
ESTADO DO MARANHÃO 

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

CONTRATO 

CONTRATO PE SRP N° 20220106001/2022. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00058/2021-  CPL  

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE 
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE 
ALMEIDA/MA, ESTADO DO 
MARANHÃO E A EMPRESA (INOVE 
EDUCACIONAL EIRELI). 

Por este instrumento particular, a PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES 
DE ALMEIDA/MA, situada à Rua Manoel Pires de Castro, 279 — Centro, Magalhães de 
Almeida/MA, inscrita no CNPJ sob o n°. 06.988.976/0001-09, representado neste ato pelo 
Secretário Municipal de Finanças Sr. Francisco de Assis Aragão, portador do CPF n° 
376.189.208-00, a seguir denominada CONTRATANTE, e a empresa INOVE 
EDUCACIONAL EIRELL localizada A. Rua Vereador Edmundo Genuino Oliveira, N° 2860, 
Sala-A,  Teresina  — PI. CNPJ: 35.187.278/0001-02, representada pelo Sr. Edson Pinheiro Costa  
Junior,  Cargo: Administrador, RG N° 36190096X - SSP SP, CPF N° 417.338.273-15, a seguir 
denominada CONTRATADA, acordam e justa firmar o presente Contrato, nos termos da Lei n° 
10.520/02, Decreto n° 10.024/19 e subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei n° 
8.666/93, assim como pelas cláusulas a seguir expressas: 

Clausula Primeira — DO OBJETO: 
1.1. Registro de Prego para futuro fornecimento de livros didáticos para educação infantil, 
fundamental  le  II e EJA, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Magalhães de 
Almeida/MA. 

Cláusula Segunda — DO FUNDAMENTO LEGAL: 
2.1. Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP n° 
026/2021 e rege-se pelas disposições expressas na Lei n° 10.520/02, Decreto n° 10.024/19 e 
subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores e 
pelos preceitos de direito público. A proposta de pregos apresentada passa a integrar este contrato. 

Cláusula Terceira — DO VALOR CONTRATUAL: 
3.1. Pela execução do objeto ora contratado, a Contratante pagará à Contratada o valor de R$ 
1.613.421,00 (um milhão seiscentos e treze mil quatrocentos e vinte e um reais), conforme 
descrição dos produtos abaixo: 
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COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO LÍNGUA 
PORTUGUESA PARA 12  ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL I - ALUNO: Livro consumivel 
para disciplina de  Lingua  Portuguesa, deverá ser 
destinado aos al  unos do 19 ano do Ensino 
Fundamental I, composto no mínimo por 100 
(cem) e no máximo por 120 (cento e vinte) 
páginas impressas em papel Offset com 
aproximadamente 90g/m2, com acabamento em 
espiral empastado com capa plástica, no formato 
20,5cm x 27,5cm, organizados no mínimo em 10 
(dez) lições, compostas pelos seguintes 
conteúdos: leituras de adivinha, trava-lingua,  
parlenda, texto jornalístico, legenda, convite, 
receita culinária, regras de jogo, lenda e fabulas. 
Cada lição deverá ser planejada para uma aula de 
aproximadamente 55 (cinquenta e cinco) 
minutos, a serem trabalhadas uma vez por 
semana, contendo tarefas com graus progressivos 
de dificuldade envolvendo diferentes habilidades. 
A cada bloco de conteúdos trabalhados do livro 
(lições), o aluno deverá encontrar inserido no 
próprio livro, sem folhas a parte, um desafio de 
leitura e um simulado, para que se possa avaliar o 
processo de aprendizagem, sendo esta, uma etapa 
indispensável no processo crescente de aquisição 
de conhecimento. A sequência de conteúdos deve 
estar organizada de acordo com os conteúdos 
definidos pela Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC) para o 10  ano, considerando uma ordem 
crescente de dificuldade. 

UND 345 
Editora 

Moderna 
R$ 125,00 R$ 43.1250,00 
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COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO LÍNGUA 
PORTUGUESA PARA 12  ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL I - PROFESSOR: Livro 
consumivel para disciplina de  Lingua  Portuguesa, 
deverá ser destinado aos professores do 19  ano 
do Ensino Fundamental I, composto por no 
mínimo 95 (noventa e cinco) páginas impressas 
em papel  Offset  com aproximadamente 90g/m2, 
com acabamento em brochura, empastado com 
capa plástica, no formato aproximado de 23,0cm 
x 28,8cm, com no mínimo 10 (dez) lições. Deverá 
ser destinado aos professores do 20  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 Saeb, sobretudo a Avaliação 
Nacional de Alfabetização (ANA). Cada página 
deverá conter a reprodução reduzida da página 
do livro do aluno gabaritado, relação das 
habilidades e capacidades essenciais do aluno 
para aprendizagem dos conteúdos da lição, 
comentários, sugestões e orientações especificas 
para o desenvolvimento das questões, incluindo 
trabalhos preliminares e 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  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 

Und 17 
Editora 

Moderna 
R$ 158,00 R$ 2.686,00 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMEIDA 
CNPJ: 

Diagnóstica, a ser aplicada no inicio do ano letivo 
com o objetivo Página 3 de 29 de oportunizar um 
planejamento mais assertivo no que diz respeito 
ao trabalho com competências de habilidades do 
Saeb, a partir da observação do desempenho dos 
estudantes, da turma e da rede de ensino. 

06.988.976/0001-09 
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COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO LÍNGUA 
PORTUGUESA PARA 22  ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL I - ALUNO: Livro consumivel 
para disciplina de  Lingua  Portuguesa, deverá ser 
destinado aos alunos do 2° ano do Ensino 
Fundamental I, composto no mínimo por 100 
Rem) e no máximo por 120 (cento e vinte) 
páginas impressas em papel Offset com 
aproximadamente 90g/m2, com acabamento em 
espiral empastado com capa plástica, no formato 
20,5cm x 27,5cm, organizados no mínimo em 10 
(dez) lições, compostas pelos seguintes 
conteúdos: leituras de adivinha, trava-lingua,  
parlenda, texto jornalístico, legenda, convite, 
receita culinária, regras de jogo, lenda e fábulas. 
Cada lição deverá ser planejada para uma aula de 
aproximadamente 55 (cinquenta e cinco) 
minutos, a serem trabalhadas uma vez por 
semana, contendo tarefas com graus progressivos 
de dificuldade envolvendo diferentes habilidades. 
A cada bloco de conteúdos trabalhados do livro 
(lições), o aluno deverá encontrar inserido no 
próprio livro, sem folhas a parte, um desafio de 
leitura e um simulado, para que se possa avaliar o 
processo de aprendizagem, sendo esta, uma etapa 
indispensável no processo crescente de aquisição 
de conhecimento. A sequência de conteúdos deve 
estar organizada de acordo com os conteúdos 
definidos pela Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC) para o 2° ano, considerando uma ordem 
crescente de dificuldade. 
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COLEÇÃO APROVA BRASIL- PARA 2° ANO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL I - PROFESSOR: Livro 
consumível para disciplina de  Lingua  Portuguesa, 
deverá ser destinado aos professores do 2° ano 
do Ensino Fundamental I, composto por no 
mínimo 95 (noventa e cinco) páginas impressas 
em papel  Offset  com aproximadamente 90g/m2, 
com acabamento em brochura, empastado com 
capa plástica, no formato aproximado de 23,0cm 
x 28,8cm, com no mínimo 10 (dez) lições. Deverá 
ser destinado aos professores do 2° ano do 
Ensino Fundamental I, devendo trazer 
orientações pedagógicas detalhadas para cada 
conteúdo trabalhado e também para cada 
simulado, para ajudar os alunos no momento da 
correção das questões propostas, relação dos 
conteúdos desenvolvidos nas lições anteriores e 
que são explorados nas questões propostas no 
simulado e indicação das habilidades e 
competências avaliadas, com base nas Matrizes 
de Referência do Saeb, sobretudo a Avaliação 
Nacional de Alfabetização (ANA). Cada 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 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/hi.' 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 
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Moderna 
R$ 158,00 R$ 2.844,00 



ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA 
CNPJ: 

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. 

