
ESTADO DO MARANI1ÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA  
(*INK!:  06.988.976/0001-09 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 026/2021 

VALIDADE: 12 (doze) meses contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial da União ou do 
Estado do Maranhão ou do município de MAGALIUES DE ALMEIDA/NIA. 

Pelo presente instrumento, o Município de Magalhães de Almeida, Estado do Maranhão, com 
sede administrativa na Prefeitura Municipal, localizada na Rua Manoel Pires de Castro, 279 - Centro, 
Magalhães de Almeida/MA, inscrita no CNPJ sob o  le.  06.988.976/0001-09, representado neste ato pelo 
Secretário Municipal de Finanças Sr. Francisco de Asssis Aragdo, portador do CPF n" 376.189.208-00 
RESOLVE, registrar os preços da empresa INOVE EDUCACIONAL EIRELI , localizada A. Rua 
Vereador Edmundo Genuino Oliveira, N" 2860, Sala-A,  Teresina  - P1. CNPJ: 35.187.278/0001-02, 
representada pelo Sr. Edson Pinheiro Costa  'Junior,  Cargo: Administrador, RG N" 36190096X - SSP SP, CPF 
N° 417,338.27345, na.s quantidades estimadas na seção quatro desta Ata de Registro de Pregos, de acordo 
com a classificação por elas alcançada por item, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório 
e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às n.orma.s constantes da Lei  re.  
8.666/93, Lei n". 10.520/2002 Decreto n" 10.024/ 19, Lei Complementar n". 123/2006 e suas alterações, e em 
conformidade com as disposições a seguir: 

gift 0 OBJETO  

1.1 - A presente licitação  tern  por objeto o Registro de Preço para futuro fornecimento de livros didáticos para 
educação infantil, fundamental I e  IT  e EJA, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de 
MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA, conforme condições e especificações constantes nesta Ata, no Edital e 
seus anexos. 

1.1.1 - Este instrumento não obriga aos ÓRGÃOS E ENTIDADES a firmarem contratações nas quantidades 
estimadas, podendo ocorrer licitações especificas para aquisição do(s), obedecidas a legislação pertinente, 
sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em. igualdade de condições. 

Al3ES 

2.1 - A Ata de Registro de Pregos, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade 
da Administração inclusive autarquias federais, estaduais ou municipais de órgãos públicos, estatais ou ainda 
de regime próprio que não tenha participado do certame licitatório mediante previa consulta ao OrgA.o 
gerenciador. 

2.2 - Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de 
Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao orgão gerenciador da Ata, para que este indique 
os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação. 

2.3 - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela 
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados 
em Ata, desde que o fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 

2.4 - As aquisições ou contratações adicionais, :nA.o poderão exceder, por órgão ou por entidade, a 50% 
(cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata. de Registro de Pregos durante sua vigência, e ainda o 
quantitativo decorrente das adesões  it  ata de registro de pregos não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do 
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os orgdos 
participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que, desde que devidamente 
comprovada a vantagem e o cumprimento das exigências da legislação vigente 
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COLECÃ O APROVA BRASIL -CADERNO INGUA 
PORTUGUESA PARA 1.° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I - 
ALUNO: Livro consumivel para disciplina de  Lingua  Portuguesa, 
devera ser destinado aos alunos do I' 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 ,  corn  
acabarnento em espiral empastado com capa plástica., no  tomato  
20.5cm x 27,5cm. organizados no  minim°  em 10 (dez) lições, compostas 
pelos seguintes conteúdos: leituras de adivinha, travalingua, parlenda. 
texto jornalistico,  legends,  convite, receita culinaria, regras de jogo, 
lenda e  fibulas.  Cada  lick)  deverá ser planejada para uma aula de 
aproximadamente 55 (cinquenta e cinco) minutos, a serem trabalhadas 
uma vez por semana, contendo tarefas com graus progressivos de 
dificuldade envolvendo diferentes habilidades. A cada bloco de 
conteúdos trabalhados do livro (lições), o aluno deverá encontrar 
inserido no próprio livro, sem folhas a parte, um desafio de leitura e um 
simulado, para que se possa avaliar o processo de aprendizagem, sendo 
esta, uma etapa indispensável no processo crescente de aquisição de 
conhecimento. A sequência de conteúdos deve estar organizada de 
acoido com Os conteúdos definidos pela Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) para o I" ano, considerando uma ordem crescente 
de difieulciade. 
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R$ 125,00 R$ 54,000,00 

2 COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO LÍNGUA 
PORTUGUESA PARA l" ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I - 
PROFESSOR: Livro consumivel para disciplina de  Lingua  Portuguesa, 
deverá ser destinado aos professores do I' ano do Ensino Fundamental 
I, composto por no  minim()  95 (noventa e cinco) paginas impressas e 
papel  Offset  com aproximadamente 90g1m7, com acabamento em 
brochura, empastado com capa plistica, no formato aproximado de 
23,0cm x 28,8cm,  corn  no minimo 10 (dez) lições. Deverá ser destinado 
aos professores do 2.' ano do Ensino Fundamental I, devendo trazer 
orientações pedagógicas detalhadas para cada conteúdo trabalhado e 
também para cada simulado, para ajudar os alunos no momento d 
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 Referenda do  Saab,  sobretudo a Avaliação 
Nacional de Alfabetização (ANA). Cada página devera conter a 
reprodução reduzida da pagina do livro do aluno gabaritado, relação das 
habilidades e capacidades essenciais do aluno para aprendizagem dos 
conteúdos da lição, comentdrios, sugestões e orientações especificas para 
o desenvolvimento das questões, incluindo trabalhos preliminares e 
finais essenciais. relação dos conteúdos desenvolvidos nas paginas, 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 cm  Offset eons  aproximadamente 75g/m2  em formate' 
aproximado de 27.0cm x 40,0cm. Deverão ser realizadas, no  minim°,  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 Diagióstica. a ser 
aplicada no inicio do ano letivo com o objetivo Pagina 3 de 29 de 
oportunizar um planejamento mais  assertive'  no que diz respeito ao 
trabalho com competências de habilidades do  Saab,  a partir da 
observação do desempenho dos estudantes, da turma e da rede de 
ensino. 

Und 27  Editora 
Moderna 

R$ 158,00 R$ 3.476,00 
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No 402f 
ESTADO DO MARANICAO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEI 
CN RE 06.988.976/0001-09 

. DA GEIREN E  ATA  1)E AF,GISTRO 1:)E PRE OS 

3.1. — gerenciamento deste instrumento caberá a Prefeitura Municipal de MAGALHAES DE ALMEIDA/MA. 

3.2 — A. Presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação jornal Oficial 
doEstado /MA. 

3.3 — A Secretaria participante desta Ata de Registro de Preços é a Secretaria Municipal de Administração; 

.11 ONTRATO 

4.1. — O preço a quantidade e a. especificação dos serviços ou produtos registrados nesta Ata encontram-se 
indicados tabela abaixo: 
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ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALME 
CNIU: 06.988.976/0001-09 

COLEÇA0 APROVA BRASIL-CADERNO LINGUA  Und 416 Editora. 
PORTUGUESA PARA 2' ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I - Moderna 
ALUNO: Livro consumivel para disciplina de  Lingua  Portuguesa. 
deverá ser destinado aos alunos do 2" ano do Ensino Fundamental 1, 
composto no minimo por 100 (cem) e no  maxim°  par 120 (cento e vinte) 
páginas impressas em papel  Offset  com aproximadamente 90g/ m?.  eons  
acabamento em espiral empastado com capa plástica, no formate, 
20,5cm x 27.5cm, organizados no minimo em 10 (dez) lições, compostas 
pelos seguintes conteúdos: leituras de adivinha, trava-lingua,  parienda, 
texto jornalístico, legenda, convite, receita culinária, regras de jogo, 
lenda e  fibulas.  Cada lição deverá ser planejada para uma aula de 
aproximadamente 55 (cinquenta e cinco) minutos, a serem trabalhadas 
urna vez por semana, contendo tarefas com graus progressivos  dc  
dificuldade envolvendo diferentes habilidades. A cada bloco de 
conteúdos trabalhados do livro (lições), o aluno devera encontrar 
inserido no próprio livro, sem folhas a parte. um  desafio de leitura e um 
simulado, para que se possa avaliar o processo de aprendizagem, sendo 
esta, uma etapa indispensável no processo crescente de aquisição de 
conhecimento. A sequência de conteúdos deve estar organizada de 
acordo com os conteúdos definidos pela Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) para o 2° ano, considerando uma ordem crescente 
de dificuldade. 

RI 125,00 R$ 52.000,00 

4  COLEÇÃO APROVA BRASIL- PARA 2" ANO DO ENSINO Und 
FUNDAMENTAL I - PROFESSOR: Livro consumivel para disciplina 
de  Lingua  Portuguesa, devera ser destinado aos professores do 2" ano do 
Ensino Fundamental I. composto por no mínimo 95 (noventa e cinco) 
paginas impressas em papal  Offset  com aproximadamente 90g/m2,  corn  
acabamento em brochura, empastado com capa plastica, no formato 
aproximado de 23,0cm x 28,8cm, com no mínimo 10 (dez) 
Deverá ser destinado aos professores do 2' ano do Ensino Fundamental 
1, devendo trazer orientações pedagógicas detalhadas para cada 
comer/do trabalhado e também para cada simulado, para ajudar os  
al  unos 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 
competencias avaliadas, com base nas Matrizes de Referência do  Saab,  
sobretudo a Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA). Cada pagina 
deverá conter a reprodução reduzida da página do livro do aluno 
gabaritada), relação das habilidades e capacidades essenciais do aluno 
para aprendizagem dos conteúdos da lição. comentarias, sugestões e 
orientações especificas para o desenvolvimento das quest5es, incluindo 
trabalhos preliminares e finais essenciais, relação dos conteúdos 
desenvolvidos nas páginas, além de sugestões de atividades caso sejam 
observadas dificuldades. Deverão acompanhar o Guia do Professor, 04 
(quatro) fichas para registro de Desafios de Leitura que avaliem a 
fluência leitora dos estudantes, impressas em  Offset  com 
aproximadamente 75g/m2 em formato aproximado de 27,0cm x 
40,0cm. Deverão ser realizadas, no mínimo. 04 (quatro) capacitações 
presenciais, realizadas por pedagogo,  coin  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 -50 

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  Saab.  a partir da observação do 
desempenho dos estudantes, da turma e da rede de ensino. 

R$ 158,00 R$ 3.160,00 
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ESTADO DO MARANFIAO  

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA  
06.988.976/0001-09 

COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO  LINGUA Pod 480 
PORTUGUESA PARA 3 ANO DO ENSINO FUND,XMENTAL I - 
ALUNO: Livro consumivel para disciplina de  Lingua  Portuguesa. 
deverá ser destinado aos alunos do 3' ano do Ensino Fundamental I, 
composto no minimo por 100 (cem) e no máximo por 120 (canto e vinte) 
páginas impressas em papel  Offset  com aproximadamente 90gam2, com 
a cabamento em espiral empastado com capa plástica, no formato 
20,5cm a 27,5cm, organizados no mínimo em 10 (dez) lições, compostas 
pelos seguintes conteúdos: leituras de adivinha, trava-lingua,  parienda,  
text°  jornalístico, legenda, convite, receita culinária, regras de  jog();  
lenda e fabulas. Cada liçao deverá ser planejada para uma aula de 
aproximadamente 55 (cinquenta e cinco) minutos, a  scram  trabalhadas 
urna vez por semana, comendo tarefas com graus progressivos de 
dificuldade envolvendo diferentes habilidades. A cada bloco de 
conteúdos trabalhados do livro (lições), o aluno devera encontrar 
inserido no próprio livro, sem folhas a parte. um  desafio de leitura e um 
simulado, para que se possa avaliar o processo de aprendizagem, sendo 
esta, uma etapa indispensivel no processo crescente de aquisição de 
conhecimento. A sequência de conteúdos deve estar organizada de 
acordo com os contendos definidos pela Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) para o 3' ano, considerando uma ordem crescente 
de dificuldade. 

