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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES De ALMEIDA 
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CNPJ: 06.988.976/0001-09 

CONTRATO PE SRP N° 004/2021. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°00004/2021-CPL  
ATA  NR.  007/2021 
CONTRATO N. 20210319001 

CONTRATO DE FORNECIMENTO 
QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA, 
ESTADO DO MARANHÃO E A 
EMPRESA EDSON P COSTA  JUNIOR  
EIRELI-ME 

Por este instrumento particular, a PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE 
ALMEIDA/MA, situada na Rua Manoel Pires de Castro, 279 — Centro — CEP 65.560-000 
Magalhães de Almeida — Ma inscrita no CNPJ sob o n° 06.988.976/0001-. neste ato 
representada pelo prefeito municipal, Sr. Raimundo Nonato Carvalho a seguir denominada 
CONTRATANTE, e a empresa: EDSON P COSTA  JUNIOR  EIRELI-ME ,com sede na 
Rua Vereador Edmundo Genuíno Oliveira,n°2860,Sala-A,Bairro:São Cristóvão 
Teresina/PI-CEP 64.055-030,inscrita no CNPJ sob n° 35.187.278/0001-02, por intermédio 
do seu representante Legal Edson Pinheiro Costa  Junior,  portador da cédula de identidade 
n° 36190096-X SSP-SP e CPF n°417.338.273-15, a seguir denominada CONTRATADA, 
acordam e justam firmar o presente Contrato, nos termos da Lei n° 10.520/02, Decreto n° 
10.024/19 e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei n° 8.666/93, assim como 
pelas clausulas a seguir expressas: 

Clausula Primeira — DO OBJETO: 
1.1. Registro de Prego para futuras Aquisição de livros didáticos para rede de ensino do 

município de Magalhães de Almeida/MA. 

Cláusula Segunda — DO FUNDAMENTO LEGAL: 
2.1.Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP 
n° 004/2021 e rege-se pelas disposições expressas na Lei n° 10.520/02, Decreto n° 10.024/19 
e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei n° 8.666/93 e suas alterações 
posteriores e pelos preceitos de direito público. A proposta de pregos apresentada passa a 
integrar este contrato. 

Cláusula Terceira — DO VALOR CONTRATUAL: 
3.1. Pela execução do objeto ora contratado, a Contratante pagará à Contratada o valor 
global de R$ 768.073,60( setecentos e sessenta e oito mil setenta e  tit's  reais e sessenta 
centavos) 

Cláusula Quarta — DOS RECURSOS FINANCEIROS: 
4.1.As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos específicos 
consignados no orçamento, classificada conforme abaixo especificado e demais dotações que 
por ventura se fizerem necessárias, através de ordem de fornecimento correspondente: 
DOTAÇÃO: 
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EDUCAÇÃO 
12.361.0050.2013.0000— MANUTENÇÃO DA SECREATRIA DE EDUCAÇÃO 
3.3.90.30.00 - Material De Consumo 
12.361.0832.2095.0000- MANUT. E FUNC. DO ENSINO  FUND.  40% 
3.3.90.30.00 - Material De Consumo 
12.366.0832.2105.0000 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 
ADULTOS 
3.3.90.30.00 - Material De Consumo 

Cláusula Quinta — DA VINGÊNCIA: 
5.1. 0 presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência de 12 meses. 

Cláusula Sexta — DO FORNECIMENTO E LOCAL DA ENTREGA: 
6.1. Os produtos deverão ser entregues, 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 produtos que porventura não atendam 
as especificações, sob pena das sanções cabíveis. 

6.2. Os produtos deverão ser fornecidos integralmente e de forma ininterrupta. 

6.3.0s produtos deverão ser entregues no local indicado em cada Termo de Referência, no 
horário das 08:00h (oito horas) As 12:00h (doze horas). 

Cláusula Sétima — DO PAGAMENTO: 
7.1. 0 pagamento será efetuado mensalmente, referente aos produtos 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 e o FGTS, no prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da entrega da Nota Fiscal 
de fornecimento dos produtos, 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 Divida Ativa da União. 