06.988.976/0001-09 

5 

COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO LÍNGUA 
PORTUGUESA PARA 32  ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL I - ALUNO: Livro consumivel 
para disciplina de  Lingua  Portuguesa, deverá ser 
destinado aos alunos do 30  ano do Ensino 
Fundamental I, composto no mínimo por 100 
(cem) e no máximo por 120 (cento e vinte) 
páginas impressas em papel  Offset  com 
aproximadamente 90g/m2, com acabamento em 
espiral empastado com capa plástica, no formato 
20,5cm x 27,5cm, organizados no mínimo em 10 
(dez) lições, compostas pelos seguintes 
conteúdos: leituras de adivinha, trava-lingua,  
parlenda, texto jornalístico, legenda, convite, 
receita culinária, regras de jogo, lenda e fábulas. 
Cada lição deverá ser planejada para uma aula de 
aproximadamente 55 (cinquenta e cinco) 
minutos, a serem trabalhadas uma vez por 
semana, contendo tarefas com graus progressivos 
de dificuldade envolvendo diferentes habilidades. 
A 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 30  ano, considerando uma ordem 
crescente de dificuldade. 
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R$ 125,00 R$ 48.000,00 
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COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO LÍNGUA 
PORTUGUESA PARA 30  ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL I - PROFESSOR: Livro 
consumivel para disciplina de  Lingua  Portuguesa, 
deverá ser destinado aos professores do 30  ano 
do Ensino Fundamental I, composto por no 
mínimo 95 (noventa e cinco) páginas impressas 
em papel  Offset  com aproximadamente 90g/m2, 
com acabamento em brochura, empastado com 
capa plástica, no formato aproximado de 23,0cm 
x 28,8cm, com no mínimo 10 (dez) lições. Deverá 
ser destinado aos professores do 30  ano do 
Ensino Fundamental I, devendo trazer 
orientações pedagógicas detalhadas para cada 
conteúdo trabalhado e também para cada 
simulado, para ajudar os alunos no momento da 
correção das questões propostas, relação dos 
conteúdos desenvolvidos nas lições anteriores e 
que são explorados nas questões propostas no 
simulado e indicação das habilidades e 
competências avaliadas, com base nas Matrizes 
de Referência do Saeb, sobretudo a Avaliação 
Nacional de Alfabetização (ANA). Cada página 
deverá conter a reprodução reduzida da 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 páginas, além 
de sugestões de atividades caso sejam observadas 
dificuldades. Deverão acompanhar o Guia do 
Professor, 04 (quatro) fichas para registro de 
Desafios de Leitura que avaliem a fluência leitora 
dos estudantes, impressas em Offset com 
aproximadamente 75g/m2 em formato 
aproximado de 27,0cm x 40,0cm. Deverão ser 
realizadas, no mínimo, 04 (quatro) capacitações 
presenciais, realizadas por pedagogo, com carga 
horária  minima  de 02 (duas) horas cada, com a 
finalidade apresentação e implantação do projeto 
e material didático. Como parte integrante da 
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Moderna 
R$ 158,00 R$ 3.002,00 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA 
CNPJ: 

oferta, deve -se incluir uma 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. 

06.988.976/0001-09 
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COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO LÍNGUA 
PORTUGUESA PARA 42  ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL I - ALUNO: Livro consumivel 
para disciplina de  Lingua  Portuguesa, deverá ser 
destinado aos alunos do 45 ano do Ensino 
Fundamental I, composto no mínimo por 100 
(cem) e no máximo por 120 (cento e vinte) 
páginas impressas em papel Offset com 
aproximadamente 90g/m2, com acabamento em 
espiral empastado com capa plástica, no  format()  
20,5cm x 27,5cm, organizados no mínimo em 10 
(dez) lições, compostas pelos seguintes 
conteúdos: leituras de adivinha, trava-lingua,  
parlenda, texto jornalístico, legenda, convite, 
receita culinária, regras de jogo, lenda e fábulas, 
Cada lição deverá ser planejada para uma aula de 
aproximadamente 55 (cinquenta e cinco) 
minutos, a serem trabalhadas uma vez por 
semana, contendo tarefas com graus progressivos 
de dificuldade envolvendo diferentes habilidades. 
A cada bloco de conteúdos trabalhados do livro 
(lições), o aluno deverá encontrar inserido no 
próprio livro, sem folhas a parte, um desafio de 
leitura e um simulado, para que se possa avaliar o 
processo de aprendizagem, sendo esta, uma etapa 
indispensável no processo crescente de aquisição 
de conhecimento. A sequência de conteúdos deve 
estar organizada de acordo com os conteúdos 
definidos pela Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC) para o 4° ano, considerando uma ordem 
crescente de dificuldade. 

Und 409 
Editora 

Moderna 
R$ 125,00 R$ 51.125,00 
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COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO LÍNGUA 
PORTUGUESA PARA 42  ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL I - PROFESSOR: Livro 
consumivel para disciplina de  Lingua  Portuguesa, 
deverá ser destinado aos professores do 4° ano 
do Ensino Fundamental I, composto por no 
mínimo 95 (noventa e cinco) páginas impressas 
em papel  Offset  com aproximadamente 90g/m2, 
com acabamento em brochura, empastado com 
capa plástica, no formato aproximado de 23,0cm 
x 28,8cm, com no mínimo 10 (dez) lições. Deverá 
ser destinado aos professores do 2° ano do 
Ensino Fundamental I, devendo trazer 
orientações pedagógicas detalhadas para cada 
conteúdo trabalhado e também para cada 
simulado, para ajudar os alunos no momento da 
correção das questões propostas, relação dos 
conteúdos desenvolvidos nas lições anteriores e 
que são explorados nas questões propostas no 
simulado e indicação das habilidades e 
competências avaliadas, com base nas Matrizes 
de Referência do Saeb, sobretudo a Avaliagdo 
Nacional de Alfabetização (ANA). Cada página 
deverá conter a reprodução reduzida da página 
do livro do aluno gabaritado, relação das 
habilidades e capacidades essenciais do aluno 
para aprendizagem dos conteúdos da lição, 
comentários, sugestões e orientações especificas 
para o desenvolvimento das questões, incluindo 
trabalhos preliminares e 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  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 

Und 20 
Editora 

Moderna 
R$ 158,00 R$ 3.160,00 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA 
CNPJ: 

e material didático. Como parte integrante da 
oferta, deve -se incluir uma proposta de Avaliação 
Diagnóstica, a ser aplicada no inicio do ano letivo 
com o objetivo Página 3 de 29 de oportunizar um 
planejamento mais assertivo no que diz respeito 
ao trabalho com competências de habilidades do 
Saeb, a partir da observação do desempenho dos 
estudantes, da turma e da rede de ensino. 

06.988.976/0001-09 
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COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO LÍNGUA 
PORTUGUESA PARA 52  ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL I - ALUNO: Livro consumivel 
para disciplina de  Lingua  Portuguesa, deverá ser 
destinado aos alunos do 50 ano do Ensino 
Fundamental I, composto no mínimo por 100 
(cem) e no máximo por 120 (cento e vinte) 
páginas impressas em papel Offset com 
aproximadamente 90g/m2, com acabamento em 
espiral empastado com capa plástica, no formato 
20,5cm x 27,5cm, organizados no mínimo em 10 
(dez) lições, compostas pelos seguintes 
conteúdos: leituras de adivinha, trava-lingua,  
parlenda, texto jornalístico, legenda, convite, 
receita culinária, regras de jogo, lenda e fábulas. 
Cada lição deverá ser planejada para uma aula de 
aproximadamente 55 (cinquenta e cinco) 
minutos, a serem trabalhadas uma vez por 
semana, contendo tarefas com graus progressivos 
de dificuldade envolvendo diferentes habilidades. 
A 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 50  ano, considerando uma ordem 
crescente de dificuldade. 
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Editora

nd  
Moderna 

R$ 125,00 R$ 63.125,00 
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COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO LÍNGUA 
PORTUGUESA PARA 52  ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL I - PROFESSOR: Livro 
consumivel para disciplina de  Lingua  Portuguesa, 
devera ser destinado aos professores do 5° ano 
do Ensino Fundamental I, composto por no 
mínimo 95 (noventa e cinco) páginas impressas 
em papel  Offset  com aproximadamente 90g/m2, 
com acabamento em brochura, empastado com 
capa plástica, no formato aproximado de 23,0cm 
x 28,8cm, com no mínimo 10 (dez) lições. Deverá 
ser destinado aos professores do 5° ano do 
Ensino Fundamental I, devendo trazer 
orientações pedagógicas detalhadas para cada 
conteúdo trabalhado e também para cada 
simulado, para ajudar os alunos no momento da 
correção das questões propostas, relação dos 
conteúdos desenvolvidos nas lições anteriores e 
que são explorados nas questões propostas no 
simulado e indicação das habilidades e 
competências avaliadas, com base nas Matrizes 
de Referencia do Saeb, sobretudo a Avaliação 
Nacional de Alfabetização (ANA). Cada página 
deverá conter a reprodução reduzida da página 
do livro do aluno gabaritado, relação das 
habilidades e capacidades essenciais do aluno 
para aprendizagem dos conteúdos da lição, 
comentários, sugestões e orientações especificas 
para o desenvolvimento das questões, incluindo 
trabalhos preliminares e finais essenciais, relação 
dos conteúdos desenvolvidos nas páginas, além 
de sugestões de atividades caso sejana observadas 
dificuldades. Deverão acompanhar o Guia do 
Professor, 04 (quatro) fichas para registro de 
Desafios de Leitura que avaliem a fluência leitora 
dos estudantes, impressas em Offset com 
aproximadamente 75g/m2 em formato 
aproximado de 27,0cm x 40,0cm. Deverão ser 
realizadas, no mínimo, 04 (quatro) capacitações 
presenciais, realizadas por pedagogo, com carga 
horária  minima  de 02 (duas) horas cada, com a 

Und 24 
Editora 

Moderna 
R$ 158,00 R$ 3.792,00 
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finalidade apresentação e implantação do projeto 
e material didático. Como parte integrante da 
oferta, deve -se incluir uma proposta de Avaliação 
Diagnóstica, a ser aplicada no inicio do ano letivo 
com o objetivo Página 3 de 29 de oportunizar um 
planejamento mais assertivo no que diz respeito 
ao trabalho com competências de habilidades do 
Saeb, a partir da observação do desempenho dos 
estudantes, da turma e da rede de ensino. 

