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PROPOSTA DE PREÇOS-FINAL 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE 
ALMEIDA-MA.  

ll MODALIDADE: PREGÃO ELETRONICO SRP  Ng  004 2021 
1 
I PROCESSO ADMINISTRATIVO J N°0004 2021-CPL  

TIPO DE LICITA  ÃO MENOR  PRE  0 DIVIDIDO POR LOTE DISPUTADO POR ITEM 

DATADAABERTURA I 04 DE MAR 0 DE 2021 

HORÁRIO 08:00HS OITO HORAS 

OBJETO 

REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDATICOS E  KITS  
ESCOLARES PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNDAMENTAL I e II e EIA  DA REDE DE ENSINO 
DO MUNICIPIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA,CONFORME DESCRITO NESTE EDITAL E 
SEUS ANEXOS. 

- 

EMPRESA: 

RAZÃO SOCIAL: EDSON P COSTA  JUNIOR  EIRELI-ME  
END  EREÇO:RUA VEREADOR EDMUNDO GENUINO OLIVEIRA N2  2039,SALA-01 TERESINA - PI. 
CNPJ: 35.187.278/0001-02  INS:  196573530 TEL2b)3234-2578 

Cep:64.055-030 

Prezados Senhores: Pelo presente, submete à apreciação de Vossa Senhoria, nossa Proposta 
de Preços para o fornecimento dos Livros Didáticos abaixo, assumindo inteira 
responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na 
preparação da mesma: 

LOTE I -LIVRO PARA EDUCACÃO INFANTIL 

,  Iwo  .:.Desolic00 Uotl 

, 

Quaot MOtia: .1.410.tiblitario.': Valor To ,.. 

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 historias, brincadeiras, 
cantigas, poemas , textos literários e textos informativos 
com Caderno de criatividade,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. Und 500 

Editora 
Moderna R$ 133,00 R$ 66.500,00 

Edson P Costa junior Eireli-CNPI:35.187.278/0001-02 
Rua  Vereador  Edmund* Genuino Oliveira ,n2 2039,Sala -A,São  Cristovão,  Teresina-PI 

1n0weeducaciona12019@gtriail.corn  (86)3234-2578 
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COLEÇÃO BURITI MIRIM-Livro para Educação Infantil 
- Infantil I (alunos 3 anos)-0 livro do aluno 6 
consumivel, impresso  ern  papel  Offset,  com acabamento 
em espiral  corn  capa plástica, em forma to 32 cm x 23,5 
cm.Livro  corn  08 unidades e 06 eixos de 
aprendizagem,Organizado  ern  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 retina imagens,  Audios  e 
textos pedagógicos, recursos que ampliam os conteúdos 
fornecidos em sala de aula e estimulam o interesse das 
crianças. Und 250 

Editora 
Moderna R$ 202,00 R$ 50.500,00 

' 

3 

COLEÇÃO BURITI MIRIM-Livro para Educação Infantil-
Infantil 11 (alunos 4 anos)-0 livro do aluno 6 consumivel, 
impresso em papel  Offset, corn  acabamento em espiral  
corn  capa plástica, em formato 23 cm X 29 cm.Livro com 
08 unidades e 06 eixos de aprendizagem.Organizado em 
atividades sequenciais, que possibilitam urna 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  corn  Caderno de cenarios,Almanaque da 
familiajogos Educativos.Portal Virtual que retina 
imagens,  Audios  e textos pedagógicos, recursos que 
ampliam os conteúdos fornecidos em sala de aula e 
estimulam o interesse das crianças. Und 220 

Editora 
Moderna R$ 202,00 R$ 44.440,00 

4 

COLEÇÃO BURITI MIRIM-Livro para Educação infantil 
- Infantil Ill (alunos 5 anos)-0 livro do aluno 6 
consumivel, impresso em papel  Offset, corn  acabamento 
em espiral com capa plástica, em formato 23 cm X 29 
cm.Livro  corn  08 unidades e 06 eixos de aprendizagem. 
Organizado em atividades sequenciais, que possibilitam 
urna vivência integrada do conhecimento, com 
propostas que se relacionam com diferentes eixos de 
aprendizagem. As atividades sãoorganizadas em 
histórias, brincadeiras, cantigas, poemas ,textos 
literários e textos informativos com Caderno de 
cenarios,Almanaque da familiajogos Educativos.Portal 
Virtual que reúna imagens,  Audios  e textos pedagógicos, 
recursos que ampliam os conteúdos fornecidos em sala 
de aula e estimulam o interesse das crianças. Und 210 