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

7.3.Nenhum pagamento será efetuado ao CONTRATADO caso o mesmo se encontre em 
situação irregular perante a Seguridade Social e Tributos Federais, conforme item 7.1. 

7.4.As Notas Fiscais deverão vir acompanhadas da respectiva ordem de fornecimento. 
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Cláusula Oitava— DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILIBRIO ECONÔMICO-
FINANCEIRO DO CONTRATO: 
8.1.0correndo desequilíbrio econômico-fmanceiro do contrato, a Administração poderá 
restabelecer a relação pactuada, nos termos do  art.  65, inciso II, alínea d, da Lei n° 8.666/93, 
mediante comprovação documental e requerimento expresso do contratado. 

Cláusula Nona — DA FISCALIZAÇÃO: 
9.1.Contratante indicará uma pessoa de seu preposto para exercer as atividades de 
fiscalização dos produtos recebidos, através de portaria 

Cláusula Décima — DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES: 
10.1.Constituem direitos da Contratante receber o objeto deste Contrato nas condições 
avençadas e da Contratada perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados. 
10.2.Constituem obrigações da Contratada: 

I) entregar os produtos as suas expensas, no local indicado na cláusula sexta do 
presente contrato; 

II) fornecer os produtos, rigorosamente nas especificações, prazos e condições 
descritas na Clausula I — DO OBJETO e Anexo I; 

III)os produtos deverão ser fornecidos integralmente e constante no caso de 
provimento ininterruptamente, no caso de manutenção sempre que 
requisitado conforme ordem de produtos de acordo com as necessidades das 
Secretarias municipais. 

IV) assumir todos os custos ou despesas que se fizerem necessários para o 
adimplemento das obrigações decorrentes deste Contrato; 

V) Não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste Contrato; 
VI) sujeitar-se à mais ampla fiscalização por parte da CONTRATANTE, 

prestando todos os esclarecimentos solicitados a e atendendo As reclamações 
procedentes, caso ocorram; 

VII)comunicar à CONTRATANTE os eventuais casos fortuitos ou de força 
maior, dentro do prazo de 02 (dois) dias Ateis após a verificação do fato e 
apresentar os documentos para a respectiva aprovação, em até 05(cinco) dias 
consecutivos, a partir de sua ocorrência, sob pena de não serem considerados; 

VIII)atender aos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais 
decorrentes da execução do presente contrato; 

IX)manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas; 

X)a Contratada responderá, de maneira absoluta e inescusável, pela perfeita 
condição dos produtos fornecidos, inclusive suas quantidades e qualidade, 
competindo-lhe também, a dos produtos que não aceitos pela fiscalização da 
Contratante deverão ser trocados; 

XI) serão de direta e exclusiva responsabilidade da Contratada quaisquer 
acidentes que porventura ocorram na entrega dos produtos e o uso indevido 
de patentes e registros. 

10.3.Constituem obrigações da Contratante: 
I) fiscalizar e acompanhar a execução do objeto deste Contrato; 
II) efetuar o pagamento conforme estipulado na Clausula do Pagamento; 
III)designar servidor para acompanhar a execução deste Contrato; 
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IV)comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com 
a execução do Contrato. 

Clausula Décima Primeira — DA TROCA EVENTUAL DE DOCUMENTOS: 
11.1. A troca eventual de documentos entre a Contratante e a Contratada,  sera  realizada 
através de protocolo. 

11.2.Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos. 

Cláusula Décima Segunda — DA RESCISÃO DO CONTRATO: 
12.1.A rescisão do contrato terá lugar de pleno direito, a critério da Contratante, 
independentemente de interposição judicial ou extrajudicial, em conformidade com o  art.  
55, inciso IX, da Lei n° 8.666/93 e suas alterações nos casos previstos nos artigos 77 e 78 da 
referida lei. 