06.988.976/0001-09 

11 

COLEÇÃO APROVA BRASIL- CADERNO LÍNGUA 
PORTUGUESA PARA 62  ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL II - 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 
(cento) e no máximo 160 (cento e sessenta) 
páginas impressas em papel Offset com 
aproximadamente 90g/m2, com acabamento em 
espiral empastado com capa plástica, no formato 
aproximado de 20,5cm x 27,5cm, organizados em 
aproximadamente 20 (vinte) lições cada um, 
compostas com os seguintes conteúdos: relato de 
memória, poema e haicai, conto de mistério, letra 
de canção, leitura de imagem, entrevista, carta de 
leitor, texto de divulgação cientifica, sinopse de 
filme, campanha institucional, verbete de 
enciclopédia, relato de experiência cientifica,  
charge, soneto, reportagem, biografia, 
autobiografia, regulamento, artigo de opinião. 
Cada lição deverá ser planejada para uma aula de 
aproximadamente 50 (cinquenta) minutos, a 
serem trabalhadas uma vez por semana, 
contendo tarefas com graus progressivos de 
dificuldade envolvendo diferentes habilidades. 
Em aproximadamente a cada 05 conteúdos 
trabalhados do livro, o aluno deverá encontrar 
inserido no próprio livro, sem folhas a parte, um 
simulado, para que se possa avaliar o processo 
que e 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 
conteúdos deve estar organizada de acordo com 
os conteúdos definidos pela Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC) para o 69 ano, 
considerando uma ordem crescente de 
dificuldade. 

Und 512 
Editora 

Moderna 
R$ 147,00 R$ 75.264,00 
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COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO LÍNGUA 
PORTUGUESA PARA 62  ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL II - PROFESSOR: Livro 
consumivel para disciplina de  Lingua  Portuguesa, 
deverá ser destinado aos professores do 69  ano 
do Ensino Fundamental II, composto por no 
mínimo 120 (cento e vinte) páginas impressas em 
papel  Offset  com aproximadamente 90g/m2, com 
acabamento em brochura, empastado com capa 
plástica, no formato aproximado de 23,0cm x 
28,8cm. Deverá ser destinado aos professores dos 
6° anos do Ensino Fundamental II, devendo 
trazer orientações pedagógicas detalhadas para 
cada conteúdo trabalhado e também para cada 
simulado, contendo a descrição da habilidade 
desenvolvida, indicações para corrigir cada teste, 
inclusive com as justificativas para as opções 
incorretas, explicação sobre o conceito avaliado 
no mesmo. Cada página deverá conter a 
reprodução reduzida da página do livro do aluno 
gabaritado, informações sobre o gênero textual 
estudado, gênero textual estudado na lição, 
descrição da habilidade desenvolvida em cada 
atividade, definição e características do gênero 
textual estudado, orientações e sugestões para 
Página 18 de 29 trabalhar com as atividades, 
questões para explorar o gênero textual estudado 
e orientações sobre como encaminhar atividades 
mais complexas. Deverão acompanhar o Guia e 

Und 24 
Editora 

Moderna 
R$ 158,00 R$ 3.792,00 
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Recursos Didáticos de  Lingua  Portuguesa, 04 
(quatro) fichas para registro, impressas em  Offset  
com aproximadamente 75g/m2 em formato 
aproximado de 27,0cm x 40,0cm. Com  o objetivo 
de oferecer um diagnóstico do desenvolvimento 
de cada aluno e também de toda turma após cada 
simulado contido no livro do aluno. Deverão ser 
realizadas 05 (cinco) capacitações presenciais, 
realizadas por pedagogo, com carga horária  
minima  de 02 (duas) horas cada, com a final idade 
apresentação e implantação do projeto e material 
didático, por segmento de ensino e componente 
curricular, princípios educativos e pedagógicos. 
Como parte integrante da oferta, deve-se incluir 
uma proposta de Avaliação Diagnóstica, a ser 
aplicada no inicio do ano letivo com o objetivo de 
oportunizar um planejamento mais assertivo no 
que diz respeito ao trabalho com competências de 
habilidades do Saeb, a partir da observação do 
desempenho dos estudantes, da turma e da rede 
de ensino. 

06.988.976/0001-09 
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COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO LÍNGUA 
PORTUGUESA PARA 72  ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL II - ALUNO: Livro consumivel 
para disciplina de  Lingua  Portuguesa, deverá ser 
destinado aos alunos do 75 ano do Ensino 
Fundamental II, composto por no mínimo 100 
(cento) e no máximo 160 (cento e sessenta) 
páginas impressas em papel Offset com 
aproximadamente 90g/m2, com acabamento em 
espiral empastado com capa plástica, no formato 
aproximado de 20,5cm x 27,5cm, organizados em 
aproximadamente 20 (vinte) lições cada um, 
compostas com os seguintes conteúdos: relato de 
memória, poema e haicai, conto de mistério, letra 
de canção, leitura de imagem, entrevista, carta de 
leitor, texto de divulgação cientifica, sinopse de 
filme, campanha institucional, verbete de 
enciclopédia, relato de experiência cientifica,  
charge, soneto, reportagem, biografia, 
autobiografia, regulamento, artigo de opinião. 
Cada lição deverá ser planejada para uma aula de 
aproximadamente 50 (cinquenta) minutos, a 
serem trabalhadas uma vez por semana, 
contendo tarefas com graus progressivos de 
dificuldade envolvendo diferentes habilidades. 
Em aproximadamente a cada 05 conteúdos 
trabalhados do livro, o aluno deverá encontrar 
inserido no próprio livro, sem folhas a parte, um 
simulado, para que se possa avaliar o processo 
que é uma etapa indispensável no processo 
ensinoaprendizagem. No livro de 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 
conteúdos deve estar organizada de acordo com 
os conteúdos definidos pela Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC) para o 79 ano, 
considerando uma ordem crescente de 
dificuldade. 

Und 371 
Editora 

Moderna 
R$ 147,00 R$ 54.537,00 
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COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO  LINGUA  
PORTUGUESA PARA 7° ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL H - PROFESSOR: Livro 
consumfvel para disciplina de  Lingua  Portuguesa, 
deverá ser destinado aos professores do 79  ano 
do Ensino Fundamental II, composto por no 
mínimo 120 (cento e vinte) páginas impressas em 
papel  Offset  com aproximadamente 90g/m2, com 
acabamento em brochura, empastado com capa 
plástica, no formato aproximado de 23,0cm x 
28,8cm. Deverá ser destinado aos professores dos 
6'2  anos do Ensino Fundamental II, devendo 
trazer orientações pedagógicas detalhadas para 
cada conteúdo trabalhado e também para cada 
simulado, contendo a descrição da habilidade 
desenvolvida, indicações para corrigir cada teste, 
inclusive com as justificativas para as opções 
incorretas, explicação sobre o conceito avaliado 
no mesmo. Cada pagina devera conter a 
reprodução reduzida da página do livro do aluno 
gabaritado, informações sobre o gênero textual 
estudado, gênero textual estudado na lição, 
descrição da habilidade desenvolvida em cada 
atividade, definição e características do gênero 
textual estudado, orientações e sugestões para 
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. Com  o objetivo 
de oferecer um diagnostico do desenvolvimento 
de cada aluno e também de toda turma após cada 
simulado contido no livro do aluno. Deverão ser 
realizadas 05 (cinco) capacitações presenciais, 
realizadas por pedagogo, com carga horária  
minima  de 02 (duas) horas cada, com a finalidade 
apresentação e implantação do projeto e material 
didático, por segmento de ensino e componente 
curricular, princípios educativos e pedagógicos. 
Como parte integrante da oferta, deve-se incluir 
uma proposta de Avaliação Diagnostica, a ser 
aplicada no início do ano letivo com o objetivo de 
oportunizar um planejamento mais assertivo no 
que diz respeito ao trabalho com competências de 
habilidades do Saeb, a partir da observação do 
desempenho dos estudantes, da turma e da rede 
de ensino. 

Und 19  
Editora 

Moderna 
R$ 158,00 R$ 3.002,00 
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COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO  LINGUA  
PORTUGUESA PARA 8° ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL II - ALUNO: Livro consumível 
para disciplina de  Lingua  Portuguesa, deverá ser 
destinado aos alunos do 8° ano do Ensino 
Fundamental II, composto por no mínimo 100 
(cento) e no máximo 160 (cento e sessenta) 
páginas impressas em papel  Offset  com 
aproximadamente 90g/m2, com acabamento em 
espiral empastado com capa plástica, no formato 
aproximado de 20,5cm x 27,5cm, organizados em 
aproximadamente 20 (vinte) lições cada um, 
compostas com os seguintes conteúdos: relato de 
memória, poema e haicai, conto de mistério, letra 
de canção, leitura de imagem, entrevista, carta de 
leitor, texto de divulgação cientifica, sinopse de 
filme, campanha institucional, verbete de 
enciclopédia, relato de experiência cientifica,  
charge, soneto, reportagem, biografia, 
autobiografia, regulamento, artigo de opinião. 
Cada lição deverá ser planejada para uma aula de 
aproximadamente  SO  (cinquenta) minutos, a 
serem trabalhadas uma vez por semana, 
contendo tarefas com graus progressivos de 
dificuldade envolvendo diferentes habilidades. 
Em aproximadamente a cada 05 conteúdos 
trabalhados do livro, o aluno deverá encontrar 
inserido no próprio livro, sem folhas a parte, um 
simulado, para que se possa avaliar o processo 
que é uma etapa indispensável no processo 
ensinoaprendizagem. No livro de  Lingua  
Portuguesa deverão estar inseridas 04 (quatro) 

Und 438  
Editora 

Moderna 
R$ 147,00 R$ 64.386,00 
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folhas de respostas / gabaritos destacáveis, não 
sendo folhas a parte, que deverão ser preenchidas 
pelos alunos ao realizarem o simulado ao final de 
aproximadamente 05 (cinco) conteúdos 
trabalhados, para se familiarizarem com o 
modelo de prova de gabarito. A sequência de 
conteúdos deve estar organizada de acordo com 
os conteúdos definidos pela Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC) para o 8° ano, 
considerando uma ordem crescente de 
dificuldade. 