Editora 
Moderna 

R$ 125,00 RI 60.000,00 

o  COI.EC.k0 APROVA BRASIL-CADERNO LINGUA  Und 
PORTUGUESA PARA 3" ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I - 
PROFESSOR: Livro consumivel para disciplina de  Lingua  Portuguesa, 
deverá ser destinado aos professores do 3° ano tio Ensino Fundamental 

composto por no  minim  95 (noventa e cinco) páginas impressas em 
papal  Offset corn  aproximadamente 90gam2, com acabamento em 
brochura, empastado com capa plástica, no formato aproximado de 
23.0cm x 28,8cm, com no mínimo 10 (dez) lições. DeVerii ser destinado  
SOS  professores do 3" ano do Ensino Fundamental I, devendo trazer 
°dent:at:45es pedagógicas detalhadas para cada conteúdo trabalhado e 
tambem 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 c competências avaliadas, com 
base nas Matrizes de Referência cio Saeb, sobretudo a Avaliação 
Nacional de Alfabetização (ANA). Cada pagina 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 
finais essenciais, relação dos conteúdos desenvolvidos nas páginas, alem 
de sugestões de atividades caso sejam observadas dificuldades. Devera: 
acompanhar o Guia do Professor, 04 (quarto) 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  
hi  aairia  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 Diagnostica, a ser 
aplicada no inicio do ano letivo com o objetivo Pagina 3 de 29 de 
oportunizar um planejamento mais assertivo no que diz respeito ao 
trabalho com competancias de habilidades do Saeb, a partir da 
observação do desempenho dos estudantes, da turma e da rede de 
ensino. 

R$ 158,00 R$ 3.792,00  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEI :2.11 de  re  

COLEÇ.3,0 APROVA BRASIL-CADERNO LINGUA 
PORTUGUESA PARA 4' ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I - 
ALUNO: Livro consumivel para disciplina de  Lingua  Portuguesa, 
deverá ser destinado aos alunos do 4` ano do Ensino Fundamental I, 
composto no minimo por 100 (cem) e no  maxim°  por 120 (canto e vinte) 
paginas impressas em papel  Offset  com aproximadamente 90gani'.  corn  
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 adivinha, trava-lingua,  parienda, 
texto jornalistico, legenda, convite, receita culinária, regras de jogo, 
lenda e  fibulas.  Carla lição deverá ser planejada para unia aula de 
aproximadamente 55 (cinquenta e cinco) minutos, a serem trabalhadas 
urna vez por semana, contendo tarefas com  luaus  progressivos de 
dificuldade envolvendo diferentes habilidades. A cada bloco de 
conteúdos trabalhados do livro Oições), o aluno devera encontrar 
inserido no próprio livro, sem folhas a parte, um desafio de leitura e um 
simulado, para que se possa avaliar o processo de aprendizagem, sendo 
esta, uma etapa indispensável no processo crescente de aquisição de 
conhecimento. A sequência de contendos deve estar organizada de 
acordo  corn  os conteúdos definidos pela Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) para o 4' ano, considerando uma ordem crescente 
de dificuldade. 

CNPJ: 06.988.976/0001-09 
*Lind  512 Editora 

Moderna 
R$ 125,00 

----........-- 
R$ 64.000,00 

R COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO LINGUA  
PORTUGUESA PARA 4" ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I - 
PROFESSOR:  Livia,  consurnivel para disciplina de  Lingua  Portuguesa, 
deverá ser destinado aos professores do 40  ano do Ensino Fundamental 
I. composto por no minimo 95 (noventa e cinco) paginas impressas  ens  
papel  Offset corn  aproximadamente 90g/ m', com acabamento em 
brochura, empastado com capa plástica, no formato aproximado de 
23.0cm x 28,8cm, com no minimo 10 (dez) lições. Devera ser destinado 
aos professores do 2' ano do Ensino Fundamental I, devendo trazer 
orientações pedagógicas detalhadas para cada conteúdo trabalhado e 
tambern para cada simulado, para ajudar os alunos no  moment()  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  Saab.  sobretudo a Avaliação 
Nacional de Alfabetização (ANA). Cada página devera conter a 
reprodução reduzida da pagina do livro do aluno gabaritado, relação das 
habilidades e capacidades essenciais do aluno para aprendizagem dos 
conteúdos da lição, comentários, sugestões e orient:at:6es especificas para 
o desenvolvimento das questões, incluindo trabalhos preliminares e 
finais essenciais, relação dos conteúdos desenvolvidos nas paginas, além 
de sugestões de atividades caso sejam observadas dificuldades. Deverão 
acompanhar o Guia do Professor, 04 (quatro) fichas para registro de 
Desafios de Leitura que avaliem a fluência leitora dos estudantes, 
impressas em  Offset  com aproximadamente 75g/m2  em  formats)  
aproximado de 27,0cm x 40,0cm. Deverão ser realizadas, no  minima,  04 
(quatro) capacitações presenciais, realizadas por pedagogo, com carga 
horaria  minima  de 02 (duas) horas cada, com a finalidade apresentação 
e implantação do projeto e material didático. Como paste integrante da 
oferta. deve -se incluir urna proposta de Avaliação Diagnostica, 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. 

Und 25 Editora 
Moderna 

R$ 158,00 

. 

R$ 3.950,00 
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C) COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO LÍNGUA 

PORruGuESA PARA 5' ANO DO ENSINO FUNDAMENT/N..1a I - 
ALUNO: Livro consurnivel para disciplina de  Lingua  Portuguesa, 
deverá ser destinado aos alunos do 5' ano do Ensino Fundamental I, 
composto no mínimo por 100 (cem) e no máximo por 120 (cento e vinte) 
paginas impressas em papel  Offset  com aproximadamente 90g1m2,  cons  
acabamento em espiral empastado com capa plástica, no  ion-nato 
20.5cm a 27,5cm, organizados no minimo em 10 (dez) lições, compostas 
pelos seguintes conteúdos: leituras de adivinha, trava-lingua,  parlenda. 
texto jornalístico, legenda, convite, receita culiniria, regras de  jogs),  
lenda e fabulas. Cada  lip)  deverá ser planejada para urna aula de 
aproximadamente 55 (cinquenta e cinco) minutos, a serem trabalhadas 
uma vez por semana,  contend()  tarefas com graus progressivos de 
dificuldade envolvendo diferentes habilidades. A cada bloco de 
conteúdos trabalhados do livro (lições), o aluno deverá encontrar 
inserido no próprio livro, sem folhas a parte, um desafio de leitura e um 
simulado, para que se possa avaliar o processo de aprendizagem, sendo 
esta, uma etapa indispensável no processo crescente de aquisição de 
conhecimento. A sequência de conteúdos deve estar organizada de 
acordo com os conteúdos definidos pela Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) para o 5" ano, considerando uma ordens crescente 
de dificuldade. 

Und 632 Editora 
Moderna 
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R$ 125,00 R$ 79.000,00 
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CNN.:  06.988.976/0001-09 
COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO LÍNGUA Und 32 Editora R$ 158,00 
PORTUGUESA PARA 5 ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I - Moderna 
PROFESSOR: Livro consumivel para disciplina de  Lingua  Portuguesa, 
deverl ser destinado aos professores do 5°  ano do Ensino Fundamental 
I, composto por no  minim°  95 (noventa e cinco) páginas impressas em 
papel  Offset  com aproximadamente 90atIm', com acabamento  ern  
broehura, empastado  corn  capa plastica, no formato aproximado de 
2:3,0cin x 28.8cm, com no minimo 10 (dez) lições. Deverã ser destinado 
aos professores do 5° ano do Ensino Fundamental 1, 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  Saab,  sobretudo a Avaliação 
Nacional de Alfabetização (ANA). Cada pagina deverá conter 
reprodução reduzida da pagina 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, 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 cons  aproximadamente 75gian' em formato 
aproximado de 27.0cm x 40,0cm. Deverão ser realizadas, no  minim°,  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 Pagina 3 de 29 de 
oportunizar um planejamento mais assertivo no que diz respeito ao 
trabalho com competencias de habilidades do Saeb, a partir da 
observação do desempenho dos estudantes, da turma e da rede de 
ensino. 

0  R$ 5.056,00 

II  R$ 147,00 R$ 94.080,00 COLEÇÃO APROVA BR.A.Sild CADERNO  LINGUA  Und 
PORTUGUESA FARAÓ6" ANO DO ENSINO I I NDAM} NI Al 11- 
ALUNO:Livro consumivel para disciplina. de  Lingua  Portuguesa. 
deverá ser destinado aos alunos do 6" ano do Ensino Fundamental II;  
composto por no mínimo 100 (canto) e no máximo 160 (canto e 
sessenta) páginas impressas em papal  Offset cons  aproximadamente 
90g/in'. com acabamento em espiral empastado  corn  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 devera ser planejada para uma aula de aproximadamente 50 
(cinquenta) minutos, a  scram  trabalhadas Lima vez por semana, 
contendo tarefas com graus progressivos de dificuldade envolvendo 
diferentes habilidades.  Ern  aproximadamente a cada 05 conteudos 
trabalhados do livro, o aluno deverá encontrar inserido no próprio livro,  
tern Mims  a parte.  urn  simulado, para que se possa avaliar o processo 
que é uma etapa indispensável no processo ensinoaprendizagem. No 
livro de  Lingua  Portuguesa deverão estar inseridas 04 (quatro) folhas  dc  
respostas / gabaritos destacáveis, não sendo folhas a parte;  que deverão 
ser preenchidas pelos alunos ao realizarem o simulado ao final de 
aproximadamente 05 (cinco) conteúdos trabalhados, para se 
familiarizarem com o modelo de prova de gabarito. A sequência de 
conteúdos deve estar organizada de acordo  corn  Os conteúdos definidos 
pela Base Nacional  Comm  Curricular (BNCC) para o ano. 
considerando uma ordem crescente de dificuldade. 
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32 Editora 
PORTUGUESA PARA 60  ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL  Ii  - Moderna 
PROFESSOR; Livro consumivel para disciplina de  Lingua  Portuguesa, 
deverei ser destinado aos professores do 60  ano do Ensino Fundamental 
U. composto por no mínimo 120 (canto e vinte) páginas impressas em 
papel  Offset corn  aproximadamente 90g/m', com acabamento em 
brochura, empastado  corn  capa plástica, no formato aproximado de 
23,0cns x 28,8cm. Devera ser destinado aos professores dos 6 anos do 
Ensino Fundamental II, devendo trazer orientações pedagógicas 
detalhadas para cada  contend()  trabalhado e também para cada 
simulado, contendo a descrição da habilidade desenvolvida, indicações 
para corrigir cada testa, inclusive com as justificativas para as opções 
incorretas, explicação sobre o conceito avaliado no mesmo. Cada pagina 
devera conter a reprodução reduzida da página do livro do aluno 
gabaritado, informações sobre o género textual estudado, género textual 
estudado na lição, descrição da habilidade desenvolvida em cada 
atividade, definição e características do género textual estudado, 
orientações e sugestões para Pagina 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.  Cons  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 ) capacita0es 
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, principios educativos e pedagógicos. Como parte integrante 
da oferta, deve-se incluir uma proposta de Avaliação Diagnostica, a ser 
aplicada no inicio do ano letivo com o objetivo de oportunizar uns 
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, 

12 

\ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA,  

CNN:  06.988.976/0001-09 
COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO  LINGUA hod  RS 158,00 R$ 5.056,00 

13 COLECÃO APR  OVA BRASIL-CADERNO  LINGUA  Und 
PORTUGUE.;SA PARA 7' ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 11 
ALUNO: Livro consumivel para disciplina de  Lingua  Portuguesa, 
devera ser destinado aos alunos do 7" ano do Ensino Fundamental  IL  
composto por no mínimo 100 (canto) e no máximo 160 (canto e 
sessenta) páginas impressas em papal  Offset  com aproximadamente 
90g/m1.  corn  acabamento em espiral empastado  corn  capa plástica, no 
formato aproximado cie 2.0,5cm 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. 
reportagens, biografia, autobiografia, regulamento, artigo de opiniao. 
Cada lição deverá ser planejada para uma aula do aproximadamente 5).) 
(cinquenta) minutes, a  scram  trabalhadas uma vez por semana, 
contendo tarefas com  grans  progressivos de dificuldade envolvendo 
diferentes habilidades. Em aproximadamente a cada 05 conteúdos 
trabalhados do livro, o aluno deverei encontrar inserido no próprio 
sem folhas a parte,  urn  simulado, para que se possa avaliar o processo 
que é uma etapa indispensável no processo ensinoaprendizagem. No 
livro de  Lingua  Portuguesa deverão estar inseridas 04 (quatro) folhas de 
respostas / gabaritos destacáveis, não sendo folhas a parte, que deverão 
ser preenchidas pelos alunos ao realizarem o simulado ao final de 
aproximadamente 05 (cinco) conteúdos trabalhados, para se 
familiarizarem com o modelo de prova de gabarito. A sequência de 
contendos deve estar organizada de acordo com os conteúdos definidos 
pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para o 70  ano, 
considerando uma ordem crescente de dificuldade. 