Editora 
Moderna R$ 202,00 R$ 42.420,00 

Valor total do Lote I por Extenso-Duzentos e três mil e 
oitocentos e sessenta reais R$ 203.860,00 

LOTE H-LIVRO PARA PROVA BRASIL 

Edson P Costa Junior Eirell-CNPI35.187.278/0001-02 
Rua  Vereador  Edmund* Genuino Oliveira ,n2 2039,Sala -A,São  Cristovão,  Teresina-PI 

(86)3234-2578 
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40  
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 1,  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/in2, 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 1,  ano, 
considerando uma ordem crescente de dificuldade. 1° ano Und 

Editora 
Moderna 270 R$ 112,00 R$ 30.240,00 

2 

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 1,  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 1,  ano, considerando uma ordem crescente 
de dificuldade; 1° ano Und 

Editora 
Moderna 270 R$ 112,00 R$ 30.240,00 

3 

ii disciplina 

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

de Matemática, deverá ser destinado aos alunos 
do 2Q 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 2,  ano, 
considerando uma ordem crescente de dificuldade. 2° ano Und 

Editora 
Moderna 260 R$ 112,00 R$ 29.120,00 

Edson P Costa  junior  Eireli-CNPJ35.187.278/0001-02 
Rua Vereador Edmundo Genuino Oliveira ,n2 2039,Sala -A,Seso Cristovão,  Teresina-PI 

in0uveducac1ona12019@grnail.corn(86)3234-2578 
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Coleção Aprova Brasil-Livro para Prova Brasil-Livro do 
Aluno de atividades de Português,Livro consumível para 
disciplina de  Lingua  Portuguesa, deverá ser destinado aos 
alunos do 2s': ano do Ensino Fundamental I, composto no 
mínimo por 100 (cem) e no máximo por 120 (cento e vinte) 
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 no  
minima  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 fabulas. 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, organizada de acordo 
com os conteúdos definidos pela Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) para o 2c,  ano, considerando uma ordem 
crescente de dificuldade. 2 ano Und 

Editora 
Moderna 260 R$ 112,00 R$ 29.120,00 

, 

Coleção Aprova Brasil-Livro para a Prova  Bra  sii-Livro 
do Aluno de atividades de Matemática, Livro consumível 
para disciplina de Matemática, deverá ser destinado aos 
alunos do 3Q ano do Ensino Fundamental I, composto no  
minima  por 80 (oitenta) e no  maxima  por 130 (cento e 
trinta) 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 no  minima  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 
como grupo. Deve-se oferecer também tabuleiros ou peças 
prontas, disponíveis no desenvolvimento dos conteúdos ou 
como material destaciveLA sequência de conteúdos deve 
estar organizada de acordo com os conteúdos definidos pela 
Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para o 3Q ano, 
considerando uma ordem crescente de dificuldade; 3° ano Und 

Editora 
Moderna 300 R$ 112,00 R$ 33.600,00 

,  

6 

Coleção Aprova Brasil-Livro para a Prova Brasil-Livro 
do Aluno de atividades de Portugues,Livro consumível para 
disciplina de  Lingua  Portuguesa, deverá ser destinado aos 
alunos do 3'2  ano do Ensino Fundamental I, composto no 
minima  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  
minima  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 30  ano, considerando uma ordem crescente 
de dificuldade. 3° ano Und 

Editora 
Moderna 300 R$ 112,00 R$33.60000 

Edson P Costa  Junior  Eireli-CNPJ:35.187.278/0001-02 
Rua Vereador Edmundo Genuino Oliveira ,n2 2039,Sala -A,Sào Cristovão,  Teresina-PI 

!!",.-(86)3234-2518 
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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 4Q 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 40  ano, 

uma ordem crescente de dificuldade, 4° ano Und 
Editora  
Moderna 320 R$ 112,00 R$ 35.840,00 