Cláusula Décima Terceira — DAS SANÇÕES E PENALIDADES: 
13.1.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 inidõneo, 
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 Magalhães 
de Almeida/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. 

13.2.A penalidade  sell  obrigatoriamente registrada no Diário Oficial do Estado e no caso de 
suspensão de licitar, o LICITANTE deverá ser descredenciado por igual período, sem 
prejuízo das demais cominagões legais. 

13.3.No caso de inadimplemento, o CONTRATADO estará sujeita as seguintes 
penalidades: 

13.3.1. Advertência, 
13.3.2. 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; 

13.3.3. 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. 

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

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

13.3.6. A aplicação da sanção prevista no item 13.3.1, não prejudica a 
incidência cumulativa das penalidades dos itens 13.3.2, 13.3.3 e 13.3.4, 
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. 
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13.4. As sanções previstas nos itens 13.3.1, 13.3.4 e 13.3.5, poderão ser aplicadas 
conjuntamente com os itens 13.3.2 e 13.3.3, facultada a defesa prévia do interessado, no 
prazo de 10 (dez) dias úteis. 

13.5. Ocorrendo à inexecução de que trata o item 13.3, 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. 

13.6.A segunda adjudicatória, ocorrendo a hipótese do Prego anterior, ficará sujeita as 
mesmas condições estabelecidas neste Edital. 

13.7. A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula é de competência exclusiva da 
Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/MA. 

Cláusula Décima Quarta — DOS CASOS OMISSOS: 
14.1.0s casos omissos serão resolvidos à luz da Lei n° 10.520/02, Decreto n° 5.450/05e 
subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei  if  8.666/93 e suas alterações 
posteriores, e dos princípios gerais de direito. 

Clausula Décima Quinta — DO FORO: 
15.1.Fica eleito o foro da Comarca de Magalhães de Almeida/MA, Estado do  Maranhao,  
para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente Contrato, que 
foi impresso em 03 (três) vias de igual teor. 

EDSON P COFí  JUNIOR  EIRELI-ME 
CNPJ sobcV .187.278/0001-02 

Edson Pinheiro Costa  Junior  
vyyza jvavoLtly, pintilux do SNVO. CPF n°417.338.273-15 

, 

CONTRATADA  
60gAio.go;'" 
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LOTE 1 -LIVROS PARA EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

Item Descrição Und Quant Marca Valor 
Unitario 

Valor Total 

1 COLEÇÃO BURITI MIRIM- 
Livro para Educação Infantil - 
Maternal (alunos 2 anos)-0 
livro do aluno para o Maternal 
é consumivel, impresso em 
papel  Offset,  com acabamento 
em espiral com capa plástica e 
tem formato diferenciado: em 
espiral 34cm x 
24,5cm.Organizado em 
atividades sequenciais, que 
possibilitam uma vivência 
integrada do conhecimento, 
com propostas que se 
relacionam com diferentes 
eixos de aprendizagem. As 
atividades são organizadas em 
histórias, brincadeiras, 
cantigas, poemas , textos 
literários e textos informativos 
com Caderno de criatividade, 
Almanaque da família, Jogos 
Educativos. Portal Virtual que 
retina imagens, dudios e textos 
pedagógicos, recursos que 
ampliam os conteúdos 
fornecidos em sala de aula e 
estimulam o interesse das 
crianças. 

Und 400 Editora 
Moderna 

R$ 
133,00 

R$ 
53.200,00 

2 COLEÇÃO BURITI MIRIM- 
Livro para Educação Infantil - 
Infantil I (alunos 3 anos)-0 
livro do aluno é consumivel, 
impresso em papel  Offset,  com 
acabamento em espiral com 
capa plástica, em formato 32 
cm x 23,5 cm.Livro com 08 
unidades e 06 eixos de 

Und 200 Editora 
Moderna 

R$ 
202,00 

R$ 
40.400,00 
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aprendizagem.Organizado em 
atividades sequenciais, que 
possibilitam uma vivência 
integrada do conhecimento, 
com propostas que se 
relacionam com diferentes 
eixos de aprendizagem. As 
atividades são organizadas em 
histórias, brincadeiras, 
cantigas, poemas , textos 
literários e textos 
informativos com Caderno de 
cenarios,Almanaque da 
familiajogos Educativos.Portal 
Virtual que reúna imagens, 
dudios e textos pedagógicos, 
recursos que ampliam os 
conteúdos fornecidos em sala 
de aula e estimulam o interesse 
das crianças. 