R$ 147,00 R$ 68.208,00 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMEID  
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COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO  LINGUA  Und 24 Editora R$ 158,00 R$ 3.792,00  
PORTUGUESA PARA 70  ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 11 - Moderna 
PROFESSOR: Livro constimivel para disciplina de  Lingua  Portuguesa, 
devera ser destinado aos professores do 7° ano do Ensino Fundamental 
11, composto por no mínimo 120 (cento e vinte) páginas impressas em 
papel  Offset  com aproximadamente 90gem', com acabamento em 
brochura, empastado  corn  capa pliistica., no fiomato aproximado de 
23,0cm x 28,8cm. Deverá ser destinado aos professores dos 6" anos do 
Ensino Fundamental 11, devendo trazer orientações pedagógicas 
detalhadas para cada conteúdo trabalhado e também para cada 
simulado, contendi) a descriçao da habilidade desenvolvida, indicações 
para corrigir cada teste, inclusive  men ms  justificativas para as opções 
incorretas, explicação sobre o  conceit°  avaliado no mesmo. Cada pagina 
devera conter a reprodução reduzida da pagina do livro do aluno 
gabaritado, informações sobre o género 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 Pagina 18 de 29 trabalhar  cons  as 
atividades, questões para explorar o gênero textual estudado e 
orientações sobre corno encaminhar atividades mais complexas. 
Deverão acompanhar o Guia c Recursos Didáticos de  Lingua  
Portuguesa. 04 (quatro) fichas  pars  registro, impressas em  Offset corn  
aproximadamente 75gdm2  em formates aproximado de 27,0cm x 
40,0cm. Com  o Objetivo de oferecer um diagnostico do desenvolvimento 
de cada aluno e tambem 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  
(dints)  horas cada,  corn  a finalidade apresentação e implantaçao do 
projeto e material didático, por segmento de ensino e componente 
curricular, princípios educativos e pedagógicos. Como parte integrante 
da oferta, deve-se incluir uma proposta de Avaliação Diagnostica, a ser 
aplicada no inicio do ano letivo com o Objetivo de oportunizar um 
planejamento mais assertivo no que diz respeito ao trabalho  cons  
competências de habilidades do Saeb, a partir da observação do 
desempenho dos estudantes, da turma e da rede de ensino. 

14 

15  COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO  LINGUA  
PORTUGUESA PARA 8" ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II - 
ALUNO: Livro consumivel para disciplina de  Lingua  Portuguesa, 
devera ser destinado aos alunos do 8' ano do Ensino Fundamental  IL  
composto por no mínimo 100 (cento) e no máximo 160 (cento e 
sessenta) páginas impressas  ens  papel  Offset cons  aproximadamente 
90gane,  corn  acabamento em espiral empastado  corn  capa plástica, no 
formates aproximado de 20,5cm x 27,5cm, organizados em 
aproximadamente 20 (vinte) lições cada um, compostas com os 
seguintes conteúdos: relato de memoria, 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 opiniào. 
Cada lição deverá ser planejada para uma aula de aproximadamente 50 
(cinquenta) minutos. a serem trabalhadas uma vez por semana, 
contendo tarefas com  grans  progressivos de dificuldade envolvendo 
diferentes habilidades.  Ens  aproximadamente a cada 05 conteúdos 
trabalhados do livro, o aluno deverá encontrar inserido no próprio livro, 
sem folhas a parte,  urn  simulado, para que se possa avaliar o processo 
que é uma etapa indispensável no processo ensinoaprendizagem. No 
livro de  Lingua  Portuguesa deverão estar insmidas 04 (quatro) folhas de 
respostas / gabaritos destamiveis. não sendo folhas a pane, que deverao 
ser preenchidas pelos alunos ao realizarem o simulado ao final de 
aproximadamente 05 (cinco) conteúdos trabalhados, para se 
familiarizarem com o modelo de prova de gabarito. A sequência de 
contetidos deve estar organizada de acordo com os conteúdos definidos 
pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para o 8' ano, 
considerando uma ordem crescente de dificuldade. 

Und R$ 147,00 R$ 80.556,01) 
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COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO LINGUA  Und 28 Editora 
PORTUGUESA PARA r ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II - Moderna 
PROFESSOR: Livro consumivel para disciplina de  Lingua  Portuguesa, 
devera ser destinado aos professores do 8" ano do Ensino Fundamental  
IL  composto por no mínimo 120 (cento e vinte) páginas impressas em 
papel  Offset  com aproximadamente 90g/m2, com acabarnento em 
brochura, empastado com capa phistica., no formato aproximado de 
2:3,0cm .x 28,8cm. Devera  set  destinado aos professores dos 62  anos do 
Ensino Fundamental  IL  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 justiticativas para as opções 
incorretas, explicação sobre o conceito avaliado no mesmo. Cada página 
devera conter a reprodução reduzida da pagina do livro do aluno 
gabaritado, infOrmações sobre o género textual estudado, gênero textual 
estudado na  hello,  descrição da habilidade desenvolvida em cada 
atividade, definição e caracteristicas do género textual estudado, 
orientações e sugestões para Página 18 de 29 trabalhar  cons  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 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 didatico, por segmento de ensino e componente 
curricular, principios educativos e pedagógicos. Como parte integrante 
da oferta, deve-se incluir uma proposta de Avaliação Diagnostica, a ser 
aplicada no inicio do ano letivo com o objetivo de oportunizar um 
planejamento mais assertivo no que diz respeito ao trabalho com 
competências de habilidades do Saeb, a  paint  da obsovaçao do 
desempenho dos estudantes, da turma e da rede de ensino. 

R$ 158,00 R$ 4.424,00 

17 R$ 91.728,00 COLEÇÃO APROVA. BRASIL-CADER.NO LINGUA  Und 
PORTUGUESA PARA 9" ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II - 
ALUNO:Livro consumivel para disciplina de  Lingua  Portuguesa, 
devera ser destinado aos alunos do 9' ano do Ensino Fundamental H, 
composto por no minimo 100 (cento) e no máximo 160 (canto e 
sessenta) paginas impressas em papel  Offset  com aproximada manta 
90garie,  corn  acabamento em espiral empastado  corn  capa plástica, no  
Ramat°  aproximado de 20,5cm x 27,5cm. organizados em 
aproximadamente 20 (vinte) lições cada um, compostas  cons  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 devera ser planejada para uma aula de aproximadamente 50 
(cinquenta) minutos, a serem trabalhadas uma vez por semana, 
contendo tarefas com  grans  progressivos de dificuldade envolvendo 
diferentes habilidades. Em aproximadamente a cada 05 conteúdos 
trabalhados do livro, o aluno deverá encontrar inserido no próprio livro, 
sem folhas a parte, um simulado, para que se possa avaliar o processo 
que ê uma etapa indispensável no processo ensino aprendizagem. No 
livro de  Lingua  Portuguesa deverão estar inseridas 04 (quatro) folhas de 
respostas / gabaritos destacáveis. não sendo folhas a pane, que deverão 
ser preenchidas pelos alunos ao realizarem o simulado ao final de 
aproximadamente 05 (cinco) conteúdos trabalhados, para se 
familiarizarem com o modelo de prova de gabarito. A sequência de 
conteudos 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. 

R$ 147,00 
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COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO LINGUA  Und 31 Editora 
PORTUGUESA PARA 9° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL  IT  - Moderna 
PROFESSOR: Livro consumivel para disciplina de  Lingua  Portuguesa, 
deverá ser destinado aos professores do 9°  ano do Ensino Fundamental 

composto por no mínimo 120 (cento e vinte) paginas impressas em 
papal  Offset corn  aproxirnadamente 90g/m",  corn  acabamento em 
brochura, empastado com capa plástica. no formato aproximado de 
23,0cm .x 28,8cm. Deverá ser destinado aos professores dos 9" anos do 
Ensino Fundamental  IL  devendo trazer orientações pedagógicas 
detalhadas para cada conteúdo trabalhado e também para cada 
simulado, contendo a descrição da habilidade desenvolvida, indicações 
para corrigir cada testa, inclusive com as justificativas para as opções 
incorretas, explicação sobre o conceito avaliado no mesmo. Cada pagina 
deverá conter a reprodução reduzida da pagina do livro do aluno 
gabarita.do, informações sobre o Onero textual estudado, genero textual 
estudado na lição, descrição da habilidade desenvolvida em cada 
atividade. definição e características do género textual estudado, 
orientações e sugestões para Pagina 18 de 29 trabalhar com as 
atividades, questões para explorar o gênero textual estudado e 
orientações sobre corno encaminhar atividades mais complexas. 
.Deverão acompanhar o Guia e Recursos Didáticos de  Lingua  
Portuguesa. 04 (quatro) fichas para registro, impressas ma  Offset  com 
aproximadamente 75gdm 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,  corn  a finalidade apresentação e implantação tio 
projeto e material didático, por segmento de ensino e componente 
curricular, principios educativos e pedagógicos. Como parte integrante 
da oferta;  deve-se incluir uma proposta de Avaliação Diagnostica, a ser 
aplicada no inicio do ano letivo com o Objetivo de oportunizar um 
planejamento mais assertivo no que diz respeito ao trabalho  corn  
compcoNicias de habilidades do Saeb, a partir da observação do 
desempenho tios estudantes, da turma e da rede de ensino. 

R$ 158,00 R$ 4.898,00 

19  COLEÇÃO APRONTA BRASIL CADERNO DE MATEMÁTICA Und 
PARA I" ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL — ALUNO:Livro 
consumivel pina disciplina de Matemática, deverá ser destinado aos 
alunos do 1' ano do Ensino Fundamental E, composto no mínimo por 
80 (oitenta) e no máximo por 130 (canto e trinta) páginas impressas em 
papal  Offset  com aproximadamente 90g/m2, com acabamento em  
espial  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 regas com o grupo.  Dave-se oferecer 
também tabuleiros ou peças prontas, disponíveis no desenvolvimento 
dos conteúdos ou como material destacável. Cada lição devera ser 
pWiejada para uma aula de aproximadamente 55 (cinquenta e cinco) 
minutos, a serem trabalhadas uma vez por semana, contendo tarefas 
com graus progressivos de dificuldade envolvendo diferentes 
habilidades. A cada bloco de conteúdos trabalhados do livro (lições), 
aluno dawná encontrar inserido no próprio livro, sem folhas a pane, um 
simulado, para que se possa avaliar o processo de aprendizagem, sendo 
esta, uma etapa indispensável no processo crescente de aquisição de 
conhecimento. A sequência de conteúdos deve estar organizada de 
acordo com os conteúdos definidos pela Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) para o 1' ano, considerando uma ordem crescerde 
de dificuldade. 

R$ 125,00 R$ 54.000,0(1 
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COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE MATEMÁTICA Und 22 tditor R 158,00 
PAR.A 10  ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I — Modem)  
PROFESSOR:Livro consumivel para disciplina de Matemática, devera 
ser destinado aos professores do 1" ano do Ensino Fundamental I. 
composto por no mínimo 80 (oitenta) páginas impressas em papel  Offset  
com aproximadamente 90g/m2, com acabamento em brochura, 
empastado com capa plástica, no formato aproximado de 23,0cm x 
28,8cm. Deverá ser destinado aos professores do .1' ano do Ensino 
Fundamental 1. oferecendo orientações pedagógicas detalhadas nas 
laterais, para cada conteúdo trabalhado no livro do aluno, bem como 
para cada simulado, de modo a indicar procedimento adotados em 
avaliações externas e orientações de encaminhamento da correção dos 
simulados; relação dos conteúdos desenvolvidos nas lições e que nas 
questões propostas no simulado e indicação das habilidades e 
competências avaliadas, com base nas Matrizes de Referência do Saeb, 
sobretudo a Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA). Cada página 
deverá conter a reprodução reduzida da página do livro do aluno 
gabaritado, relação das habilidades e competências essenciais do aluno 
para aprendizagem dos conteúdos da lição, comentários, sugestões e 
orientações especificas para o desenvolvimento das questões, incluindo 
trabalhos preliminares e finais essenciais, relação dos conteúdos 
desenvolvidos nas paginas, alem 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 Diagnostica, a ser 
aplicada no inicio do ano letivo  corn  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. 