8 

iv considerando 

Coleção Aprova Brasil-Livro para a Prova Brasil-Livro 
do Aluno de atividades de Português,Livro consumivel para 
disciplina de  Lingua  Portuguesa, deverá ser destinado aos 
alunos do 40  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 4,  ano, considerando uma ordem crescente 
de dificuldade. 4° ano Und 

Editora 
Moderna 320 R$ 112,00 R$ 35.840,00 

•
alunos 

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 

do 52  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/in2, 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 5Q ano, considerando uma ordem crescente 
de dificuldade. 5° ano Und 

Editora 
Moderna 395 R$ 112,00 R$ 44.240,00 

Edson P Costa  junior  Eireli-CNPJ35.187.278/0001-02 
Rua Vereador Edmundo Genuino Oliveira ,n2 2039,Sala -A,São Cristovão,  Teresina-PI 

inoveeducacional2019@gmaii.com(86)3234-2578 
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Coleção Aprova Brasil-Livro para a Prova Brasil-Livro 
do Aluno de atividades de Português, Livro consumível 
para disciplina de  Lingua  Portuguesa, devera ser destinado 
aos alunos do 59  ano do Ensino Fundamental 1, composto no 
mínimo por 100 (cem) e no máximo por 120 (cento e vinte) 
paginas impressas  ern  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) 
minutes, 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 a 50  ano, considerando uma ordem crescente 
de dificuldade. 5' ano  

- 

find  
Editora 
Moderna 395 R$ 112,00 

• 
R$ 44.240,0 

11 

Coleção Aprova Brasil-Livro para a Prova Brasil-Livro 
do Aluno de atividades de Matemática, Livro consumfvel 
para disciplina de Matemática devera ser destinado aos 
alunos do 6Q ano do Ensino Fundamental 11, composto por 
no  minima  120 (canto e vinte) e no  maxima  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, 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 devera 
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 6Q ano, considerando uma ordem crescente 
de dificuldade. 6'a no Und 

Editora 
Moderna 400 R$ 132,00 R$ 52.800,00 

Edson P Costa Junior Eirell-CNP165.187.278/0**1-02 
Rua  Vereador Edmundo  Genuine) Oliveira me 2039,Saia -A,São  Cristovão,  Teresina-PI 
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Coleção Aprova Brasil-Livro para a Prova Brasil-Livro 
do Aluno de atividades de Português, Livro consumivel 
para disciplina de  Lingua  Portuguesa, deverá ser destinado 
aos alunos do 6Q 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. 

II  

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 

12 
Nacional Comum Curricular (BNCC) para o 6Q ano, 
considerando uma ordem crescente de dificuldade. 6° ano Und 

Editora 
Moderna 400 R$ 132,00 R$ 52.800,00 

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 7Q 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, 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 7Q ano, considerando uma ordem crescente Editora 

13 de dificuldade. 7° ano Und Moderna 291 R$ 132,00 R$ 38.412,00 

Edson P Costa  junior  Eireli-CNPJ35.187.278/0001-02 
Rua Vereador Edmundo Genuino Oliveira ,n2 2039,Sala -A,São Cristovão,  Teresina-PI 
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Coleção Aprova Brasil-Livro para a Prova Brasil-Livro do 
Aluno de atividades de Português, Livro consumivel para 
disciplina de  Lingua  Portuguesa, deverá ser destinado aos 
alunos do 72  ano do  En  sino Fundamental li, composto por 
no mínimo 100 (cento) e no máximo 160 (cento e sessenta) 
páginas impressas em papal  Offset  com aproximadamente 
90g/m', com acabamento  ern  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.A sequência 
de conteúdos deve estar organizada de acordo com os 
conteildos definidos pela Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC) para o 72  ano, considerando urna ordem crescente 
de dificuldade. 70 ano  find  

_ 

Editora 
Moderna a 291 R$ 132,00 R$ 38.412,00 

15 

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 8t? ano do Ensino Fundamental  IL  composto por 
no mínimo 120 (cento e vinte) e no máximo 160 (cento e 
sessenta) páginas impressas em papel  Offset corn  
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, 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 8.2  ano, considerando uma ordem crescente 
de dificuldade. 8° ano Und 