3 COLEÇÃO BURITI MIRIM- Und 176 Editora R$ R$ 
Livro para Educação Infantil- Moderna 202,00 35.552,00 
Infantil II (alunos 4 anos)-0 
livro do aluno é consumivel, 
impresso em papel  Offset,  com 
acabamento em espiral com 
capa plástica, em formato 23 
cm X 29 cm. Livro com 08 
unidades e 06 eixos de 
aprendizagem. Organizado em 
atividades sequenciais, que 
possibilitam uma vivência 
integrada do conhecimento, 
com propostas que se 
relacionam com diferentes 
eixos de aprendizagem. As 
atividades são organizadas em 
histórias, brincadeiras, 
cantigas, poemas , textos 
literários e textos informativos 
com Caderno de cenarios, 
Almanaque da família, Jogos 
Educativos. Portal Virtual que 
reúna imagens, dudios e textos 
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pedagógicos, recursos que 
ampliam os conteúdos 
fornecidos em sala de aula e 
estimulam o interesse das 
crianças. 

4 COLEÇÃO BURITI MIRIM- 
Livro para Educação Infantil - 
Infantil  III  (alunos 5 anos)-0 
livro do aluno é consurnivel, 
impresso em papel  Offset,  com 
acabamento em espiral com 
capa plástica, em formato 23 
cm X 29 cm. Livro com 08 
unidades e 06 eixos de 
aprendizagem. Organizado em 
atividades sequenciais, que 
possibilitam uma vivência 
integrada do conhecimento, 
com propostas que se 
relacionam corn diferentes 
eixos de aprendizagem. As 
atividades são organizadas em 
histórias, brincadeiras, 
cantigas, poemas , textos 
literários e textos informativos 
com Caderno de cenarios, 
Almanaque da familia, Jogos 
Educativos. Portal Virtual que 
retina imagens, dudios e textos 
pedagógicos, recursos que 
ampliam os conteúdos 
fornecidos em sala de aula e 
estimulam o interesse das 
crianças. 

Und 168 Editora 
Moderna 

R$ 
202,00 

R$ 
33.936,00 

Valor total do Lote I por Extenso-Duzentos e três mil e 
oitocentos e sessenta reais 

R$ 
163.088,00 

Item Descrição Ensino 
fund  

Und Marca Quant Valor 
Unitário 

Valor Total  

1 Coleção Aprova Brasil- 
Livro para Prova Brasil- 
Livro do Aluno de atividades 
de Matemática, Livro 
consumivel para disciplina de 
Matemática, deverá ser 
destinado aos alunos do 10 

1° ano Und Editora 
Moderna 

216 R$ 112,00 R$ 24.192,00 

\., 
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ano do Ensino Fundamental 
I, composto no minimo 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 
minimo 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.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. 

2 Coleção Aprova Brasil- 1° ano Und Editora 216 R$ 112,00 R$ 24.192,00 
Livro para Prova Brasil- Moderna 
Livro do Aluno de atividades 
de Português, Livro 
consumivel para disciplina de  
Lingua  Portuguesa, deverá 
ser destinado aos alunos do 
1° ano do Ensino 
Fundamental I, composto no 
minimo 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 
minimo em 10 (dez) lições, 
compostas pelos seguintes 
conteúdos: leituras de k 
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adivinha, trava-lingua,  
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 
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, 

3 Coleção Aprova Brasil- 2° ano Und Editora 208 R$ 112,00 R$ 23.296,00 
Livro para Prova Brasil- Moderna 
Livro do Aluno de atividades 
de Matemática, Livro 
consumivel 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.A sequência de k 
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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. 