20 R$ 3.476,00 

21 COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE MATEMÁTICA 
PARA 2° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1— ALUNO:Livro 
consumivel para disciplina de Matemática, deverá ser destinado aos 
alunos do r ano do Ensino Fundamental 1. 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  corn  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 regas, cm que os alunos poderio assumir 
diferentes papeis e combinar novas regras com o grupo. Deve-se oferecer 
também tabuleiros ou peças prontas, disponíveis no desenvolvimento 
dos contendas ou como material destacável. Cada lição deverá ser 
planejada para uma aula de aproximadamente 55 (cinquenta e cinco) 
minutos. a serem trabalhadas uma vez por semana, contendo tarefas 
com graus progressivos de dificuldade envolvendo diferentes 
habilidades. A cada bloco de conteúdos trabalhados do livro (lições), 
aluno deverá encontrar inserido no próprio livro, sem folhas a parte, um 
simulado, para que se possa avaliar o processo de aprendizagem, sendo 
esta, uma etapa indispensável no processo crescente de aquisição  dc  
conhecimento. A sequência de conteúdos deve estar organizada de 
acordo  corn  os conteúdos definidos pela Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) para o 2 ano, considerando uma ordem crescente 
de dificuldade. 

Und 416  Editora 
Moderna 

R$ 125.00 R$ 52.000,00 



COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE MATEMÁTICA Und 20 Editora 22 R$ 158,00 R$ 3.160,00 
PARA 2' ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I — 
PROFESSOR:Livro consumivel para disciplina de Matemática, devera 
ser destinado aos professores do 2' ano do Ensino Fundamental I, 
composto por no minimo 30 (oitenta) paginas impressas em papal  Offset 
corn  aproximadamente 90g/m2, com acabamento em brochura, 
empastado com capa plastica, no formam aproximado de 23,0cm a 
28,8cm. Devera ser destinado aos professores do 2' ano do Ensino 
Fundamental I. oferecendo orientações pedagogicas 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 orientaçbes 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 
oriernagões especificas para o desenvolvimento das questões, incluindo 
trabalhos preliminares e finais essenciais, relação dos conteúdos 
desenvolvidos nas páginas, alem 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, Corno pinta integrante da 
oferta, deve-se incluir uma proposta de Avaliação Diagnostica, a ser 
aplicada no inicio do ano letivo com o objetivo de oportunizar um 
planejamento mais assertivo no que diz respeito ao trabalho com 
competências de habilidades do Saeb, a partir da observação do 
desempenho dos estudantes, da turma e da rede de ensino. 

Moderna 

COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE MATEMÁTICA Und 
PARA 3 ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 ALUNO:Livro 
consumivel para disciplina de Matemática, devera ser destinado aos 
alunos do 3' ano do Ensino Fundamental I, composto no minimo por 
80 (oitenta) e no máximo por 130 (cento e trinta) paginas impressas em 
papal  Offset  com aproximadamente 90g/m2, com acabamento em 
espiral empastado com capa plástica. no formato 20.5cm a 27,5cm, 
rifganizados em no  minim°  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 papeis e combinar novas regras com o grupo. Deve-se oferecer 
também tabuleiros ou peças prontas, disponiveis no desenvolvimento 
dos conteúdos ou como material destacável. Cada lição deverá ser 
planejada para LIMa aula de aproximadamente 55 (cinquenta e cinco) 
minutos, a serem trabalhadas uma vez por semana, contendo tarefas 
com  gams  progressivos de dificuldade envolvendo diferentes 
habilidades. A cada bloco de conteúdos trabalhados do livro (lições), o 
aluno deverá encontrar inserido no próprio livro, sem folhas a parte, um 
simulado, para que se possa avaliar o processo de aprendizagem, sendo 
esta, uma etapa indispensável no processo crescente de aquisição de 
conhecimento. A sequência de conteúdos deve estar organizada de 
acordo com os conteúdos definidos pela Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) para o 3" ano, considerando uma ordem crescente 
de dificuldade. 

23  R$ 125.00 R$ 60.000,00 480  Editora 
Moderna 
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CNN:  06.988.976/0001-09 
COLEÇÃO APROVA BRAS1L-CADERNO DE MATEMÁTICA  Chid 24 Editora 
PARA 3' ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I — Moderna 
P.ROFESSOR:Livro consumivel para disciplina de Matemática, devera 
ser destinado aos professores do 3" ano do Ensino Fundamental I. 
composto por no minimo 80 (oitenta) paginas impressas em papal  Offset  
com aproximadamente 90g/m2, com acabamento em brochura, 
empastado com capa plástica, no formato aproximado de 2.3,0em a 
28,8cm. Devera ser destinado aos professores do 2' ano do Ensino 
Fundamental I. oferecendo orientações pedagogicas detalhadas nas 
laterais, para cada contendo 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 na.s lições e que nas 
questões propostas no simulado e indicação das habilidades e 
competências avaliadas, com base nas Matrizes de Referenda do  Saab,  
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 finais essenciais, relação dos conteúdos 
desenvolvidos nas paginas,  akin  de sugestões de atividades caso sejam 
observadas dificuldades. Deverão ser realizadas, no  minima  04 (quarto) 
capacitagões 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 Diagnostica, a ser 
aplicada no inicio do ano letivo com o objetivo de oportunizar um 
planejamento mais assertivo no que diz respeito ao trabalho com 
competências de habilidades do Saeb, a partir da observação do 
desempenho dos estudantes, da turma e da rede de ensino. 

24  R$ 158,00 Rã 3,792,00 

COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE MATEMÁTICA 
PARA. 40 ANO DO  EN-SINO FUNDAMENTAL I ALUNO:LivTa 
consumivel para disciplina de Maternatica, devera, ser destinado aos 
alunos do 4' ano do Ensino Fundamental I, composto no  minima  por 
80 (oitenta) e no máximo por 130 (cento e trinta) paginas impressas em 
papal  Offset  com aproximadamente 90Wm2, com acabamento em 
espiral empastado com capa plástica, no formato 20,5cm a 27,5cm, 
organizadas 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 papeis e combinar novas regras com o grupo. Deve-se oferecer 
também tabuleiros ou peças prontas, disponivels no desenvolvimento 
dos conteúdos ou como material destacável. Cada lição deverá ser 
planejada para uma aula de aproximadamente 55 (cinquenta e cinco) 
minutos, a serem trabalhadas uma vez por semana, contendo tarefas 
com graus progressivos de dificuldade envolvendo diferentes 
habilidades. A cada bloco de conteúdos trabalhados do livro (lições), o  
akin°  devera encontrar inserido no próprio livro, sem folhas a parte, um 
simulado, para que se possa avaliar o processo de aprendizagem, sendo 
esta, uma etapa indispensável no processo crescente de aquisição de 
conhecimento. A sequência de conteúdos deve estar organizada de 
acordo com os conteúdos definidos pela Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) para o 4' ano, considerando urna ordem crescente 
de dificuldade. 

25  Und Rã 125.00 Rã 64.000,00 512  Editora 
Moderna 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALME  
CNN:  06.988.976/0001-09 

COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE MATEMÁTICA Und 25 Editora R$ 158,00 
PARA ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I — Moderna 
PROFESSOR:Livro consumivel para disciplina de Matemática, devera 
ser destinado aos professores do 4" ano do Ensino Fundamental I. 
composto por no minimo 80 (oitenta) paginas impressas em papel  Offset 
corn  aproximadamente 90girr 2. com  acabamento em brochura, 
empastado com capa plástica, no formato aproximado de 23,0cm a 
28,8cm. Devera ser destinado aos professores do 40  ano do Ensino 
Fundamental 1, oferecendo orientações pedagógicas detalhadas nas  
laterals,  para cada conteúdo trabalhado no livro do aluno, bem como 
para cada simulado, de modo a indicar procedimento adotados em 
avaliações externas e orientações de encaminhamento da correção dos 
simulados; relação dos conteúdos desenvolvidos nas lições e que nas 
questões propostas no simulado e indicação das habilidades e 
competências avaliadas, com base nas Matrizes de Referência do Sarb, 
sobretudo a Avaliação Na.cional de Alfabetização (ANA). Cada pagina 
deverá conter a reprodução reduzida da pagina 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 finais essenciais, relação dos conteúdos 
desenvolvidos nas paginas, alem de sugestões de atividades caso sejam 
observadas dificuldades. Deverão ser realizadas, no  minim),  04 (quatro) 
capa.citações presenciais, realizadas por pedagogo, com carga horária  
minima  de 02 (duas) horas cada,  corn  a finalidade apresentação e 
implantação do projeto e material didático. Como parte integrante da 
aorta, deve-se incluir uma proposta de Avaliação DiagnOstica, a ser 
aplicada no inicio do ano letivo com o objetivo de oportunizar um 
planejamento mais assertivo no que diz respeito ao trabalho com 
competências de habilidades do Saeb, a partir da observação do 
desempenho dos estudantes, da turma e da rede de ensino. 

COLEÇÃO APROVA BRAS1L-CADERNO DE MATEMÁTICA 
PARA 5' ,kNO DO ENSINO 'FUNDAMENTAL I Al UNO 
consumivel para disciplina de Matemática, deverá ser destinado aos 
alunos do 50  ano do Ensino Fundamental I, composto no minimo por 
80 (oitenta) e no  maxim  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  minim)  10 (dez) lições, que se valham do 
desenvolvimento de habilidades matemáticas por meio de jogos, 
priorizando os jogos de regas, em que os alunos poderão assumir 
diferentes papéis e combinar novas regas com o grupo. Deve-se oferecer 
também tabuleiros ou peças prontas, disponiveis no desenvolvimento 
dos conteúdos ou como material destacável. Cada lição devera ser 
planeia.da para urna aula de aproximadamente 55 (cinquenta e cinco) 
minutos, a saeril trabalhadas uma vez por semana, contendo tarefas 
com graus progressivos de dificuldade envolvendo diferentes 
habilidades. A cada bloco de conteúdos trabalhados do livro (lições), o 
aluno deverá encontrar inserido no próprio livro, sem folhas a parte, um 
simulado, para que se possa avaliar o processo de aprendizagem, sendo 
esta, urna etapa indispensável no processo crescente de aquisição de 
conhecimento. A sequência de conteúdos deve estar organizada de 
acordo com os conteúdos definidos pela Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) para o 5"  ant),  considerando uma ordem crescente 
de dificuldade. 

Und 632  Editora 
Moderna 

RS .125,00 R$ 79.000,00 

26 R$ 3.950,00 
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COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE MATEMÁTICA Und 32 Editora R$ 158,00 
PAR A 5° ANO DO ENSINO I UNDAMI N 1AI I — Moderna 
PROFESSOR:Livro consumivel para disciplina de Matemática, devera 
ser destinado aos professores do 5' ano do Ensino Fundamental I. 
composto por no mínimo 80 (oitenta) paginas impressas em papal  Offset  
com aproximadamente 90g/m2, com acabamento em brochura, 
empastado com capa plástica, no formato aproximado de 23,0cm a 
28,8cm. Deverá ser destinado aos professores do 5' ano do Ensino 
Fundamental 1, oferecendo orientações pedagógicas detalhadas nas  
laterals,  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,  corn  base nas Matrizes de Referencia do  Saab,  
sobretudo a Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA). Cada pagina 
deverá conter a reprodução reduzida da pagina 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 finais essenciais, relação dos conteúdos 
desenvolvidos nas paginas, além de sugestões de atividades caso sejam 
observadas dificuldades. Deverão ser realizadas, no minimo, 04 (quatro) 
capacitações presenciais, realizadas por pedagogo,  corn  carga horária  
minima  de 02 (duas) horas cada, com a finalidade apresentação e 
implantação do projeto e material didático. Como parte integrante de  
°fen&  deve-se incluir uma proposta de Avaliação Diagnostica, a ser 
aplicada no inicio do ano letivo com o objetivo de oportunizar um 
planejamento mais assertivo no que diz respeito ao trabalho com 
competências de habilidades do Saeb, a partir da observação do 
desempenho dos estudantes, da turma e da rede de ensino. 