Editora 
Moderna 343 R$ 132,00 R$ 45.276,00 
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Coleção Aprova Brasil-Livro para a Prova Brasil-Livro 
do Aluno de atividades de Português, Livro consumivel para 
disciplina de  Lingua  Portuguesa, deverá ser destinado aos 
alunos do 89  ano do Ensino Fundamental li, composto por 
no mínimo 100 (cento) e no máximo 160 (cento e sessenta) 
páginas impressas em papel  Offset  com aproximadamente 
90g/m", 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, re_gulamento, artigo de opinião. Cada lição 8° ano Und 

Editora 
Moderna 343 R$ 132,00 R$ 45.276,00 

Edson P Costa junior Eireli-CNPJ:35.187.278/0001-02 
Rua  Vereador  Edmund* Genuine Oliveira ,n2 2039,Sala -A,São  Cristovão,  Teresina-PI 
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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. 

41) 
 

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 95  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,  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  cam  os conteúdos definidos pela Base 

17 
Nacional Comum Curricular (BNCC) para o 95  ano, 
considerando uma ordem crescente de dificuldade. 9° ano Und 

Editora 
Moderna 390 R$ 132,00 R$ 51.480,00 

Coleção Aprova Brasil-Livro para a Prova Brasil-Livro 
do Aluno de atividades de Português, Livro consumivel para 
disciplina de  Lingua  Portuguesa, devera ser destinado aos 
alunos do 95  ano do Ensino Fundamental II, composto por 
no mínimo 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 aproximado de 20,5cm x 27,5cm, 
organizados em aproximadamente 20 (vinte) lições cada 
um, compostas com os seguintes conteúdos: relato de e  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 Co  mum  Curricular 
(BNCC) para o 9° ano, considerando uma ordem crescente Editora 

18 de dificuldade. 9° ano Und Moderna 390 R$ 132,00 R$ 51.480,00 

Edson P Costa  junior  Eireli-CNP)35.187.278/0001-02 
Rua Vereador Edmundo Genuino Oliveira ,n2 2039,Sala -A,São Cristovão,  Teresina-PI 
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Gula de  re  cursos didaticos Coleção Aprova Brasil-Livro 
para prova Brasil do Professor - Matemática- destinado aos 
professores do 10  ao 5°C ano do Ensino Fundamental I, 
composto por no mínimo 80 (oitenta) paginas 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 500  ano do Ensino 
Fundamental!, 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 Referenda do Saeb, sobretudo a Avaliação 
Nacional de Alfabetização (ANA). Cada página devera 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 fina is 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  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 
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. 1° ao 50  Und 

Editora 
Moderna , 50 R$ 142,00 

• 

R$ 7.100,00 

20 

Guia de  re  cursos didaticos Coleção Aprova Brasil-Livro 
para a Prova Brasil do Professor - Português- deverá ser 
destinado aos professores do 10  ao 50  ano do Ensino 
Funda mental 1, 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 10  ao 5'1  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 Referéncia do Saeb, sobretudo a Avaliação 
Nacional de Alfabetização (ANA). Cada página devera 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 fina is 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/m4  em formato aproximado de 27,0cm x 40,0cm. 
Deverão ser realizadas, no mínimo, 04 (quatro) 
capacitações presenciais, realizadas por pedagogo, com 10 ao 5° Und 

Editora 
Moderna 50 R$ 142,00 

III  

R$ 7.100,00 

Edson P Costa Junior Breli-CHM35.187.278/0001-02 
Rua  Vereador Edmundo  Genuine Oliveira ,n2 2039,Sala -A,São  Cristovão,  Teresina-PI 
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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 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 
Guia de recursos didaticos Coleção Aprova Brasil-Livro 
para Prova Brasil do Professor - Matemática- deverá ser 
destinado aos professores do 69- 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 
6Q ao 9°ano do Ensino Fundamental II, devendo trazer 
orientações pedagógicas detalhadas para cada conteúdo 
trabalhado e também para cada simulado, para ajudar os 

• 

40  

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 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  minima  de 02 
(duas) horas cada, com a finalidade apresentação e 
implantação do projeto e material didático, por segmento 

c 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 Editora 

21 estudantes, da turma e da rede de ensino. 6° ao 90  Und Moderna 50 R$ 142,00 R$ 7.100,00 