06.988.976/0001-09 
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COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO LÍNGUA 
PORTUGUESA PARA 82  ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL II - PROFESSOR: Livro 
consumivel para disciplina de  Lingua  Portuguesa, 
deverá ser destinado aos professores do 8° ano 
do Ensino Fundamental II, composto por no 
mínimo 120 (cento e vinte) páginas impressas em 
papel  Offset  com aproximadamente 90g/m2, com 
acabamento em brochura, empastado com capa 
plástica, no formato aproximado de 23,0cm x 
28,8cm. Deverá ser destinado aos professores dos 
6° anos do Ensino Fundamental II, devendo 
trazer orientações pedagógicas detalhadas para 
cada conteúdo trabalhado e também para cada 
simulado, contendo a descrição da habilidade 
desenvolvida, indicações para corrigir cada teste, 
inclusive com as justificativas para as opções 
incorretas, explicação sobre o conceito avaliado 
no mesmo. Cada página deverá conter a 
reprodução reduzida da página do livro do aluno 
gabaritado, informações sobre o gênero textual 
estudado, gênero textual estudado na lição, 
descrição da habilidade desenvolvida em cada 
atividade, definição e características do gênero 
textual estudado, orientações e sugestões para 
Página 18 de 29 trabalhar com as atividades, 
questões para explorar o gênero textual estudado 
e orientações sobre como encaminhar atividades 
mais complexas. Deverão acompanhar o Guia e 
Recursos Didáticos de  Lingua  Portuguesa, 04 
(quatro) fichas para registro, impressas em  Offset  
com aproximadamente 75g/m2 em formato 
aproximado de 27,0cm x 40,0cm.  Corn  o objetivo 
de oferecer um diagnóstico do desenvolvimento 
de cada aluno e também de toda turma após cada 
simulado contido no livro do aluno. Deverão ser 
realizadas 05 (cinco) capacitações presenciais, 
realizadas por pedagogo, com carga horária  
minima  de 02 (duas) horas cada, com a finalidade 
apresentação e implantação do projeto e material 
didático, por segmento de ensino e componente 
curricular, princípios educativos e pedagógicos. 
Como parte integrante da oferta, deve-se incluir 
uma proposta de Avaliação Diagnóstica, a ser 
aplicada no inicio do ano letivo com o objetivo de 
oportunizar um planejamento mais assertivo no 
que diz respeito ao trabalho com competências de 
habilidades do Saeb, a partir da observação do 
desempenho dos estudantes, da turma e da rede 
de ensino. 

Und 22 
Editora 

Moderna 
R$ 158,00 R$ 3.476,00 
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COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO LÍNGUA 
PORTUGUESA PARA 92  ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL II - ALUNO:Livro consumivel 
para disciplina de  Lingua  Portuguesa, deverá ser 
destinado aos alunos do 9° ano do Ensino 
Fundamental II, composto por no mínimo 100 
(cento) e no máximo 160 (cento e sessenta) 
páginas impressas em papel Offset com 
aproximadamente 90g/m2, com acabamento em 
espiral empastado com capa plástica, no formato 
aproximado de 20,5cm x 27,5cm, organizados em 
aproximadamente 20 (vinte) lições cada um, 
compostas com os seguintes conteúdos: relato de 
memória, poema e 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. 

Und 499 
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Editora 
Moderna 

R$ 147,00 R$ 73.353,00 
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Cada lição devera ser planejada para uma aula de 
aproximadamente 50 (cinquenta) minutos, a 
serem trabalhadas uma vez por semana, 
contendo tarefas com graus progressivos de 
dificuldade envolvendo diferentes habilidades. 
Em aproximadamente a cada 05 conteúdos 
trabalhados do livro, o aluno deverá encontrar 
inserido no próprio livro, sem folhas a parte, um 
simulado, para que se possa avaliar o processo 
que é uma etapa indispensável no processo 
ensino aprendizagem. No livro de 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 
conteúdos deve estar organizada de acordo com 
os conteúdos definidos pela Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC) para o 95 ano, 
considerando uma ordem crescente de 
dificuldade. 

06.988.976/0001-09 
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COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO LÍNGUA 
PORTUGUESA PARA 92  ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL H - PROFESSOR: Livro 
consumivel para disciplina de  Lingua  Portuguesa, 
deverá ser destinado aos professores do 99- ano 
do Ensino Fundamental II, composto por no 
mínimo 120 (cento e vinte) páginas impressas em 
papel  Offset  com aproximadamente 90g/m2, com 
acabamento em brochura, empastado com capa 
plástica, no formato aproximado de 23,0cm x 
28,8cm. Deverá ser destinado aos professores dos 
9 anos do Ensino Fundamental II, devendo 
trazer orientações pedagógicas detalhadas para 
cada conteúdo trabalhado e também para cada 
simulado, contendo a descrição da habilidade 
desenvolvida, indicações para corrigir cada teste, 
inclusive com as justificativas para as opções 
incorretas, explicação sobre o conceito avaliado 
no mesmo. Cada página deverá conter a 
reprodução reduzida da página do livro do aluno 
gabaritado, informações sobre o gênero textual 
estudado, gênero textual estudado na lição, 
descrição da habilidade desenvolvida em cada 
atividade, definição e características do gênero 
textual estudado, orientações e sugestões para 
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. Com  o objetivo 
de oferecer um diagnóstico do desenvolvimento 
de cada aluno e também de toda turma após cada 
simulado contido no livro do aluno. Deverão ser 
realizadas 05 (cinco) capacitações presenciais, 
realizadas por pedagogo, com carga horária  
minima  de 02 (duas) horas cada, com a finalidade 
apresentação e implantação do projeto e material 
didático, por segmento de ensino e componente 
curricular, princípios educativos e pedagógicos. 
Como parte integrante da oferta, deve-se incluir 
uma proposta de Avaliação Diagnóstica, a ser 
aplicada no inicio do ano letivo com o objetivo de 
oportunizar um planejamento mais assertivo no 
que diz respeito ao trabalho com competências de 
habilidades do Saeb, a partir da observação do 
desempenho dos estudantes, da turma e da rede 
de ensino. 

Und 24 
Editora 

Moderna 
R$ 158,00 R$ 3.792,00 
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COLEÇÃO APROVA BRASIL CADERNO DE 
MATEMÁTICA PARA 12  ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL I - ALUNO:Livro consumivel 
para disciplina de Matemática, deverá ser 
destinado aos alunos do 19 ano do Ensino 
Fundamental I, composto no minimo por 80 
(oitenta) e no máximo por 130 (cento e trinta) 
páginas impressas em papel Offset com 
aproximadamente 90g/m2, com acabamento em 

Und 345 
Editora 

Moderna 
R$ 125,00 R$ 43.125,00 
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espiral empastado com capa plástica, no formato 
20,5cm x 27,5cm, organizados em no mínimo 10 
(dez) lições, que se valham do desenvolvimento 
de habilidades matemáticas por meio de jogos, 
priorizando os jogos de regras, em que os alunos 
poderão assumir diferentes papéis e combinar 
novas regras com o grupo. Deve-se oferecer 
também tabuleiros ou peças prontas, disponíveis 
no desenvolvimento dos conteúdos ou como 
material destacável. Cada lição deverá ser 
planejada para uma aula de aproximadamente 55 
(cinquenta e cinco) minutos, a serem trabalhadas 
uma vez por semana, contendo tarefas com graus 
progressivos de dificuldade envolvendo 
diferentes habilidades. A cada bloco de conteúdos 
trabalhados do livro (lições), o aluno deverá 
encontrar inserido no próprio livro, sem folhas a 
parte, um simulado, para que se possa avaliar o 
processo de aprendizagem, sendo esta, uma etapa 
indispensável no processo crescente de aquisição 
de conhecimento. A sequência de conteúdos deve 
estar organizada de acordo com os conteúdos 
definidos pela Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC) para o 19  ano, considerando uma ordem 
crescente de dificuldade. 

06.988.976/0001-09 
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COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE 
MATEMÁTICA PARA 12  ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL I - PROFESSOR:Livro 
consumivel para disciplina de Matemática, deverá 
ser destinado aos professores do 19  ano do 
Ensino Fundamental 1, 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 páginas, além 
de sugestões de atividades caso sejam observadas 
dificuldades. Deverão ser realizadas, no mínimo, 
04 (quatro) capacitações presenciais, realizadas 
por pedagogo, com carga horária  minima  de 02 
(duas) horas cada, com a finalidade apresentação 
e implantação do projeto e material didático. 
Como parte integrante da oferta, deve-se incluir 
uma proposta de Avaliação Diagnóstica, a ser 
aplicada no inicio do ano letivo com o objetivo de 
oportunizar um planejamento mais assertivo no 
que diz respeito ao trabalho com competências de 
habilidades do Saeb, a partir da observação do 
desempenho dos estudantes, da turma e da rede 
de ensino. 