29  COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE MATEMÁTICA 
PARA 6' ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL ALUNO:Livro 
consumivel para disciplina de Matemática deverá ser destinado aos 
alunos do 6° ano do Ensino Fundamental li, composto por no mínimo 
120 (canto e vinte) e no máximo 160 (canto e sessenta) páginas 
impressas em papal  Offset  com aproximadamente 90g/m,  corn  
acabamento em espiral empastado  corn  capa plástica, no formato 
20,5crn a 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, perimetro 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  grams  progressivos de dificuldade 
envolvendo diferentes habilidades. Em aproximadamente a cada 05 
(cinco) conteúdos trabalhados do livro, o aluno deverá encontrar 
inserido no próprio livro, sem folhas a parte, um simulado, para que se 
possa avaliar o processo que ê uma etapa indispensável no processo 
ensino aprendizagem. No livro de Matemática, deverão estar inseridas 
04 (quatro) folhas de respostas / gabaritos destaciiveis, não sendo folhas 
a parte, que deverão ser preenchidas pelos alunos ao realizarem o 
simulado ao final de aproximadamente 05 (cinco) conteúdos 
trabalhados, para se familiarizarem com o modelo de prova de gabarito. 
A sequência de conteúdos deve estar organizada de acordo com os 
conteúdos definidos pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 
para o 6' ano, considerando uma ordem crescente de dificuldade. 

Und 640  Editora 
Moderna 

R$ 147,00 R$ 94.080,00 

R$ 5.056,00 
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COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE MATEMÁTICA Und 32 Editora R$ 158,00 
PARA 6" ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II — Moderna 
PROFESSOR:Livro consumivel para disciplina de Matemática deverá 
ser destinado aos professores do 6' ano do Ensino Fundamental  IL  
Composto por no mínimo 120 (canto e vinte) paginas impressas em 
papal  Offset cons  aproximadamente com acabamento em 
brochura, empastado com capa plástica, no  format()  aproximado de 
23,0cm a 28,8cm. Deverá ser destinado aos professores do 6"-' ano do 
Ensino Fundamental H, devendo trazer orientações pedagógicas 
detalhadas para cada  contend()  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  qua  são explorados nas questões propostas no simulado e 
indicação das habilidades e subcompetências avaliadas no mesmo. Cada 
pagina deverá conter a reprodução reduzida da pagina do livro do aluno 
gabaritado, relação das habilidades e capacidades essenciais do aluno 
para aprendizagem dos conteudos da lição, comentários, sugestões e 
orientações espectficas 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 
Pagina 23 de 29 desenvolvidas em cada questão. Deverão acompanhar o 
Guia e Recursos Didaticos de Matematica 04 (quatro) fichas para 
registro, impressas em  Offset corn  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 
subcompWncias 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  hoe  ria  minima  de 02 (duas) horas cada.  cons  a 
finalidade apresentação e implantação do projeto e material didiitico, 
por segmento de ensino e componente curricular, princípios educativos 
pedagógicos. Como parte integrante da oferta, deve-se incluir uma 
proposta de Avaliação Diapostica, a ser aplicada no inicio do ano 
letivo com o objetivo de oportunizar um planejamento mais assertivo no  
quo  diz respeito ao trabalho  cons  competências de habilidades do  Saab,  a 
partir da observação do desempenho dos estudantes, da turma e da rede 
de ensino. 

30 R$ 5.056,00 

31  COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE MATEMÁTICA Und 
PARA 7" ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II — ALUNO:Livro 
consumivel para disciplina de Matemática (lever:i ser destinado aos 
alunos do 7' ano do Ensino Fundamental  IL  composto por no mínimo 
120 (canto e vinte) e no máximo 160 (canto e sessenta) páginas 
impressas em papel  Offset cons  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 uns, compostas pelos seguintes conteúdos: localização, giros, e 
angulos, triângulos e quadriláteros, reta numérica, problemas com 
ri úmeros naturais, difeentes representações de  urn  numero, fiações, 
frações e decimais, operações com frações decimais, figuras não planas e 
simetria, perimetro e ampliação de figuras,  area,  medidas de massa e 
capacidade. problemas  cons  frações  decimals,  porcentagem, ler e 
interpretar gráficos e Página 22 de 29 tabelas, construção de tabelas e 
g- ser rificos. Cada devera planejada para uma a ula de 
aproximadarnente 50 (cinquenta) minutos, a serem trabalhadas tirita vez 
por semana, contendo tarefas com graus progressivos de dificuldade 
envolvendo diferentes habilidades. Em aproximadamente a cada 05 
(cinco) conteúdos trabalhados do livro, o aluno devera encontrar 
inserido no próprio livro. sem folhas a parte, um simulado, para que se 
possa avaliar o processo que é uma etapa indispensável no processo 
ensino aprendizagem. No livro de Matemática, deverão estar inseridas 
04 (quatro) tolhas de respostas / gabaritos destacáveis. não sendo folhas 
a parte, que deverão ser preenchidas pelos alunos ao realizarem o 
simulado ao final de aproximadamente 05 (cinco) conteúdos 
trabalhados, para se familiarizarem com o modelo de prova de gabarito. 
A sequência de conteúdos deve estar organizada de acordo  cons  os 
conteúdos definidos pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 
para o 7" ano, considerando uma ordens crescente de dificuldade. 

R$ 147,00 R$ 68.208,00 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEÍDA,,v, 
CNPJ: 06.988.976/0001-09 

COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE MATEMÁTICA 
PARA 7' ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 111 
PROFESSOR:Livro consumivel para disciplina de Matemática devera 
ser destinado aos professores do 7" ano do Ensino Fundamental II, 
composto por no mínimo 120 (canto e vinte) paginas impressas em papel  
Offset corn  aproximadamente 90g/in', com acabamento em brochura, 
empastado  corn  capa plástica, no formato aproximado de 23,0cm x 
28.8cm. Dewrá ser destinado aos professores do 7' ano do Ensino 
Fundamental II, devendo trazer orientações pedagógicas detalhadas 
para cada conteúdo trabalhado e também para cada simulado, para 
ajudar os alunos no momento da correção de cada questão do simulado, 
relação dos conteúdos desenvolvidos nas lições anteriores e que São 
explorados nas questões propostas no simulado e indicação das 
habilidades e subcompetencias avaliadas no mesmo. Cada página deverá 
conter a reprodução reduzida da pagina do livro do aluno gabaritado, 
relação das habilidades e capacidades essenciais do aluno para 
aprendizagem dos conteúdos da lição, comentarios, sugestões e 
orientações especificas 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 competencia 
Pagina 23 de 29 desenvolvidas em cada questão. Deverão acompanhar 
Guia e Recursos Didáticos de Matemática 04 (quatro) fichas para 
registro, impressas em  Offset corn  aproximadamente 7.5g/m2  e 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. Dave/4 identificar as 
subcompetencias 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 
finalidade apresentação e implantação do projeto e material didatico, 
por segmento de ensino e componente curricular, princípios educativos e 
pedagógico>. Como parte integrante da oferta, deve•se incluir uma 
proposta de Avaliação Diagnostica, a ser aplicada no inicio do ano 
letivo  corn  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. 

32 Und 24 'Editora 
Moderna 

R$ 158,00 Rá3.792,00 

33 COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO D.E MATEMÁTICA Und 
PARA ir ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II — ALUNO:Livro 
consurnivel para disciplina de Matemática devera ser destinado aos 
alunos do 8' ano do Ensino Fundamental  IT.  composto por no mínimo 
120 (canto e vinte) e no máximo 160 (canto e sessenta) páginas 
impressas em papel  Met  com aproximadamente 90g/m2, com 
acabamento em espiral empastado com capa plástica, no  format()  
20,5cm a 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, fiações, 
fiações 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 
interpretar plficos 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  scram  trabalhadas uma vez 
por semana, contendo tarefas  corn  graus progressivos de dificuldade 
envolvendo diferentes habilidades. Em aproximadamente a cada 05 
(cinco) conteúdos trabalhados do livro, o aluno deverá encontrar 
inserido no próprio livro, sem folhas a parte, um simulado, para  &Die  se 
possa avaliar o processo que é uma etapa indispensável no processo 
ensino aprendizagem. No livro de Matemática, deverão estar inseridas 
04 (quatro) folhas de respostas / gabarkos destacáveis, não sendo folhas 
a parte, que deverão ser preenchidas pelos alunos ao realizarem o 
simulado ao final de aproximadamente 05 (cinco) conteúdos 
trabalhados, para se familiarizarem  corn  o modelo de prova de gabarito. 
A sequéncia de conteúdos deve estar organizada de acordo  cons  os 
conteúdos definidos pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 
para o 8" ano, considerando uma ordem crescente de dificuldade. 

R$ 147.00 R$ 80.556,01) 
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couçÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE MATEMÁTICA  lint! 28 Editora 
PARA e ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II — Moderna 
PROFESSOR:Livro consumivel para disciplina de Matemática devera 
ser destinado aos professores do 8" ano do Ensino Fundamental II, 
composto por no mínimo 120 (cento e vinte) paginas impressas em papel 
011Set  corn  aproximadamente 90g/m2, com acabamento em brochura, 
empastado  corn  capa plástica, no formato aproximado de 2.3,0cm x 
28,8cm. Deverá ser destinado aos professores do e ano do Ensino 
Fundamental II, devendo trazer orientações pedagógicas detalhadas 
para cada conteúdo trabalhado e também para cada simulado, para 
ajudar os alunos no momento da correção de cada questão do simulado, 
relação dos conteúdos desenvolvidos nas lições anteriores e que são 
explorados nas questões propostas no simulado e indicação das 
habilidades e subcompetencias avaliadas no mesmo. Cada pagina deverd 
comer a reprodução reduzida da pagina do livro do aluno gabaritado, 
relação das habilidades e capacidades essenciais do aluno para 
aprendizagem dos conteúdos da  loo,  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 competencia 
Pagina 23 de 29 desenvolvidas em cada questão. Deverão acompanhar 
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  
diagnostic()  do desenvolvimento de cada aluno e também de toda turma 
após cada simulado contido no livro do aluno. Devera identificar as 
subcompetencias 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 didatico, 
por segmento de ensino e componente curricular, princípios educativos e 
pedagógicos. Corno parte integrante da oferta, devinse incluir uma 
proposta de Avaliação Diag,nóstica, a ser aplicada no inicio do ano 
letivo com o objetivo de oportunizar um planejamento mais assertivo no 
que diz respeito ao trabalho  cons  competências de habilidades do Saeb, a 
partir da observação do desempenho dos estudantes, da turma e da rede 
de ensino. 

.14  R$ 158,00 R$ 4.424,00  

COLEÇÃO) APROVA BRASIL-CADERNO DE MATEMÁTICA 
PARA 9" ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL H ALUNO:Livro 
comumivel para disciplina de Matemática deverá ser destinado aos 
alunos do 9 ano do Ensino Fundamental  IL  composto por no minimo 
120 (cento e vinte) e no máximo 160 (cento e sessenta) páginas 
impressas em papel  Met  com aproximadamente com 
acabamento em espiral empastado com capa plástica, no formato 
20.5cm a 27.5cm, organizados em aproximadamente 20 (vinte) lições 
cada um, compostas pelos seguintes conteúdos: localização, giros, e 
angulos, triângulos e quadriláteros, reta numérica, problemas com 
ri (micros naturais, difeentes representações de  urn  numero, frações, 
fiações e decimais, operações com frações decimais, figuras não planas e 
simetria, perimetro 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 devera ser planejada para uma a ula de 
aproximadamente 50 (cinquenta) minutos, a serem trabalhadas tuna vez 
por semana, contendo tarefas  corn  graus progressivos de dificuldade 
envolvendo diferentes habilidades.  Ern  aproximadamente a cada 05 
(cinco) conteúdos trabalhados do livro, o aluno devera encontrar 
inserido no próprio livro. sem folhas a parte. um  simulado, para que se 
possa avaliar o processo que é unia etapa indispensável no processo 
ensino aprendizagem. No livro de Matemática, deverão estar inseridas 
04 (quatro) folhas de respostas gabaritOs destacáveis. não sendo folhas 
a parte. que deverão ser preenchidas pelos alunos ao realizarem o 
simulado ao final de aproximadamente 05 (cinco) conteúdos 
trabalhados, para se familiarizarem com o modelo de prova de gabarito. 
A sequéncia de conteúdos deve calar organizada de acordo  cons  os 
conteúdos definidos pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 
para o 9" ano, considerando urna ordem crescente de dificuldade. 