4 Coleção Aprova Brasil- 
Livro para Prova Brasil- 
Livro do Aluno de atividades 
de Português,Livro 
consumivel para disciplina de  
Lingua  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-lingua,  
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. 
organizada de acordo com os 
conteúdos definidos pela 
Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) para o 2° 
ano, considerando uma 
ordem crescente de 
dificuldade. 

2° ano Und Editora 
Moderna 

208 R$ 112,00 R$ 23.296,00 

5 Coleção Aprova Brasil- 
Livro para a Prova Brasil- 
Livro do Aluno de atividades 
de Matemática, Livro 

3° ano Und Editora 
Moderna 

240 R$ 112,00 R$ 26.880,00 

\ 
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consumivel para disciplina de 
Matemática, deverá ser 
destinado aos alunos do 30 
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.A sequência de 
conteúdos deve estar 
organizada de acordo com os 
conteúdos definidos pela 
Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) para o 30 
ano, considerando uma 
ordem crescente de 
dificuldade; 

6 Coleção Aprova Brasil- 3° ano Und Editora 240 R$ 112,00 R$ 26.880,00 
Livro para a Prova Brasil- Moderna 
Livro do Aluno de atividades 
de Português,Livro 
consumivel para disciplina de  
Lingua  Portuguesa, deverá 
ser destinado aos alunos do 
3° 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 k \ 
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mínimo em 10 (dez) lições, 
compostas pelos seguintes 
conteúdos: leituras de 
adivinha, trava-lingua,  
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 
sequência de conteúdos deve 
estar organizada de acordo 
com os conteúdos defmidos 
pela Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) para o 30 
ano, considerando uma 
ordem crescente de 
dificuldade. 

7 Coleção Aprova Brasil- 4° ano Und Editora 256 R$ 112,00 R$ 28.672,00 
Livro para a Prova Brasil- Moderna 
Livro do Aluno de atividades 
de Matemática, Livro 
consumivel 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 
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 

, 

\ \ 
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desenvolvimento dos 
conteúdos ou como material 
destacável. A sequência de 
conteúdos deve estar 
organizada de acordo com os 
conteúdos defmidos pela 
Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) para o 4° 
ano, considerando uma 
ordem crescente de 
dificuldade, 

8 Coleção Aprova Brasil- 40  ano Und Editora 256 R$ 112,00 R$ 28.672,00 
Livro para a Prova Brasil- Moderna 
Livro do Aluno de atividades 
de Português,Livro 
consumivel para disciplina de  
Lingua  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 20,5cm x 
27,5cm, organizados no 
mínimo em 10 (dez) lições, 
compostas pelos seguintes 
conteúdos: leituras de 
adivinha, trava-lingua,  
parlenda, texto jornalístico, 
legenda, convite, receita 
culinária, regras de jogo, 
lenda e fábulas. Cada lição 
devera 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 
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. k 
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9 Coleção Aprova Brasil- 
Livro para a Prova Brasil- 
Livro do Aluno de atividades 
de Matemática, Livro 
consumivel 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 
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. 

5° ano Und Editora 
Moderna 

316 R$ 112,00 R$ 35.392,00 

10 Coleção Aprova Brasil- 
Livro para a Prova Brasil- 
Livro do Aluno de atividades 
de Português, Livro  
consumivel para disciplina de 
Lingua  Portuguesa, deverá 

5° ano Und Editora 
Moderna 

316 R$ 112,00 R$ 35.392,00 

\ .\./ 
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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-lingua,  
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 
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. 

11 Coleção Aprova Brasil- 6°ano Und Editora 320 R$ 132,00 R$ 42.240,00 
Livro para a Prova Brasil- Moderna 
Livro do Aluno de atividades 
de Matemática, 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 20,5cm x 
\\/( 
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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, 
diferentes representações de 
um numero, frações, frações 
e decimais, operações com 
frações decimais, figuras não 
planas e simetria, perímetro e 
ampliação de figuras,  area,  
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. 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. 