Und 17 
Editora 

Moderna 
R$ 158,00 R$ 2.686,00 

21 

COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE 
MATEMÁTICA PARA 22  ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL I - ALUNO:Livro consumivel 
para disciplina de Matemática, deverá ser 
destinado aos alunos do 2° ano do Ensino 
Fundamental I, composto no mínimo por 80 
(oitenta) e no maximo por 130 (cento e trinta) 
páginas impressas em papel Offset com 
aproximadamente 90g/m2, com acabamento em 
espiral empastado com capa plástica, no formato 
20,5cm x 27,5cm, organizados em no mínimo 10 
(dez) lições, que se valham do desenvolvimento 

Und 332 
Editora 

Moderna 
R$125,00 R$41.500,00 
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de habilidades matemáticas por meio de jogos, 
priorizando os jogos de regras, em que os alunos 
poderão assumir diferentes papéis e combinar 
novas regras com o grupo. Deve-se oferecer 
também tabuleiros ou pegas prontas, disponíveis 
no desenvolvimento dos conteúdos ou como 
material destacável. Cada lição deverá ser 
planejada para uma aula de aproximadamente 55 
(cinquenta e cinco) minutos, a serem trabalhadas 
uma vez por semana, contendo tarefas com graus 
progressivos de dificuldade envolvendo 
diferentes habilidades. A cada bloco de conteúdos 
trabalhados do livro (lições), o aluno deverá 
encontrar inserido no próprio livro, sem folhas a 
parte, um simulado, para que se possa avaliar o 
processo de aprendizagem, sendo esta, uma etapa 
indispensável no processo crescente de aquisição 
de conhecimento. A sequência de conteúdos deve 
estar organizada de acordo com os conteúdos 
definidos pela Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC) para o 29  ano, considerando uma ordem 
crescente de dificuldade. 

06.988.976/0001-09 
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COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE 
MATEMÁTICA PARA 29  ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL I - PROFESSOR:Livro 
consumivel para disciplina de Matemática, deverá 
ser destinado aos professores do 29  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 29  ano do 
Ensino Fundamental I, oferecendo orientações 
pedagógicas detalhadas nas laterais, para cada 
conteúdo trabalhado no livro do aluno, bem como 
para cada simulado, de modo a indicar 
procedimento adotados em avaliações externas e 
orientações de encaminhamento da correção dos 
simulados; relação dos conteúdos desenvolvidos 
nas lições e que nas questões propostas no 
simulado e indicação das habilidades e 
competências avaliadas, com base nas Matrizes 
de Referência do Saeb, sobretudo a Avaliação 
Nacional de Alfabetização (ANA). Cada página 
deverá conter a reprodução reduzida da página 
do livro do aluno gabaritado, relação das 
habilidades e competências essenciais do aluno 
para aprendizagem dos conteúdos da lição, 
comentários, sugestões e orientações especificas 
para o desenvolvimento das questões, incluindo 
trabalhos preliminares e finais essenciais, relação 
dos conteúdos desenvolvidos nas páginas, além 
de sugestões de atividades caso sejam observadas 
dificuldades. Deverão ser realizadas, no  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 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 17 
Editora 

Moderna 
R$ 158,00 R$ 2.686,00 
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COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE 
MATEMÁTICA PARA 39  ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL I - ALUNO:Livro consumivel 
para disciplina de Matemática, deverá ser 
destinado aos alunos do 39 ano do Ensino 
Fundamental I, composto no mínimo por 80 
(oitenta) e no máximo por 130 (cento e trinta) 
páginas impressas em papel Offset com 
aproximadamente 90g/m2, com acabamento em 
espiral empastado com capa plástica, no formato 
20,5cm x 27,5cm, organizados em no mínimo 10 
(dez) lições, que se valham do desenvolvimento 
de habilidades matemáticas por meio de jogos, 
priorizando os jogos de regras, em que os alunos 
poderão assumir diferentes papéis e combinar 

Und 384 
Editora 

Moderna 
R$ 125,00 R$ 48.000,00 
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novas regras com o grupo. Deve-se oferecer 
também tabuleiros ou peças prontas, disponíveis 
no desenvolvimento dos conteúdos ou como 
material destacável. Cada lição deverá ser 
planejada para uma aula de aproximadamente 55 
(cinquenta e cinco) minutos, a serem trabalhadas 
uma vez por semana, contendo tarefas com graus 
progressivos de dificuldade envolvendo 
diferentes habilidades. A cada bloco de conteúdos 
trabalhados do livro (lições), o aluno deverá 
encontrar inserido no próprio livro, sem folhas a 
parte, um simulado, para que se possa avaliar o 
processo de aprendizagem, sendo esta, uma etapa 
indispensável no processo crescente de aquisição 
de conhecimento. A sequência de conteúdos deve 
estar organizada de acordo com os conteúdos 
definidos pela Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC) para o 30  ano, considerando uma ordem 
crescente de dificuldade. 

06.988.976/0001-09 
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COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE 
MATEMÁTICA PARA 39  ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL I - PROFESSOR:Livro 
consumivel para disciplina de Matemática, deverá 
ser destinado aos professores do 35  ano do 
Ensino Fundamental 1, composto por no mínimo 
80 (oitenta) páginas impressas em papel  Offset  
com aproximadamente 90g/m2, com acabamento 
em brochura, empastado com capa plástica, no 
formato aproximado de 23,0cm x 28,8cm. Deverá 
ser destinado aos professores do 2° ano do 
Ensino Fundamental I, oferecendo orientações 
pedagógicas detalhadas nas laterais, para cada 
conteúdo trabalhado no livro do aluno, bem como 
para cada simulado, de modo a indicar 
procedimento adotados em avaliações externas e 
orientações de encaminhamento da correção dos 
simulados; relação dos conteúdos desenvolvidos 
nas lições e que nas questões propostas no 
simulado e indicação das habilidades e 
competências avaliadas, com base nas Matrizes 
de Referencia 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 páginas, além 
de sugestões de atividades caso sejam observadas 
dificuldades. 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 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 19 
Editora 

Moderna 
R$ 158,00 R$ 3.002,00 
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COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE 
MATEMÁTICA PARA 42  ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL I - ALUNO:Livro consumivel 
para disciplina de Matemática, deverá ser 
destinado aos alunos do 4° ano do Ensino 
Fundamental I, composto no mínimo por 80 
(oitenta) e no máximo por 130 (cento e trinta) 
páginas impressas em papel Offset com 
aproximadamente 90g/m2,  corn  acabamento em 
espiral empastado com capa plástica, no formato 
20,5cm x 27,5cm, organizados em no mínimo 10 
(dez) lições, que se valham do desenvolvimento 
de habilidades matemáticas por meio de jogos, 
priorizando os jogos de regras, em que os alunos 
poderão assumir diferentes papéis e combinar 
novas regras com o grupo. Deve-se oferecer 
também tabuleiros ou  peps  prontas, disponíveis 
no desenvolvimento dos conteúdos ou como 

Und 409 
Editora 

Moderna 
R$ 125,00 R$ 51.125,00 
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material destacável. Cada lição deverá ser 
planejada para uma aula de aproximadamente 55 
(cinquenta e cinco) minutos, a serem trabalhadas 
uma vez por semana, contendo tarefas com graus 
progressivos de dificuldade envolvendo 
diferentes habilidades. A cada bloco de conteúdos 
trabalhados do livro (lições), o aluno deverá 
encontrar inserido no próprio livro, sem folhas a 
parte, um simulado, para que se possa avaliar o 
processo de aprendizagem, sendo esta, uma etapa 
indispensável no processo crescente de aquisição 
de conhecimento. A sequência de conteúdos deve 
estar organizada de acordo com os conteúdos 
definidos pela Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC) para o 4° ano, considerando uma ordem 
crescente de dificuldade. 

06.988.976/0001-09 
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COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE 
MATEMÁTICA PARA 49  ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL I - PROFESSOR:Livro 
consumivel para disciplina de Matemática, deverá 
ser destinado aos professores do 45  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 45  ano do 
Ensino Fundamental I, oferecendo orientações 
pedagógicas detalhadas nas laterais, para cada 
conteúdo trabalhado no livro do aluno, bem como 
para cada simulado, de modo a indicar 
procedimento adotados em avaliações externas e 
orientações de encaminhamento da correção dos 
simulados; relação dos conteúdos desenvolvidos 
nas lições e que nas questões propostas no 
simulado e indicação das habilidades e 
competências avaliadas, com base nas Matrizes 
de Referência do Saeb, sobretudo a Avaliação 
Nacional de Alfabetização (ANA). Cada pagina 
devera conter a reprodução reduzida da página 
do livro do aluno gabaritado, relação das 
habilidades e competências essenciais do aluno 
para aprendizagem dos conteúdos da lição, 
comentários, sugestões e orientações especificas 
para o desenvolvimento das questões, incluindo 
trabalhos preliminares e finais essenciais, relação 
dos conteúdos desenvolvidos nas páginas, além 
de sugestões de atividades caso sejam observadas 
dificuldades. Deverão ser realizadas, no mínimo, 
04 (quatro) capacitações presenciais, realizadas 
por pedagogo, com carga horária  minima  de 02 
(duas) horas cada, com a finalidade apresentação 
e implantação do projeto e material didático. 
Como parte integrante da oferta, deve-se incluir 
uma proposta de Avaliação Diagnóstica, a ser 
aplicada no inicio do ano letivo com o objetivo de 
oportunizar um planejamento mais assertivo no 
que diz respeito ao trabalho com competências de 
habilidades do Saeb, a partir da observação do 
desempenho dos estudantes, da turma e da rede 
de ensino. 