Und R$ 147,00 R$ 91.728,00 624  Editora 
Moderna 
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36 
CNPJ: 06.988.976/0001-09 

COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE MATEMÁTICA  
PAR .A 9' ANO DO ENSINO I UNDAMI \  JAI  II— 
PROPESSOR:Livro consumivel para disciplina de Matemática devera 
ser destinado aos professores do 9' ano do Ensino Fundamental II. 
composto por no mínimo 120 (cento e vinte) páginas impressas em papel  
Offset  com aproximadamente 90g/m2 ,  corn  acabamento em brochura, 
empastado com capa plástica, no formato aproximado de 23,0on a 
28,8cm. Devera ser destinado aos professores do 90  ano do Ensino 
Fundamental H. devendo trazer orientações pedagogicas detalhadas 
para cada conteúdo trabalhado e também para cada simulado, para 
ajudar os alunos no momento da correção de cada questão do simulado, 
relação dos conteúdos desenvolvidos nas lições anteriores e que são 
explorados nas questões propostas no simulado e indicação das 
habilidades e subcompeUlncias avaliadas no mesmo. Cada pagina deverá 
conter a reprodução reduzida da pagina 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 contendos 
desenvolvidos nas páginas, sugestões de atividades caso sejam 
observadas dificuldades e descrição das habilidades e da competéncia 
Pagina 23 de 29 desenvolvidas  ern  cada questão. Deverão acompanhar o 
Guia e Recursos Didáticos de Matemática 04 (quatro) fichas para 
registro, impressas em  Offset  com aproximadamente 75,g/m2  e formato 
aproximado de 27,0cm x 40,0cm. Com  o objetivo de oferecer um 
diagnostico do desenvolvimento de cada aluno e taniNna de toda turma 
após cada simulado contido no livro do aluno. Devera identificar as 
subcompetências que foram desenvolvidas, ou as que precisam ser 
retomadas e planejar novas estratêgia.s para as próximas aulas. Deverão 
ser realizadas 05 (cinco) capacitações presenciais, realizadas por 
pedagogo, com carga horária  minima  de 02 (duas) horas cada, com 
finalidade apresentação e implantação do projeto e material didático. 
por segmento de crismo e componente curricular, princípios educativos e 
pedagógicos. Como parte integrante da oferta, deve.se  incluir unia 
proposta de Avaliação Diagnostica. a ser aplicada no inicio do ano 
letivo com o objetivo de oportunizar um planejamento mais assertivo no 
que diz respeito ao trabalho com competências de habilidades do  Sad",  
partir da observação do desempenho dos estudantes, da turma e da rede 
de ensino. 

UN  31. Editora 
Moderna 

R$ 158,00 R$ 4.898,00 

UN 238  Editora 
Moderna 

R$ 25,00 R$ 5.950,00 

UN 20  Editora 
Moderna 

R$ 47.00 R$ 940,00 

UN 20  Editora 
Moderna 

RS 47.00 R$ 940,00 

R$ 1.370.182,00  -VALOR TOTAL 

LOTE H LIVRO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 
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40 COLEÇÃO  SET  BRASIL(SISTEMA DE ENSINO):Livros didáticos 
para o aluno na Educação Infantil (2 anos) sendo:Para o aluno: 
• Livros didáticos, sendo 01 (um) para cada bimestre ou semestre, cuja 
organização didático — metodológica esta estruturada a partir dos cinco 
campos  dc  experiências e dos seus direitos de aprendizagem propostos 
pela Base Nacional Comum Curricular. Material em formato horizontal; 
capa confeccionada em papel resistente, com impressão colorida; miolo 
impresso em papel de qualidade e em quatro cores, com adesivos e 
destaque para o projeto gráfico adequado A faixa etária das crianças; 
material 
de apoio confeccionado em papel com gamatura maior que a do miolo; 
e acabamento em espiral, com picote; 
• Livro impresso em papel cartão, remessa anual, impresso em cores, 
composto por pranchas que favorecem o trabalho manual, o fazer 
artístico e o desenvolvimento da coordenação motors;  
• Livro da família em formato espiral, remessa anual, acabamento em 
papel cartio,com atividades que serão utilizadas pelos alunos e pela 
família considerando Silas 
possibilidades e capacidade; 
• Livro impresso. remessa anual, composto por textos literários, formas 
e ilustrações adequados A faixa etaria do aluno com a proposta de 
ampliar o vocabulário dos 
alunos e despertar o interesse pela leitura; 
• Agenda escolar para os alunos; 
• O material impresso devera ser acondicionado em bolsa/ maleta 
resistente e lavável, sendo uma bolsa/ maleta para cada aluno. 

CNPJ: 06.988.976/0001-09 
Und 400 Editora 

Moderna 
R$ 295,00 R$ 118.000,00 

41 COLEÇÃO  SET  BRASIL(SISTEMA DE ENSE•10):Livros didáticos 
para o aluno na Educação Infantil (3 anos) sendo:Para o aluno 
• Livros didáticos, sendo 01(um) para cada bimestre ou semestre, cuja 
organização didatico-metodológica está estruturada a partir dos cinco 
campos de experiências e dos seus direitos de aprendizagem propostos 
pela Base Nacional Comum Curricular.Material em formato horizontal; 
capa confeccionada em papel resistente, com impressão colorida; miolo 
impresso em papel de qualidade e em quatro cores. com  adesivos e 
destaque para o projeto gráfico adequado a faixa etária das crianças; 
material de apoio confeccionado em papel com gramatura maior que a 
do miolo; e acabamento em espiral, com picote. 
• Livro impresso em papel cartao, remessa anual, impresso em cores, 
composto por pranchas que favorecem o trabalho manual, o fazer  
artistic() e o desenvolvimento da coordenação motora. 
• Livro da familia em formato espiral, remessa anual, acabamento em 
papel cartão, com atividades que serão utilizadas pelos alunos e pela 
família considerando suas 
possibilidades e capacidade. 
• Livro impresso, remessa anual, composto por textos literários, formas 
e ilustrações adequados A faixa etária do aluno com a proposta de 
ampliar o vocabulário dos 
alunos e despertar o interesse pela leitura. 
• Livro impresso, remessa anual, em papel cartão, impresso em 
cores,compostopor imagens frente e verso, destinado ao 
desenvolvimento da imaginação, ampliação de repertorio e criação de 
possibilidades pelos alunos. 
• Agenda escolar para os alunos 
• O material impresso deverá ser acondicionado em bolsa/maleta 
resistente elavivel, sendo uma bolsa/maleta para cada aluno 

Und 400 Editora 
Moderna 

R$ 295,00 R$ 118.000,00 



Editora 
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42 COLEÇÃO  SET  BRASIL(SISTE'vlA DE ENSINO):Livros didáticos 
para o aluno na Educação Infantil (4 anos) sendo:Para o aluno: 
• Livros didáticos, sendo 01 (um) para cada bimestre ou semestre, cuja 
organização didático-metodológica está estrutura da a partir dos cinco 
campos de experiências e dos seus direitos de aprendizagem propostos 
pela Base Nacional Comum Curricular.Material em  format()  horizontal; 
capa confeccionada  ens  papel resistente, com impressão colorida; miolo 
impresso em papel de qualidade e em quatro cores, com adesivos e 
destaque para o projeto gráfico adequado A faixa etária das 
crianças;material de apoio confeccionado em papel com gamatura 
maior que a do miolo; e acabamento em espiral, com picote. 
• Livro impresso em papel cartão, remessa anual, impresso em cores, 
composto peir pranchas que favorecem o trabalho manual, o fazer 
artístico e o desenvolvimento da coordenação motora. 
• Livro da família em formato espiral. remessa anual, acabamento em 
papel cartão, com atividades que serão utilizadas pelos alunos e pela 
família considerando SUS 
possibilidades e capacidade. 
• Livro impresso, remessa anual, composto por textos literários, formas 
e ilustraçaes adequados A. faixa etária do aluno com a proposta de 
ampliar o vocabulário dos alunos e despertar o interesse pela leitura. 
• 1,ivro impresso, remessa anual, em papel cartão, impresso em cores, 
composto par imagens frente e verso, destinado ao desenvolvimento da 
imaginação, ampliação 
de repertório e criação de possibilidades pelos alunos. 
• Agenda escolar para os alunos 
• O material impresso deverá ser acondicionado em bolsa/maleta 
resistente elavavel, 
sendo uma bolsa/maleta para cada aluno 

Und 476 
CNPJ: 06.988.976/0001-09  

Editora 
Moderna 

R$ 295,00 R$ 140.420,00 

43 COLEÇÃO  SET  BRASIL(SISTEMA DE ENSINO):Livros didáticos 
para o aluno na Educação Infanta (5 anos) sendo:Para o aluno: 
• Livros didaticos, sendo 01 (um) para cada bimestre ou semestre, cuja 
organização didático-metodológica esta estruturada a partir dos cinco 
campos de experiências e 
dos seis direitos de aprendizagem propostos pela Base Nacional Comum 
Curricular,Material em formato horizontal; capa confeccionadaem papel 
resistente, com impressão colorida; miolo impresso em papel de 
qualidade e em quatro cores, com adesivos e destaque para o projeto 
gráfico adequado A faixa etária das crianças:material de apoio 
confeccionado em papel com gramatura maior que a do miolo; e 
acabamento em espiral, com picote. 
• Livro impresso em papel cartão, remessa anual, impresso em cores. 
composto por pranchas que favorecem o trabalho manual, o fazer  
artistic() e o 
desenvolvimento da coordenação motora. 
• Livro da família em formato espiral. remessa anual, acabamento em 
papel cartão,com atividades que serão utilizadas pelos alunos e pela 
família considerando suas 
possibilidades e capacidade. 
• Livro impresso, remessa anual. composto por textos literários, formas 
e ilustraçõesadequados A faixa etária do aluno com a proposta de 
ampliar o vocabulário dos 
alunos e despertar o interesse pela leitura. 
• Livro impresso. remessa anual, em papel cartão, impresso em cores, 
composto por imagens frente e verso, destinado ao desenvolvimento da 
imaginação, ampliação de repertório e criação de possibilidades pelos 
alunos. 
• Agenda escolar para os alunos. 
• O material impresso deverá ser acondicionado em bolsa/maleta 
resistente elavável, sendo uma bolsa/maleta para cada aluno. 

Und 468 Editora 
Moderna 

R$ 295,00 R$ 138.060,00 

, 

Valor total da proposta 

.. .  

RS 514.480,00 

10Th  1.11-LIVRO PARA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA 

e 

EJA - Alfabetização — Volume I. Livro do aluno; Material didático 
consumivei, anual. interdisciplinar (Letramento e Alfabetização 
Linguistica e Matemática), organizado em volume único. Em formato 
205 mm x 275 min. gramatura miolo 75g e capa em Laminado Brilho. 
250g. brochura, impresso em  cares.  Deve conter atividades diversas e 
numerosas possibilidades de desenvolver as habilidades básicas — falar, 
ouvir, ler e escrever —, 0 livro deve apresentar contendos de letramento 
e alfabetização linguistica e de alfabetização matemática organizados 
em  quell,  unidades temáticas: Identidade; O mundo do trabalho; 
Manifestações culturais;  ambience  e sociedade. Abordar os temas em 
textos, imagens e atividades que buscam desenvolver a leitura, a 
oralidade, a escrita e os conhecimentos matemáticos. 

Und 
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45 EJA - Anos Iniciais — Volume 2 (2 e 3(  anos). Livro do aluno: Material 
didático consumivel, anual, organizado em volume único. Em formato 
205 mm x 275 mm, gramatura miolo 75g e capa em Laminado Brilho, 
250g. brochura, impresso em cores. Deve trabalhar os conteúdos de  
Lingua Portuguesa, Matemática. Ciências Humanas (Historia e 
Geografia). Ciências e Arte em capítulos. Deve trabalhar os eixos 
temziticos. O entorno natural, social e cultural: A formacao do território 
brasileiro: Sociedade e meio ambiente. 

CNPJ: 06.988.976/0001-09 
Und 200 Editora 

Moderna 
R$ 128,00 R$ 25.600,00 

46 EJA - Anos iniciais- Volume 3 (4' e 5' anos). Livro do aluno: Material 
ciidatico consumivel, anual, organizado em volume unico. Em formato 
205 mm x 275 mm. gramatura miolo 75g e capa em Laminado Brilho, 
250g. brochura, impresso em cores. Deve trabalhar os conteúdos de  
Lingua Portuguesa, Matemática. Ciências Humanas (Historia e 
Geografia), Ciências e Arte em capitulos.Deve trabalhar os eixos 
termiticos, Direitos e deveres do cidadão: Participação e sociedade: 
Património Nacional. 