12 Coleção Aprova Brasil- 6° ano Und Editora 320 R$ 132,00 R$ 42.240,00 
Livro para a Prova Brasil- Moderna 
Livro do Aluno de atividades 
de Português, Livro 
consumivel para disciplina de  
Lingua  Portuguesa, deverá 
ser destinado aos alunos do 
6° ano do Ensino 
Fundamental II, composto 
por no minimo 100 (cento) e 
no máximo 160 (cento e 
sessenta) paginas impressas 
em papel Offset com 
aproximadamente 90g/m2, 
com acabamento em espiral 
empastado com capa 
plástica, no formato \\ 
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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.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. 

13 Coleção Aprova Brasil- 7° ano Und Editora 232,8 R$ 132,00 R$ 30.729,60 
Livro para a Prova Brasil- Moderna 
Livro do Aluno de atividades 
de Matemática, Livro 
consumivel para disciplina de 
Matemática deverá ser 
destinado aos alunos do 7° 
ano do Ensino Fundamental 
II, composto por no mínimo 
120 (cento e vinte) e no 
máximo 160 (cento e 
sessenta) paginas 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) \ 
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lições cada um, compostas 
pelos seguintes conteúdos: 
localização, giros, e ângulos, 
triângulos e quadriláteros, 
reta numérica, problemas 
com números naturais, 
diferentes representações de 
um numero, frações, frações 
e  decimals,  operações com 
frações decimais, figuras não 
planas e simetria, perímetro e 
ampliação de figuras,  area,  
medidas de massa e 
capacidade, problemas com 
frações decimais, 
porcentagem, ler e interpretar 
gráficos e Pagina 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. 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. 

14 Coleção Aprova Brasil- 7° ano Und Editora 232 R$ 132,00 R$ 30.624,00 
Livro para a Prova Brasil- Moderna 
Livro do Aluno de atividades 
de Português, Livro 
consumivel para disciplina de  
Lingua  Portuguesa, deverá 
ser destinado aos alunos do 
70 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 .v 

\\ 27,5cm, organizados em 
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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.A 
sequência de conteúdos deve 
estar organizada de acordo 
com os conteúdos defmidos 
pela Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) para o 7° 
ano, considerando uma 
ordem crescente de 
dificuldade. 

15 Coleção Aprova Brasil- 8° ano Und Editora 274 R$ 132,00 R$ 36.168,00 
Livro para a Prova Brasil- Moderna 
Livro do Aluno de atividades 
de Matemática, Livro 
consumivel para disciplina de 
Matemática deverá ser 
destinado aos alunos do 8° 
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: \ \/ 
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localização, giros, e ângulos, 
triângulos e quadriláteros, 
reta numérica, problemas 
com números naturais, 
diferentes 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. 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. 

16 Coleção Aprova Brasil- 8° ano Und Editora 274 R$ 132,00 R$ 36.168,00 
Livro para a Prova Brasil- Moderna 
Livro do Aluno de atividades 
de Português, Livro 
consumivel para disciplina de  
Lingua  Portuguesa, deverá 
ser destinado aos alunos do 
8° ano do Ensino 
Fundamental II, composto 
por no minimo 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 \ / )( 



- R.)Lrip, i\it , 51 /45  

PROCESSO t2P:  
MODALIDADE r  
'ÍS%  

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA 
Rua Manoel Pires de Castro, 279— Centro — CEP 65.560-000 Magalhães de Almeida — Ma 

CNPJ: 06.988.976/0001-09 

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  fig-do 
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. 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. 

17 Coleção Aprova Brasil- 9° ano Und Editora 312 R$ 132,00 R$ 41.184,00 
Livro para a Prova Brasil- Moderna 
Livro do Aluno de atividades 
de Matemática, Livro 
consumivel para disciplina de 
Matemática deverá ser 
destinado aos alunos do 9° 
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, \ -)( 
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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. 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. 