Und 20 
Editora 

Moderna 
R$ 158,00 R$ 3.160,00 
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COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE 
MATEMÁTICA PARA 59  ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL I - ALUNO:Livro consumivel 
para disciplina de Matemática, deverá ser 
destinado aos alunos do 59 ano do Ensino 
Fundamental I, composto no mínimo por 80 
(oitenta) e no máximo por 130 (cento e trinta) 
páginas impressas em papel Offset com 
aproximadamente 90g/m2, com acabamento em 
espiral empastado com capa plástica, no formato 
20,5cm x 27,5cm, organizados em no mínimo 10  
(dez) lições, que se valham do desenvolvimento 
de habilidades matemáticas por meio de jogos, 
priorizando os jogos de regras, em que os alunos 
poderão assumir diferentes papéis e combinar 
novas regras com o grupo. Deve-se oferecer 
também tabuleiros ou peças prontas, disponíveis 
no desenvolvimento dos conteúdos ou como 
material destacável. Cada lição deverá ser 
planejada para uma aula de aproximadamente 55 
(cinquenta e cinco) minutos, a serem trabalhadas 

(Ind  505 
Editora 

Moderna 
R$ 125,00 R$ 63.125,00 
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uma vez por semana, contendo tarefas com graus 
progressivos de dificuldade envolvendo 
diferentes habilidades. A cada bloco de conteúdos 
trabalhados do livro (lições), o aluno deverá 
encontrar inserido no próprio livro, sem folhas a 
parte, um simulado, para que se possa avaliar o 
processo de aprendizagem, sendo esta, uma etapa 
indispensável no processo crescente de aquisição 
de conhecimento. A sequência de conteúdos deve 
estar organizada de acordo com os conteúdos 
definidos pela Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC) para o 55  ano, considerando uma ordem 
crescente de dificuldade. 

06.988.976/0001-09 
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COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE 
MATEMÁTICA PARA 52  ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL I - PROFESSOR:Livro 
consumivel para disciplina de Matemática, deverá 
ser destinado aos professores do 55 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 50  ano do 
Ensino Fundamental I, oferecendo orientações 
pedagógicas detalhadas nas laterais, para cada 
conteúdo trabalhado no livro do aluno, bem como 
para cada simulado, de modo a indicar 
procedimento adotados em avaliações externas e 
orientações de encaminhamento da correção dos 
simulados; relação dos conteúdos desenvolvidos 
nas lições e que nas questões propostas no 
simulado e indicação das habilidades e 
competências avaliadas, com base nas Matrizes 
de Referência do Saeb, sobretudo a Avaliação 
Nacional de Alfabetização (ANA). Cada página 
deverá conter a reprodução reduzida da página 
do livro do aluno gabaritado, relação das 
habilidades e competências essenciais do aluno 
para aprendizagem dos conteúdos da lição, 
comentários, sugestões e orientações especificas 
para o desenvolvimento das questões, incluindo 
trabalhos preliminares e finais essenciais, relação 
dos conteúdos desenvolvidos nas páginas, além 
de sugestões de atividades caso sejam observadas 
dificuldades. Deverão ser realizadas, no  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 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. 

U 25 
Editora

nd  
Moderna 

R$ 158,00 R$ 3.950,00 
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COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE 
MATEMÁTICA PARA 62  ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL II - ALUNO:Livro consumivel 
para disciplina de Matemática deverá ser 
destinado aos alunos do 60 ano do Ensino 
Fundamental II, composto por no mínimo 120 
(cento e vinte) e no máximo 160 (cento e 
sessenta) páginas impressas em papel  Offset  com 
aproximadamente 90g/m2, com acabamento em 
espiral empastado com capa plástica, no formato 
20,5cm x 27,5cm, organizados em 
aproximadamente 20 (vinte) lições cada um, 
compostas pelos seguintes conteúdos: 
localização, giros, e ângulos, triângulos e 
quadriláteros, reta numérica, problemas com 
números naturais, difeentes representações de 
um numero, frações, frações e decimais, 
operações com frações decimais, figuras não 
planas e simetria, perímetro e ampliação de 
figuras,  Area,  medidas de massa e capacidade, 
problemas com frações decimais, porcentagem, 

Und 512 
Editora 

Moderna 
R$ 147,00 R$ 75.264,00 
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ler e interpretar gráficos e Página 22 de 29 
tabelas, construção de tabelas e gráficos. Cada 
lição deverá ser planejada para uma aula de 
aproximadamente 50 (cinquenta) minutos, a 
serem trabalhadas uma vez por semana, 
contendo tarefas com graus progressivos de 
dificuldade envolvendo diferentes habilidades. 
Em aproximadamente a cada 05 (cinco) 
conteúdos trabalhados do livro, o aluno deverá 
encontrar inserido no próprio livro, sem folhas a 
parte, um simulado, para que se possa avaliar o 
processo que e uma etapa indispensável no 
processo ensino aprendizagem. No livro de 
Matemática, deverão estar inseridas 04 (quatro) 
folhas de respostas / gabaritos destacáveis, não 
sendo folhas a parte, que deverão ser preenchidas 
pelos alunos ao realizarem o simulado ao final de 
aproximadamente 05 (cinco) conteúdos 
trabalhados, para se familiarizarem com o 
modelo de prova de gabarito. A sequência de 
conteúdos deve estar organizada de acordo com 
os conteúdos definidos pela Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC) para o 69 ano, 
considerando uma ordem crescente de 
dificuldade. 

06.988.976/0001-09 

I 
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COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE 
MATEMÁTICA PARA 69- ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL 11 - PROFESSOR: Livro 
consumivel para disciplina de Matemática deverá 
ser destinado aos professores do 69  ano do 
Ensino Fundamental II, Composto por no mínimo 
120 (cento e vinte) páginas impressas em papel  
Offset com aproximadamente 90g/m2, com 
acabamento em brochura, empastado com capa 
plástica, no formato aproximado de 23,0cm x 
28,8cm. Devera ser destinado aos professores do 
69  ano do Ensino Fundamental II, devendo trazer 
orientações pedagógicas detalhadas para cada 
conteúdo trabalhado e também para cada 
simulado, para ajudar os alunos no momento da 
correção de cada questão do simulado, relação 
dos conteúdos desenvolvidos nas lições 
anteriores e que são explorados nas questões 
propostas no simulado e indicação das 
habilidades e subcompetências avaliadas no 
mesmo. Cada página deverá conter a reprodução 
reduzida da página do livro do aluno gabaritado. 
relação das habilidades e capacidades essenciais 
do aluno para aprendizagem dos conteúdos da 
lição, comentários, sugestões e orientações 
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 competência Página 23 de 29 
desenvolvidas em cada questão. Deverão 
acompanhar o Guia e Recursos Didáticos de 
Matemática 04 (quatro) fichas para registro, 
impressas em Offset com aproximadamente 
75g/m e formato aproximado de 27,0cm x 
40,0cm. Com o objetivo de oferecer um 
diagnóstico do desenvolvimento de cada aluno e 
também de toda turma após cada simulado 
contido no livro do aluno. Deverá identificar as 
subcompetências que foram desenvolvidas, ou as 
que precisam ser retomadas e planejar novas 
estratégias para as próximas aulas. Deverão ser 
realizadas 05 (cinco) capacitações presenciais, 
realizadas por pedagogo, com carga horária  
minima  de 02 (duas) horas cada, com a finalidade 
apresentação e implantação do projeto e material 
didático, por segmento de ensino e componente 
curricular, princípios educativos e pedagógicos. 
Como parte integrante da oferta, deve-se incluir 
uma proposta de Avaliação Diagnóstica, a ser 
aplicada no inicio do ano letivo com o objetivo de 
oportunizar um planejamento mais assertivo no 
que diz respeito ao trabalho com competências de 
habilidades do Saeb, a partir da observação do 
desempenho dos estudantes, da turma e da rede 
de ensino. 

