveis, com o objetivo de
familiarizar os estudantes com o modelo de prova de gabarito, similar ao das avaliações
externas.
9
O caderno de Matemática se debruça sobre a compreensão e resolução de
situações-problema, em consonância com a Matriz de Referência do Saeb. Livro
consumível destinado aos alunos do 9º ano do Ensino Fundamental I, composto por 160
(cento e sessenta) páginas impressas em papel Offset 90g/m² no formato 20,5cm x
27,5cm, organizado em 16 (dezesseis) lições, compostas pelos seguintes conteúdos:
números racionais e operações, radicais e problemas com números racionais, medidas
e porcentagem, tabelas e gráficos, expressões algébricas, equações de 2º. Grau,
equações e inequações, sistemas e equações de 1º. Grau, sólidos e triângulos, polígonos,
círculos, circunferências e coordenadas cartesianas, triângulo retângulo, área, volume,
figuras semelhantes, proporções e grandezas. Cada lição é sugerida para aplicação em
uma aula com duração de 50 (cinquenta) minutos, a ser trabalhada de acordo com o
planejamento do educador. Os conteúdos abordados preveem tarefas com graus
progressivos de dificuldade envolvendo diferentes habilidades. Os cadernos
contemplam 04 (quatro) simulados, ao final de cada bloco de 04 (quatro) lições, para
avaliação do processo de aprendizagem dos educandos. Além disso, o caderno dispõe
de 04 (quatro) folhas de resposta destacáveis, com o objetivo de familiarizar os
estudantes com o modelo de prova de gabarito, similar ao das avaliações externas.

APRESENTAM COERÊNCIA:
9 As Unidade de atividade off-line
Nos livros são inseridas 04 (quatro) folhas de respostas / gabaritos destacáveis, não
sendo folhas a parte, que deverão ser preenchidas pelos alunos ao realizarem o
simulado, para se familiarizarem com o modelo de prova de gabarito, similar ao das
avaliações externas.
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Estão em conformidades o Desenvolvimento de itens de avaliação
Elaboração, diagramação, revisão e análise pedagógica dos itens que compõem os
exercícios de práticas de cada lição e de cada simulado. Itens estes que são reanalisados
conforme cada comportamento de respostas dos alunos.
9

Consolidação de avaliações

A cada conjunto de lições, há uma proposta de avaliação de processo em formato de
simulado, para que os alunos se familiarizem com o tipo de exame a que serão
submetidos no ensino fundamental. Nos cadernos de Língua Portuguesa e de
Matemática, para cada avaliação, há uma Folha de Respostas em que os alunos
transpõem as respostas dadas às questões. Desse modo, o Projeto viabiliza ao grupo de
estudantes o exercício do preenchimento de gabaritos oficiais.
Para o professor, além das orientações para correção das questões, há quadros avulsos
que permitem o acompanhamento do desempenho e o progresso de seus alunos em
cada simulado.
9

Livro do Professor

Aos educadores, o Projeto disponibiliza uma coleção de Guias e Recursos Didáticos,
organizados por ano de escolaridade, os quais apresentam orientações detalhadas para
cada lição proposta ao estudante; encaminhamentos para aplicação e correção dos
simulados; e quadros para consolidação e acompanhamento da progressão dos alunos.
Os guias do professor apresentam a reprodução reduzida do livro do aluno, e para cada
lição proposta aoestudante, a descrição da habilidade desenvolvida na atividade;
orientações de encaminhamento; e orientações para explorar dificuldades; além da
explicitação dos descritores da Matriz de referência do Saeb abordados em
determinadas atividades.
Ao final de cada Guia do Professor, há um quadro de acompanhamento que consiste no
registro dos resultados individuais dos estudantes nos simulados. Esse registro fornece
um diagnóstico do desenvolvimento de cada aluno e de toda a turma, possibilitando a
identificação de principais dificuldades e o planejamento de novas estratégias para as
próximas aulas.
Os Guias do professor se apresentam em formato 23 x 28,8 cm.
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CONCLUSÃO:
Ficam as amostras apresentadas pela licitante INCA TECNOLOGIA DE PRODUTOS E
SERVIÇOS EIRELI, declarada REPROVADA em virtude de inconformidade nas informações
prestadas no que se refere ao numero de páginas ausentes nas coleções/kits de Lingua
Portuguesa e Matemática do 2º, 3º, 4º, 5º,8º e 9º ano, bem como ausencia de Referências
na coleção do segundo ano, especificamente o Livro de Matemática.
Nada mais havendo, segue assinado pela equipe analisadora.

Rosana da Silva - Coordenadora Pedagógica – Ensino Fundamental Anos Finais
__________________________________________________________________
Poliana de Jesus Santos – Coordenadora Pedagógica Anos Iniciais
___________________________________________________________________
Lucilene Souza Feitosa – Coordenadora do Núcleo de Educação Inclusiva
____________________________________________________________________
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