Und 

. 

200 Editora 
Moderna 

. 

R$ 128,00 R$ 25.600,00 

, 
47 EIA- ANOS FINAIS - 6- ANO, MATERIAL DIDÁTICO 

CONSUMIVEL. ANUAL, MULTIDISCIPLINAR (LINGUA  
PORTUGUESA, MATEMÁTICA. HISTORIA. GEOGRAFIA. 
CIÊNC.I.AS, ARTE E  LINGUA  INGLÊS E ESPANHOL. EM  
FORMAT()  205MMX275MM, GRAMATURA MIOLO 750 E CAPA 
EM LAMINADO BRILHO, 2500, BROCHURA, IMPRESSO EM 
CORES. OS CONTEÚDOS DEVEM ESTAR AGRUPADOS POR 
DISCIPLINAS E ABORDADOS POR EIXOS TEMATICOS QUE 
PE  RP  A SSEM OS DWERENTES COMPONENTES 
CUR.RICULA.RES, ORGANIZADOS POR .UNIDA.DES, 
SUBDIVIDIDAS EM CAPFTULOS. A DIVISÃO EM UNIDADES 
DEVEM SER AGRUPADAS EM C.APITULOS DE MODO 
ORGÂNICO, EXPLORANDO UM MESMO EIXO TEMÁTICO. O 
MATERIAL TEM COMO PRERROGATIVA QUE O TRABALHO 
COM EIXOS PERMITA AO ALUNO A COMPREENSÃO DE UM 
1) A DO ASPEcro SOB OS PONTOS DE VIS) SUAS DLEERENTES 
.A RE AS DO CURRICULO ESCOIAR. EM V..ARIADOS 
MOMENTOS, DEVE-SE BUSCAR UM.A ABORDAGEM 
INTERDISCIPLINAR DOS TEMAS, VISANDO AO 
CONHECIMENTO GLOBAL, DINÂMICO E  HISTORIC()  DA 
REALIDADE, OS EIXOS TEMÁTICOS ESPERADOS  SAO:  
IDENTIDADE E PLURALIDADE; ALIMENTAÇÃO. 

Und 150 Editora 
Moderna 

'PS 153,00 

i 

RS 22.950,00 

48 EIA- ANOS FINAIS - 7' ANO. MATERIAL DIDÁTICO 
CONSLTMÍVEL, ANUAL, MULTIDISCIPLINAR (LINGUA  
PORTUGUESA, MATEMÁTICA, HISTORIA, GEOGRAFIA, 
CIÊNCIAS. ARTE E  LINGUA  INGLÊS E ESPANHOL. E 
EORMA.TO 205MMX275MM, GRAND:TURA MIOI.0 75G E CAP.A 
EM EAMINADO BR II 250G, BROCHURA.  IMPRESS()  EM 
CORES. Os CONTEUDOS ESTÃO AGRUPADOS POR 
DISCIPLINAS E ABORDADOS POR Eaos TEMÁTICOS QUE 
PERPASSEM OS DIFERENTES COMPONENTES 
CURRICULARES, ORGANIZADOS POR UNIDADES, 
SUBDIVIDIDAS EM C.APITUI,OS. A DWISÃO EM UNIDADES 
DEVEM SER AGRUPADAS EM C.  API DE  MOD°  
ORG.kNICO, EXPLORANDO UM MESMO EIXO TEmkrico. o 
MATERIAL DEVE TER COMO PRERROGATIVA QUE O 
TRABALHO COM EIXOS PERMITA AO ALUNO A 
COMPREENSÃO DE UM DADO ASPECTO SOB OS PONTOS DE 
VISTA DAS DWERENTES  AREAS  DO CL RRICULO ESCOIAR, 
E M VARIADOS MOMENTOS, DEVE-SE BUSCAR UM.A 
ABORDAGEM INTERDISCIPEINAR DOS TEMAS, VISANDO AO 
C.!ONHECIMENTO GLOBAL, DINAMIC.0 F .HISTORICO DA. 
REALIDADE. OS EIXOS TEMATICOS ESPERADOS 
SAO:MORADIA; SAUDE E QUALIDADE DE VIDA. 

Und 150 Editora 
Moderna 

R$ 153,00 R$ 22.950,00 

49 MA- ANOS FINAIS - 80 ANO. MATERIAL DIDÁTICO 
CONSUMIVEL, ANUAL, MULTEDISCIPIANAR (LINGUA. 
PORTUGUESA, MATEMÁTICA, HISTORIA, G.EOGRAFIA, 
CIÊNCIAS, ARTE E  LINGUA  INGLÊS E ESPANHOL. EM • 
FORMATO 205MMX275MM, GRAMATLTRA MIOLO 75G E CAPA 
EM LAMINADO BRILHO. 250G. BROCHURA, IMPRESSO EM 
CORES. OS CONIEODOS DEVERÃO ESTAR AGRUPADOS POR 
DIS(JPLINAS' E ABORE)ADOS POR EIXOS TEMÁTICOS QUE 
PE  RP  ASSEM OS DIFER.ENTES COMPONENTES 
CURRICULARES, ORGANIZADOS POR UNIDADES. 
SUBDIVIDIDAS EM CAPITULOS. A DIVISÃO EM UNIDADES 
DEVERÁ AGRUPAR OS CAPÍTULOS DE MODO ORGÂNICO, 
EXPLORANDO UM MESMO EIXO TEmAxico. o -MATERIAL 
I'! SI TER COMO PRERROGATIVA QUE O TRABALHO COM 
EIXOS PERMITA. AO ALUNO A COMPREENSÃO DE UM DADO  
ASPECT()  SOB OS PONTOS DE VISTA DAS DIFERENTES  
AREAS DO CURRÍCULO ESCOLAR, EM VARIADOS 
MOMENTOS, DEVE-SE BUSCAR UMA ABORDAGEM 
Ps."1"E RD ISCWLINAR DOS TEMAS, VISANDO AO 
CONHECIMENTO GLOBAL, DINÂMICO E HISTÓRICO DA 
REALIDAI)E, OS EIXOS TEMÁTICOS ESPERADOS  SAO:  0 
PAIS: A SOCIEDADE BRASILEIRA 

Und 150 

' 

Editora 
Mt  dema 

R$ 153,00 P522.95(1,01) 

( 

\ 
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50 EJA- ANOS FINAIS -90  ANO. MATERIAL DIDÁTICO 
CONSUMIVEL, ANUAL, MULTIDISCIPLINAR (LINGUA  
PORTUGUESA, MAT.EMATICA, HISTORIA, GEOGRAFIA, 
C.IÊNCIAS, ARTE E  LINGUA  INGLES E ESPANHOL. EM 
FORMATO 205MMX275MM, GRAMATURA MIOLD 75G E CAPA 
EM LAMINADO .BRILI10, 250G, BROCHURA, IMPRESSO EM 
CORES, OS CONTEÚDOS DEVERÃO ESTAR AGRUPADOS POR 
DISCIPLINAS E ABORDADOS POR EIXOS TEMÁTICOS QUE 
PERPASSEM OS DIFERENTES COMPONENTES 
CURRICIILARES. ORGANIZADOS POR UNIDADES, 
SUBDIVIDIDAS EM i, APITULOS. A DIVISÃO EM UNIDADES 
DEVERÁ AGRUPAR OS CAP1TULOS DE MODO  ORGANIC°.  
EXPLORANDO UM .MESMO EIXO TEmAnco. O MA.TEREAL 
DEVE "PER COMO PRERROGATIVA  OUT  O ri SEM COM 
EIXOS PERMITA AO ALUNO A COMPREENSÃO DE UM DADO 
ASPECTO SOB OS PONTOS DE VISTA DAS DIFERENTES  
AREAS DO CURRÍCULO ESCOLAR. EM VARIADOS 
MOMENTOS, DEVE-SE BUSCAR UMA ABORDAGEM 
INTERDISCIPISIN.AR DOS 'IT  MAS, WAND() SO  
CONHECIMENTO GLOBAL DINÂMICO E HIS'ITÓRICO DA. 
RE ALIT/A:DE . OS EIXOS TEMATICOS ESPER.ADOS SAO:  
TRABALHO; DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE. 

Und 150 Editora 
Moderna 

R$ 153,00 R$ 22.950,00 

51  ETA  - Alfabetização - 1" ano - Manual. do Educadon Livro deverá ser 
destinado aos professores da Alfabetização/1" ano ,o livro deve ser 
adequado aos grandes debates no cenário brasileiro sobre a 
arfabetização de jovens e adultos e as contribuições trazidas pelos 
Parametros Curriculares Nacionais (PCN),bein como aos subsídios 
fornecidos pelas análises do MEC.Deve trabalhar com a diversidade 
textual e a intertextualidade relacionada a textos de difiírentes tipos e 
gi.'neros(verbais e não verbais literários .informativos 
.poeticosrpublicitirios,humoristicos,contos,londas.noticias,reportagens). 

Und 10 Editora 
Moderna 

R$ 128.00 R$ 1.280,00 

52  

. 

ETA  - Anos Iniciais - 2" e 3' ano - Manual do Educador. Livro deverá 
ser destinado aos professores da do 2" e 3" anos ,o livro deve ser 
adequado aos grandes debates no cenário brasileiro sobre a 
alfabetização de jovens e adultos e as contribuições trazidas pelos 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN),bern como aos subsidio 
fornecidos pelas análises do MEC.Deve trabalhar com a diversidade 
textual e a intertextualidade relacionada a textos de diferentes tipos e 
gCneros(verbais e não verbais, literários ,informativos axsaicos . 
publicitarios . humoristicos,contos,lendas,noticias,reportagens). 

Und 10 Editora 
Moderna 

R$ 128,00 R$ 1,280,00 

53  ETA  - Anos Iniciais - 4' e 5" ano - Manual do Educadorlivro devera 
ser destinado aos professores do 4' e 5" anos ,o livro deve esta adequado 
aos grandes debates no cenário brasileiro sobre a alfabetização de jovens 
e adultos e as contribuições trazidas pelos Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCN),bem corno aos subsidios fornecidos pelas análises do 
MEC.Deve trabalhar com a diversidade textual e a intertextualidade 
relacionada a textos de diferentes tipos e gèneros(verbais c não verbais, 
literários ,informativos. 
poéticos,publicitários,humoristices,conlosTendas,noticias,reportagens). 

Und 10 Editora 
Moderna 

RI; 128.00 R.$ 1.280,00 

54 LIA- ANOS  FINALS  - 6' AO 9' ANO -  LINGUA  PORTUGUESA - 
MANUAL DO EDUCADOR-Livro deverá ser destinado aos 
professores de  Lingua  Portuguesa. A obra deve estar pautada nos 
documentos oficiais que orientam a pratica docente: os Parâmetros 
Curriculares Nacionais e a Proposta Curricular dos anos finais do 
Emano Fundamental. 

Und 8 

. 

Editora 
Moderna 

R$ 153.00 R$ 1.224,00 

55  ETA-  ANOS FINAIS - 6° AO 9° ANO - MATEMÁTICA - MANUAL : 
DO EDUCADOR. Livro devera ser destinado aos protessonss de 
Maternatica. A obra deve estar pautada nos documentos oficiais  qua  
orientam a pratica docente: os Parâmetros Curriculares Nacionais e a 
Proposta Curricular dos anos finais do Ensino Fundamental. 

Und 8 Editora 
Moderna 

R.$ 153,00 R$ 1.224,00 

50 I.JA- ANOS  FINALS  - 6' AO 9' ANO - HISTORIA - MANUAL DO  
EDUCADOR.  Lim,'  devera ser destinado aos professores de Historia. 
A obra deve esta pautada nos documentos oficiais que orientam a 
pratica docente: Os Parâmetros  Con  colares Nacionais e a Proposta 
Curricular dos anos finais do Ensino Fundamental. 