Und 
Editora

, 25 
Moderna 

R$ 158,00 R$ 3.950,00 
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COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE 
MATEMÁTICA PARA 75  ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL II - ALUNO:Livro consumível 
para disciplina de Matemática deverá ser 
destinado aos alunos do 75  ano do Ensino 
Fundamental II, composto por no mínimo 120 
(cento e vinte) e no máximo 160 (cento e 
sessenta) páginas impressas em papel  Offset  com 
aproximadamente 90g/m2, com acabamento em 
espiral empastado com capa plástica, no formato 
20,5cm x 27,5cm, organizados em 
aproximadamente 20 (vinte) lições cada um, 
compostas pelos seguintes conteúdos: 
localização, giros, e ângulos, triângulos e 
quadriláteros, reta numérica, problemas com 
números naturais, difeentes representações de 
um numero, frações, frações e decimais, 
operações com frações decimais, figuras não 
planas e simetria, perímetro e ampliação de 
figuras, área, medidas de massa e capacidade, 
problemas com frações decimais, porcentagem, 
ler e interpretar gráficos e Página 22 de 29 
tabelas, construção de tabelas e gráficos. Cada 
lição deverá ser planejada para uma aula de 
aproximadamente 50 (cinquenta) minutos, a 
serem trabalhadas uma vez por semana, 
contendo tarefas com graus progressivos de 
dificuldade envolvendo diferentes habilidades. 
Em aproximadamente a cada 05 (cinco) 
conteúdos trabalhados do livro, o aluno deverá 
encontrar inserido no próprio livro, sem folhas a 
parte, um simulado, para que se possa avaliar o 
processo que é uma etapa indispensável no 
processo ensino aprendizagem. No livro de 
Matemática, deverão estar inseridas 04 (quatro) 
folhas de respostas / gabaritos destacáveis, não 
sendo folhas a parte, que deverão ser preenchidas 
pelos alunos ao realizarem o simulado ao final de 
aproximadamente 05 (cinco) conteúdos 
trabalhados, para se familiarizarem com o 
modelo de prova de gabarito. A sequência de 
conteúdos deve estar organizada de acordo com 
os conteúdos definidos pela Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC) para o 79  ano, 
considerando uma ordem crescente de 
dificuldade. 

COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE 
MATEMÁTICA PARA 7° ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL II - PROFESSOR:Livro 
consumivel para disciplina de Matemática deverá 
ser destinado aos professores do 75  ano do 
Ensino Fundamental II, composto por no mínimo 
120 (cento e vinte) páginas impressas em papel  
Offset  com aproximadamente 90g/m2, com 
acabamento  ern  brochura, empastado com capa 
plástica, no formato aproximado de 23,0cm x 
28,8cm. Deverá ser destinado aos professores do 
7g ano do Ensino Fundamental II, devendo trazer 
orientações pedagógicas detalhadas para cada 
conteúdo trabalhado e também para cada 
simulado, para ajudar os alunos no momento da 
correção de cada questão do simulado, relação 
dos conteúdos desenvolvidos nas lições 
anteriores e que são explorados nas questões 
propostas no simulado e indicação das 
habilidades e subcompetências avaliadas no 
mesmo. Cada página deverá conter a reprodução 
reduzida da página do livro do aluno gabaritado, 
relação das habilidades e capacidades essenciais 
do aluno para aprendizagem dos conteúdos da 

comentários, 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 competência Página 23 de 29 
desenvolvidas em cada questão. Deverão 
acompanhar o Guia e Recursos Didáticos de 
Matemática 04 (quatro) fichas para registro, 
impressas em  Offset  com aproximadamente 
75g/m2  e formato aproximado de 27,0cm x 

Und 370  
Editora 

Moderna 
R$ 147,00 R$ 54.390,00 

Und 20  
Editora 

Moderna 
R$ 158,00 R$ 3.160,00 
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40,0cm. Com o objetivo de oferecer um 
diagnóstico do desenvolvimento de cada aluno e 
também de toda turma após cada simulado 
contido no livro do aluno. Deverá identificar as 
subcompetências que foram desenvolvidas, ou as 
que precisam ser retomadas e planejar novas 
estratégias para as próximas aulas. Deverão ser 
realizadas 05 (cinco) capacitações presenciais, 
realizadas por pedagogo, com carga horária  
minima  de 02 (duas) horas cada, com a finalidade 
apresentação e implantação do projeto e material 
didático, por segmento 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 com competências de 
habilidades do Saeb, a partir da observação do 
desempenho dos estudantes, da turma e da rede 
de ensino. 

06.988.976/0001-09 
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COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE 
MATEMÁTICA PARA 82  ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL II - ALUNO:Livro consumivel 
para disciplina de Matemática deverá ser 
destinado aos alunos do 89 ano do Ensino 
Fundamental II, composto por no mínimo 120 
(cento e vinte) e no máximo 160 (cento e 
sessenta) páginas impressas em papel  Offset  com 
aproximadamente 90g/m2, com acabamento em 
espiral empastado com capa plástica, no formato 
20,5cm x 27,5cm, organizados em 
aproximadamente 20 (vinte) lições cada um, 
compostas pelos seguintes conteúdos: 
localização, giros, e ângulos, triângulos e 
quadriláteros, reta numérica, problemas com 
números naturais, difeentes representações de 
um numero, frações, frações e decimais, 
operações com frações decimais, figuras não 
planas e simetria, perímetro e ampliação de 
figuras,  area,  medidas de massa e capacidade, 
problemas com frações decimais, porcentagem, 
ler e interpretar gráficos e Página 22 de 29 
tabelas, construção de tabelas e gráficos. Cada 
lição deverá ser planejada para uma aula de 
aproximadamente 50 (cinquenta) minutos, a 
serem trabalhadas uma vez por semana, 
contendo tarefas com graus progressivos de 
dificuldade envolvendo diferentes habilidades. 
Em aproximadamente a cada 05 (cinco) 
conteúdos trabalhados do livro, o aluno deverá 
encontrar inserido no próprio livro, sem folhas a 
parte, um simulado, para que se possa avaliar o 
processo que é uma etapa indispensável no 
processo ensino aprendizagem. No livro de 
Matemática, deverão estar inseridas 04 (quatro) 
folhas de respostas / gabaritos destacáveis, não 
sendo folhas a parte, que deverão ser preenchidas 
pelos alunos ao realizarem o simulado ao final de 
aproximadamente 05 (cinco) conteúdos 
trabalhados, para se familiarizarem com o 
modelo de prova de gabarito. A sequência de 
conteúdos deve estar organizada de acordo com 
os conteúdos definidos pela Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC) para o 8. ano, 
considerando uma ordem crescente de 
dificuldade. 

Und 438 
Editora 

Moderna 
R$ 147,00 R$ 64.386,00 
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COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE 
MATEMÁTICA PARA 82  ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL II - PROFESSOR:Livro 
consumivel para disciplina de Matemática deverá 
ser destinado aos professores do 8° ano do 
Ensino Fundamental II, composto por no mínimo 
120 (cento e vinte) páginas impressas em papel  
Offset corn  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 
8° ano do Ensino Fundamental II, devendo trazer 
orientações pedagógicas detalhadas para cada 
conteúdo trabalhado e também para cada 
simulado, para ajudar os alunos no momento da 
correção de cada questão do simulado, relação 
dos conteúdos desenvolvidos nas lições 
anteriores e que são explorados nas questões 
propostas no simulado e indicação das 
habilidades e subcompetências avaliadas no 
mesmo. Cada 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 conteúdos desenvolvidos 

34 nas páginas, sugestões de atividades caso sejam Und 22 
observadas dificuldades e descrição das 
habilidades e da competência Página 23 de 29 
desenvolvidas em cada questão. Deverão 
acompanhar o Guia e Recursos Didáticos de 
Matemática 04 (quatro) fichas para registro, 
impressas em  Offset  com aproximadamente 
75g/m2  e formato aproximado de 27,0cm x 
40,0cm. Com  o objetivo de oferecer um 
diagnostico do desenvolvimento de cada aluno e 
também de toda turma após cada simulado 
contido no livro do aluno. Deverá identificar as 
subcompetências que foram desenvolvidas, ou as 
que precisam ser retomadas e planejar novas 
estratégias para as próximas aulas. Deverão ser 
realizadas 05 (cinco) capacitações presenciais, 
realizadas por pedagogo, com carga horária  
minima  de 02 (duas) horas cada, com a finalidade 
apresentação e implantação do projeto e material 
didático, por segmento 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 com competências de 
habilidades do Saeb, a partir da observação do 
desempenho dos estudantes, da turma e da redc 
de ensino. 

R$ 158,00 R$ 3.476,00 
Editora 

Moderna 
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COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE 
MATEMÁTICA PARA 92  ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL II - ALUNO:Livro consumivel 
para disciplina de Matemática deverá ser 
destinado aos alunos do 9° ano do Ensino 
Fundamental II, composto por no mínimo 120 
(cento e vinte) e no máximo 160 (cento e 
sessenta) páginas impressas em papel  Offset  com 
aproximadamente 90g/m2, com acabamento em 
espiral empastado com capa plástica, no formato 
20,5cm x 27,5cm, organizados em 
aproximadamente 20 (vinte) lições cada um, 
compostas pelos seguintes conteúdos: 
localização, giros, e ângulos, triângulos e 
quadriláteros, reta numérica, problemas com 
números naturais, difeentes representações de 
um numero, frações, frações e decimais, 
operações com frações decimais, figuras não 
planas e simetria, perímetro e ampliação de 
figuras,  Area,  medidas de massa e capacidade, 
problemas com frações decimais, porcentagem, 
ler e interpretar gráficos e Página 22 de 29 
tabelas, construção de tabelas e gráficos. Cada 
lição deverá ser planejada para uma aula de 
aproximadamente 50 (cinquenta) minutos, a 

Und 499  
Editora 

Moderna 
R$ 147,00 R$ 73.353,00 
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serem trabalhadas uma vez por semana, 
contendo tarefas com graus progressivos de 
dificuldade envolvendo diferentes habilidades. 
Em aproximadamente a cada 05 (cinco) 
conteúdos trabalhados do livro, o aluno deverá 
encontrar inserido no próprio livro, sem folhas a 
parte, um simulado, para que se possa avaliar o 
processo que é uma etapa indispensável no 
processo ensino aprendizagem. No livro de 
Matemática, deverão estar inseridas 04 (quatro) 
folhas de respostas / gabaritos destacáveis, não 
sendo folhas a parte, que deverão ser preenchidas 
pelos alunos ao realizarem o simulado ao final de 
aproximadamente 05 (cinco) conteúdos 
trabalhados, para se familiarizarem com o 
modelo de prova de gabarito. A sequência de 
conteúdos deve estar organizada de acordo com 
os conteúdos definidos pela Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC) para o 99 ano, 
considerando uma ordem crescente de 
dificuldade. 