18 Coleção Aprova Brasil- 9° ano Und Editora 312  It$  132,00 R$ 41.184,00 
Livro para a Prova Brasil- Moderna 
Livro do Aluno de atividades 
de Português, Livro 
consumivel para disciplina de  
Lingua  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 X 
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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. A 
sequência de conteúdos deve 
estar organizada de acordo 
com os conteúdos definidos 
pela Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) para o 90 
ano, considerando uma 
ordem crescente de 
dificuldade. 

19 Guia de recursos didaticos 1° ao Und Editora 40 R$ 142,00 R$ 5.680,00 
Coleção Aprova Brasil- 5° Moderna 
Livro para prova Brasil do 
Professor - Matemática- 
destinado aos professores do 
1° ao 500  ano do Ensino 
Fundamental I, composto 
por no minimo 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 1° ao 5" 
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 \ ,e 
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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 
especificas 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 
minimo, 04 (quatro) 
capacitações presenciais, 
realizadas por pedagogo, 
com carga horária  minima  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 inicio do ano 
letivo com o objetivo de 
oport-unizar 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. 

k  
I 
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20 Guia de recursos didaticos 
Coleção Aprova Brasil- 
Livro para a Prova Brasil do 
Professor - Português- deverá 
ser destinado aos professores 
do 1° ao 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 

1° ao 
50 

Und Editora 
Moderna 

40 R$ 142,00 R$ 5.680,00 

28,8cm, com no mínimo 10 
(dez) lições. Deverá ser 
destinado aos professores do 
10 ao 5" 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 
especificas para o 
desenvolvimento das 
questões, incluindo trabalhos 
preliminares e fmais 
essenciais, relação dos 
conteúdos desenvolvidos nas 
paginas, além de sugestões de 
atividades caso sejam \ /' 
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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  
minima  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 Diagnóstica, a ser 
aplicada no inicio 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 

21 Guia de recursos didaticos 6° ao Und Editora 40 R$ 142,00 R$ 5.680,00 
Coleção Aprova Brasil- 9° Moderna 
Livro para Prova Brasil do 
Professor - Matemática- 
deverá ser destinado aos 
professores do 6° ao 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 do 6° ao 
9'ano do Ensino 
Fundamental II, devendo 
trazer orientações 
pedagógicas detalhadas para k \ 
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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 pagina 
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 
especificas para o 
desenvolvimento das 
questões, incluindo trabalhos 
preliminares e finais 
essenciais, relação dos 
conteúdos desenvolvidos nas 
paginas, 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. \ 

.\ 
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Deverão ser realizadas 05 
(cinco) capacitações 
presenciais, realizadas por 
pedagogo, com carga horária  
minima  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 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. 

22 Guia de recursos didaticos 6° ao Und Editora 40 R$ 142,00 R$ 5.680,00 
Coleção Aprova Brasil - 9° Moderna 
Livro para a Prova Brasildo 
Professor - Português- deverá 
ser destinado aos professores 
do 6° ao 9°ano do Ensino 
Fundamental II, composto 
por no minimo 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. \ 

/1 
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Cada pagina deverá conter a 
reprodução reduzida da 
pagina do livro do aluno 
gabaritado, informações 
sobre o gênero textual 
estudado, gênero textual 
estudado na lição, descrição 
da habilidade desenvolvida 
em cada atividade, defmição 
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  
Lingua 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  
minima  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 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 \ .\ 
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partir da observação do 
desempenho dos estudantes, 
da turma e da rede de ensino. 

23 Coleção Aprova Brasil- 1° ao Und Editora 160 R$ 22,00 R$ 3.520,00 
Livro Diário para o Professor 9° Moderna 

24 Coleção Aprova Brasil- 1° ao Und Editora 16 R$ 42,00 R$ 672,00 
Livro do Gestor EF AI 5° Moderna 
(Coordenador) 

25 Coleção Aprova Brasil Livro 
do Gestor EF AF  

6° ao 
9° 

Und Editora 
Moderna 

16 R$ 42,00 R$ 672,00 

(Coordenador) 
RS: R$ 

604.985,60 
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