Lind  8 

, 

Editora 
Moderna 

R$ 153,00 R$ 1.224,00 

57  ETA-  ANOS FINAIS - 6' AO 9° ANO - GEOGRAFIA - MANUAL 
DO EDUCADOR. Livro &Nana ser destinado aos professores de 
Geografia. A obra deve esta pautada nos documentos oficiais que 
orientam a pratica docente: Os Parâmetros Curriculares Nacionais e a 
Proposta Curricular dos anos finais do Ensino Fundamental_ 

Und 8 Editora 
Moderna 

R$ 153,00 RI; 1.224,00 

58  ETA-  ANOS FINAIS - 6' AO 9' ANO - CIÊNCIAS - MANUAL DO 
EDUCADOR, Livro devera ser destinado aos professores de Ciencias. 
A obra deve está pautada nos documentos oficiais que orientam a 
Pratica docente: Os Parâmetros Curriculares Nacionais e a Proposta 
Curricular -.1os anos linai.s do Ensino Fundamental. 

Und 8 

- 

Editora 
Moderna 

R$ 153,00 Pa.$ 1,224,00 

59  ETA-  ANOS FINAIS - 6° AO 9° ANO - ARTE - MANUAL DO 
ED  UCADOR. Livro deverá ser destinado aos professores de Artes. obra 
deve esta pautada nos documentos oficiais que orientam a pratica 
docente: Os Parâmetros Curriculares Nacionais e a Proposta Curricular 
dos anos finais do Ensino Fundamental. 

Und 8 Editora. 
Moderna 

R$ 153,00 R$ 1.224,00  

\ 

\ 

00,  
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VALOR TOTAL R$ 181.008,00 
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EJA- ANOS FINAIS - 60  AO 90  A.NO - INGLÊS E ESPANHOL -  hod 8 Editora 
MANUAL DO EDUCADOR. Livro deverá ser destinado aos Moderna 
professores de Inglês e Espanhol. A obra deve esta pautada nos 
documentos oficiais que orientam a pratica docente: Os Parâmetros 
Curriculares Nacionais e a Proposta Curricular dos anos finais do 
Ensino Fundamental. 

60  R$ 153,00 R$ 1.224,00 

. DA ENTREGA 

5.1 - Os itens registrados deverão ser executados conforme termo de referência do Edital de forma fracionada 
(se necessário) e conforme forem solicitados pelo setor competente. 

5.2 - O prazo máximo para entrega  sera  diário conforme solicitação e pedido efetuado pelo departamento de 
compras da Prefeitura Municipal de MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA. 

6.  OAS  OBRIGA 'OES DA CONTRATADA 

6.1 - Executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pela Prefeitura Municipal, de acordo com as 
especificações do edital, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento das 
condições estabelecidas. 

6.2 - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal, cujas reclamações se obrigam a 
atender prontamente, bem como dar ciência mediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que 
verificar quando da execução dos atos de sua responsabilidade; 

6.3 - Promover todos os meios necessários a garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive 
considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza; 

6.4 - A falta de quaisquer itens cujo fornecimento incumbe ao detentor do prego registrado, não poderá ser 
alegada como motivo de força maior para o atraso, ma execução ou inexecução dos serviços objeto deste edital 
e não a eximira das penalidades a que esta sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições aqui 
estabelecidas; 

6.5 - Comunicar imediatamente a Prefeitura Municipal qualquer alteração ocorrida no endereço, conta 
bancária e outras julgadas necessárias para o recebimento de correspondência; 

6.6 - Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e Administração no trabalho, previstas nas normas 
regulamentadoras pertinentes; 

6.7 - Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus 
decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que  sera  exercida por esta Prefeitura; 
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6.8 — Indenizar terceiros e/ou à própria Prefeitura em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, 
pelos danos ou prejuízos causados por sua culpa ou dolo, devendo a contratada a.dotar todas as medidas 
preventivas,  corn  fiel observância às exigências das autoridades competentes e as disposições legais vigentes; 

6/) .....Fornecer Os produtos, conforme estipulado neste edital e de acordo com a proposta apresentada; 

6.10 — 0 atraso na execução caberá penalidade e sanções previstas no item 12 da presente Ata. 

74 

7.1 — Convocar a licitante vencedora para a retirada da Ordem de Fornecimento dos itens registrados; 

7.2 Fornecer à empresa a ser contratada todas as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados 
relativamente ao objeto deste Edital; 

7.3 — Efetuar o pagamento á em.presa nas condições estabelecidas neste .Edital, 

7.4 — Notificar por escrito, A. empresa contratada, toda e qualquer irregularidade constatada durante o 
recebimento do objeto; 

7.5 Nenhum pagamento  serif  efetuado A empresa detentora do registro, enquanto pendente de liquidação e 
qualquer obrigação. Esse fato não  sera  gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização 
monetária; 

7.6 — Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado; 

7.7 — Fiscalizar a execução das obrigações assumidas pelo contratado. 

Do PAGAMENTO 

8.1 — O pagamento  sera  efetuado ate 30 dias após a emissão da nota fiscal devidamente atestada pela Secretaria 
responsável; 

8.2 0 Contratado/fornecedor deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descrição do item fornecido, 
deacordo com o especificado no Anexo I e sua proposta de prego. 

8.3 — Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais em faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, 
para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, sendo o pagamento realizado 
após a reapresentaçâo das notas fiscais em faturas. 

8.4 — Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADO das suas responsabilidades e 
obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento. 

8.5 — 0 Contratante não efetuará pagamento de titulo descontado, ou por meio de cobrança em banco, bem 
como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de  "factoring";  

8.6 — As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de 
responsabilidades do Contratado. 

9 DO R.137MUSTAMEN ,fa,i R * 
77. 

9.1. — Os pregos registrados manter-se-do inalterados pelo periodo de vigência da presente Ata, admitida a 
revisão no caso d.e desequifibrio da equação econômico financeira inicial deste instrumento a partir de 
determinação municipal, cabendo-lhe no máximo o repasse do percentual determinado. 
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9.2 — Os pregos registrados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços praticados no mercado, 
mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente 
TIO mercado à. época do registro; 

9.3 — Caso o preço registrado seja superior à media dos preços de mercado, a Prefeitura solicitará ao fornecedor, 
mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequiala. 

9.4 — Fracassada a negociação com o primeiro colocado a Prefeitura poderá rescindir esta Ata e convocar, nos 
termos da legislação vigente, e pelo preço da primeira, as demais empresas com preços registrados, cabendo 
rescisão desta ata de registro de preços e nova licitação em caso de fracasso na negociação. 

9.5 — Será considerado compativeis  corn_  os de mercado os pregos registrados que forem iguais ou inferiores  it  
media daqueles apurados pela Prefeitura. 

10.1 — A. presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações; 

a) Quando o fornecedor não cumprir com as obrigações constantes no Edital e nessa Ata de Registro de Preços; 

b) Quando o fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro  
di  Preços, nas hipoteses previstas nos incisos ia XII, XVII e XVIII do  art.  78 da Lei 8.666/93; 

c) ern  quaisquer hipóteses de execução total ou parcial da requisição/pedido dos produtos decorrente deste 
registro; 

d) os pregos registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

e) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas; 

.t) descumprir qualquer dos itens da cláusula sexta ou sétima. 

10.2 — Ocorrendo cancelamento do  prey-)  registrado, o fornecedor  sera,  informado por correspondência, a qual.  
sera  juntada ao processo administrativo da presente Ata. 

10.3 — No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação  sera  feita por 
publicação no Jornal Oficial do Estado/MA, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última 
publicação. 

10.4 — A solicitação do fornecedor para. cancelamento dos pregos registrados poderá não ser aceita pela 
Prefeitura, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas no Edital. 

10.5 -- Havendo o cancelamento do prego registrado, cessarão todas as atividades do Fornecedor, relativas ao 
fornecimento do item. 

1.0.6 — Caso a Prefeitura não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá 
suspender a sua execução  elan  sustar o pagamento das faturas, ate que o Fornecedor cumpra integralmente a. 
condição contratual infringida. 

10.7 — A Ata de Registro de Pregos será cancelada automaticamente nas seguintes hipóteses: 

a) Por decurso de prazo de validade; 

11. usps PRE  os  
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11,1 11.1 -- Os preços apresentados na proposta. devem incluir todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e 
indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, fretes, 
lucro e outros necessários ao cumprimento integral do Objeto desta Ata de Registros de Preços. 

'2.1t ES 

12.1 - O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste edital, sujeita à contratada a 
multas, consoante o caput e §§ do  art.  86 da Lei 8.666/93, incidentes sobre o valor da Nota de Empenho, na 
forma seguinte: 

a) atraso até 05 (cinco) dias, multa de 02% (dois por cento); 

b) a partir do 6' (sexto) ate o limite do 10° (décimo) dia, multa de 04% (quatro por cento), caracterizando-se a 
inexecução total da obrigação a partir do 11' (décimo primeiro) dia de atraso. 

12.2 — Sem prejuízo das sanções cominadas no  art.  87, I.  III  e IV, da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou 
parcial do objeto adjudicado, o Município de MAGALHÃES DE ALMEIDA./MA, através da Secretaria 
Municipal de Administração poderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada multa de até 10% 
(dez por cento) sobre o valor adjudicado; 

12.3 — Se a adjudicatária recusar-se a retirar a nota de empenho injustificadamente ou se não apresentar 
situação regular no ato da feitura da mesma, garantida prévia e ampla defesa, sujeitar-se-á as seguintes 
penalidades: 

12.3.1. Multa de ate 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado; 

12.3.2. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com o Município de 
MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA, por prazo de até 02 (dois) anos, e, 

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

12.4 — A licitante, adjudicatária ou contratada que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida 
para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar 
na execução do contrato, comportar se de modo inidõneo ou cometer fraude fiscal, garantida prévia e ampla 
defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o Município pelo prazo de até cinco anos e, se for o caso, o 
Município de .MAGALHÃES D.E ALMEIDA/M.A. solicitará o seu descredenciamento do Cadastro de 
Fornecedores do Estado por igual período, sem prejuízo da ação penal correspondente na forma da lei; 

12.5 — A multa eventualmente imposta A. contratada  sera  automaticamente descontada da fatura a que fizer 
jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a contratada não tenha nenhum valor a 
receber deste orgão da Prefeitura Municipal de MAGALHAES DE. ALMEIDA/MA, ser-lhe-á concedido 
prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa, Após esse prazo, 
não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao órgão competente para que seja inscrita 
na divida ativa do Municipio, podendo, ainda a Prefeitura proceder à cobrança judicial da multa; 

12.6 — As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos, perdas 
ou prejuízos que seu ato punível venha causar ao Município de MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA. 

12.7 — Se a Contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da 
intimação por parte da Secretaria Municipal de Administração, o respectivo valor  sera  descontado dos créditos 
que esta possuir com a Secretaria Municipal de Administração, e, se estes não forem suficientes, o valor que 
sobejar  sera  encaminhado para inscrição em Divida Ativa e execução pela Procuradoria Geral do Município; 

12.8 — Do ato que aplicai: penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco.) dias úteis, a contar da ciência da 
intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-la devidamente 
informada para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo. 
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PENAIS 

13.1 — As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo judicial da forma legalmente 
prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis. 

URSOS ORÇA-1%, —CARLOS 

14.1— As despesas decorrentes das contratações oriundas da presente Ara de Registro de Preços, correrão a 
conta de dotação orçamentária do ano em curso, ou das demais que possam vir a aderir a presente Ata, as quais  
seat.)  elencadas em momento oportuno: 

E 

15.1 — As partes ficam, ainda, adstritas as seguintes disposições: 

— Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo 
aditivo a presente Ata de Registro de Preços. 

11— vinculam-se a esta Ata para fins de analise técnica, juridica e decisão superior o Edital de Pregão Eletrônico. 
SRP n°.026/2021 e seus anexos e as propostas das licitantes classificadas. 

111 — E vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer operação 
financeira, sem previa e expressa autorização da Prefeitura. 

gr" 

16.1 As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, Estado do  
Maranhao,  como competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato, inclusive os casos 
omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

16.2 -- e por estarem de acordo, as partes firmam a presente Ata, em 03 (tres) ias de igual teor e forma para 
um só efeito legal, ficando uma via arquivada da sede da CONTRATANT na forma do  Art.  60 da Lei 
8.666/93. 

MAGALHAF ALMEIDA /MA, 05 de janeiro de 2022. 

e FWianças  
Fran  isco de 'do 

..CPF IV 37 -00 
PREFEITURA MUNICIPAL D GAVIAL'S DE ALMEIDA/MA. 
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