Edson P Costa  Junior  Eireli-CNP)35.187.278/0001-02 
Rua Vereador Edmundo Genuino Oliveira ,n2 2039,Sala -A,Sào Cristovão,  Teresina-PI 
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Gula de recursos didaticos Coleção Aprova Brasil -Livro 
para a Prova Brasildo Professor - Português- deverá ser 
destinado aos professores do 6'2  ao 9.'ano do Ensino 
Fundamental U. 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 
612 a nos 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 pagina 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 género 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 
7513/m2  em formato aproximado de 27,0cm x 40,0cm. Com  
o objetivo de oferecer um diagnostico 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 partir da observação do desempenho 
dos estudantes, da turma e da rede de ensino. 60 ao 9' Und , 

Editora 
Moderna 50 R$ 142,00 

III  

R$ 7.100,00 

23 Coleção Aprova Brasil-Livro Diário para o Professor 1° ao 90  - Und 
Editora 
Moderna 200 R$ 22,00 R$ 4.400,00 

'4 __ 
Coleção Aprova Brasil- Livro do Gestor EF Al 
(Coordenador) 10 ao 50  Und 

Editora 
Moderna 20 R$ 42,00 R$ 1110 

25 
Coleção Aprova Brasil Livro do Gestor EF  AF  
(Coordenador) 6° ao 9° Und 

Editora 
Moderna 20 R$ 42,00 R$ 840,00 

Valor Total do Lote 11 por Extenso-Setecentos e cinquenta e seis mil e quatrocentos e noventa e 
seis reais R$ 756.496,00 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA DE PREÇOS: R$ 960.356,00(Novecentos e sessenta mil e trezentos e cinquenta e 
seis reais) 

Edson P Costa  Junior  Breli-CNPI35.187.238/0001-02 
Rua Vereador Edmundo Genuino Oliveira ,n2 2039,Sala -A,Seto Cristovão,  Teresina-PI 
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Prazo de Entrega/Fornecimento: De acordo com edital e ordem de fornecimento. 
Prazo de Validade da Proposta: De acordo com o Edital e termo de referência. 
Forma de Entrega/Fornecimento: Conforme Edital. 
Dados Bancários: Agência n° 3507-6,Conta Corrente n° 81.265 Banco do Brasil: Código(001) 
Representante Legal: Edson Pinheiro Costa  Junior  
Estado Civil:Solteiro 
Profissão: Empresário 
Cargo: Administrador 
RG N° 36190096X SSP SP 
CPF N°417.338.273-15 

Declaramos que: 

Os produtos são de primeira qualidade; 

411pos preços estão inclusos todas as despesas com mão-de-obra, fretes, abatimentos e/ou• descontos, 
encargos sociais e trabalhistas, tributos e taxas, enfim, todos os custos diretos eiou indiretos necessários 
ao cumprimento do objeto ora licitado que interfiram no preço proposto; 

Caso a nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos: 
• A entregar os produtos no prazo previsto no Edital, contados a partir do recebimento da respectiva. 

Autorização de Fornecimento dos Materiais - AFM. 

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período não inferior a 60 (sessenta) dias 
consecutivos, a contar da abertura da mesma. 

Até o recebimento da nota de empenho e/ou outro documento correspondente, esta proposta constituirá 
um compromisso de nossa parte, observadas as condições do Edital. 

Teresina(PI), 04 de Março de 2021 
EDSON PINHEIRO COSTA A..d.  b^na .9. Po,  E.S. 

JUNIOR:41733827315 Tadir2O2wsto3T.ruNf:A.o41_,,7333::7315  

EDSON P COSTA  JUNIOR  EIRELI-ME 

CNPJ  Ng  35.187.278/0001-02 

Representante Legal: Edson Pinheiro Costa  Junior  
Cargo: Administrador 
RG N° 36190096X SSP SP 
CPF N° 417.338.273-15 

Edson P Costa Junior Eireli-CNI21:35.187.278/0001-02 
Rua  Vereador Edmundo  Genuino Oliveira ,n2 2039,Sala -A,São Cristoveso, Teresina-PI 

inoveeducaci0na12019@gmail.com(86)3234-2578 
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