06.988.976/0001-09 

1 

36 

COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE 
MATEMÁTICA PARA 92  ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL II - PROFESSOR:Livro 
consumivel para disciplina de Matemática deverá 
ser destinado aos professores do 95  ano do 
Ensino Fundamental II, composto por no mínimo 
120 (cento e vinte) páginas impressas em papel  
Offset com aproximadamente 90g/m2, com 
acabamento em brochura, empastado com capa 
plástica, no formato aproximado de 23,0cm x 
28,8cm. Deverá ser destinado aos professores do 
99  ano do Ensino Fundamental II, devendo trazer 
orientações pedagógicas detalhadas para cada 
conteúdo trabalhado e também para cada 
simulado, para ajudar os alunos no momento da 
correção de cada questão do simulado, relação 
dos conteúdos desenvolvidos nas lições 
anteriores e que são explorados nas questões 
propostas no simulado e indicação das 
habilidades e subcompetências avaliadas no 
mesmo. Cada página deverá conter a reprodução 
reduzida da página do livro do aluno gabaritado, 
relação das habilidades e capacidades essenciais 
do aluno para aprendizagem dos conteúdos da 
lição, comentários, sugestões e orientações 
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 competência Página 23 de 29 
desenvolvidas em cada questão. Deverão 
acompanhar o Guia e Recursos Didáticos de 
Matemática 04 (quatro) fichas para registro, 
impressas em Offset com aproximadamente 
75g/m2  e formato aproximado de 27,0cm x 
40,0cm. Com o objetivo de oferecer um 
diagnóstico do desenvolvimento de cada aluno e 
também de toda turma após cada simulado 
contido no livro do aluno. Deverá identificar as 
subcompetências que foram desenvolvidas, ou as 
que precisam ser retomadas e planejar novas 
estratégias para as próximas aulas. Deverão ser 
realizadas 05 (cinco) capacitações presenciais, 
realizadas por pedagogo, com carga horária  
minima  de 02 (duas) horas cada, com a finalidade 
apresentação e implantação do projeto e material 
didático, por segmento de ensino e componente 
curricular, princípios educativos e pedagógicos. 
Como parte integrante da oferta, deve-se incluir 
uma proposta de Avaliação Diagnóstica, a ser 
aplicada no inicio do ano letivo com o objetivo de 
oportunizar um planejamento mais assertivo no 
que diz respeito ao trabalho com competências de 
habilidades do Saeb, a partir da observação do 
desempenho dos estudantes, da turma e da rede 
de ensino. 

UN  24 
Editora 

Moderna 
R$ 158,00 R$ 3.792,00 
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COLECAOAPROVA BRASIL - LIVRO DIÁRIO DO  
PROFESSOR - 39  EDO°. 

UN  190 
Editora 

Moderna 
R$ 25,00 R$ 4.750,00 



COLEÇÃO APROVA BRASIL - LIVRO 
COORDENADOR -  Lingua  Portuguesa e 
Matemática - EF2 Anos Finais - 32  Edição.  

39 UN 18  
Editora 

Moderna 
R$ 47,00 R$ 846,00 

Valor Total  R$ 1.094.533,00 
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COLEÇÃO APROVA BRASIL - LIVRO Editora 
COORDENADOR -  Lingua  Portuguesa e UN 18 

Moderna 
Matemática - EF1 Anos Iniciais - 32  Edição. 

R$ 47,00 38  

DE ALMEIDA 

R$ 846,00 

LOTE II LIVRO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 

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 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 cartão, remessa anual, 
impresso em cores, composto por 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 cartdo,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 
• vocabulário dos 
alunos e despertar o interesse pela leitura; 
• Agenda escolar para os alunos; 
• O material impresso deverá ser acondicionado 
em bolsa/ maleta resistente e lavável, sendo uma 
bolsa/ maleta para cada aluno. 

R$ 94.400,00 R$ 295,00 Und 320  40  
Editora 

Moderna 
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COLEÇÃO  SET  BRASIL(SISTEMA DE 
ENSINO):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 didático-
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. 
e 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 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 ilustrações adequados 
A faixa etária do aluno com a proposta de ampliar 
• 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 repertório e criação de 
possibilidades pelos alunos. 
• Agenda escolar para os alunos 
• 0 material impresso deverá ser acondicionado 
em bolsa/maleta resistente elavavel, sendo uma 
bolsa/maleta para cada aluno 

Und 320  
Editora 

Moderna 
R$ 295,00 R$ 94.400,00 
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COLEÇÃO SET BRASIL(SISTEMA 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 esta estrutura da 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 à faixa etária das 

criangas;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 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 suas 

possibilidades e capacidade. 

• Livro impresso, remessa anual, composto por 

textos literários, formas e ilustrações adequados 

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 

• 0 material impresso deverá ser acondicionado 

em bolsa/maleta resistente elavavel, 

sendo uma bolsa/maleta para cada aluno 

42  Und 380  R$ 112.100,00 R$ 295,00 
Editora 

Moderna 
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COLEÇÃO  SET  BRASIL(SISTEMA DE 
ENSINO):Livros didáticos para o aluno na 
Educação Infantil (5 anos) sendo:Para o 
aluno: 
• Livros didáticos, sendo 01 (um) para cada 
bimestre ou semestre, cuja organização didático-
metodológica está 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 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 suas 
possibilidades e capacidade. 
• Livro impresso, remessa anual, composto por 
textos literários, formas e ilustraçõesadequados 
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. 
• 0 material impresso deverá ser acondicionado 
em bolsa/maleta resistente elavável, sendo uma 
bolsa/maleta para cada aluno. 

Und 374  43  
Editora 

Moderna 
R$ 295,00 R$ 110.330,00 

Valor total 
R$ 411.230,00  

LOTE  III -LIVRO PARA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA 

EJA - Alfabetização - Volume 1. Livro do aluno: Material didático 
consumivel, anual, interdisciplinar (Letramento e Alfabetização 
Linguistica e Matemática), 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 conter atividades diversas e 
numerosas possibilidades de desenvolver as habilidades básicas - falar, 
ouvir, ler e escrever -, 0 livro deve apresentar conteúdos de 
letramento e alfabetização linguistica e de alfabetização matemática 
organizados em quatro unidades temáticas: Identidade; 0 mundo do 
trabalho; Manifestações culturais; ambiente e sociedade. Abordar os 
temas em textos, imagens e atividades que buscam desenvolver a 
leitura, a oralidade, a escrita e os conhecimentos matemáticos. 

R$ 20.480,00 R$ 128,00 Editora 
Moderna 
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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, Matematica, Ciências Humanas (História e 
Geografia), Ciências e Arte em capítulos. Deve trabalhar os eixos 
temáticos, 0 entorno natural, social e cultural; A formação do território 
brasileiro; Sociedade e meio ambiente. 

Und 160 
Editora 
Moderna 

R$ 128,00 R$ 20.480,00  

46 

1 

EJA - Anos Iniciais - Volume 3 (49  e 5° anos). Livro do aluno: Material 
didático consumivel, anual, organizado  ens  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, Matematica, Ciências Humanas (História e 
Geografia), Ciências e Arte em capitulos.Deve trabalhar os eixos 
temáticos, Direitos e deveres do cidadão; Participação e sociedade; 
Patrimônio Nacional. 

Und 160 
Editora 
Moderna 

R$ 128,00 R$ 20.480,00  

47 

EJA- ANOS FINAIS - 6° ANO. MATERIAL DIDÁTICO CONSUMÍVEL, 
ANUAL, MULTIDISCIPLINAR (LÍNGUA PORTUGUESA, MATEMÁTICA, 
HISTORIA, GEOGRAFIA, CIÊNCIAS, ARTE E LÍNGUA INGLÊS E 
ESPANHOL, EM FORMATO 205MMX275MM, GRAMATURA MIOLO 75G 
E CAPA EM LAMINADO BRILHO, 250G, BROCHURA, IMPRESSO EM 
CORES. OS CONTEÚDOS DEVEM ESTAR AGRUPADOS POR DISCIPLINAS 
E ABORDADOS POR EIXOS TEMÁTICOS QUE PERPASSEM OS 
DIFERENTES COMPONENTES CURRICULARES, ORGANIZADOS POR 
UNIDADES, SUBDIVIDIDAS EM CAPITULOS. A DIVISÃO EM UNIDADES 
DEVEM SER AGRUPADAS EM CAPÍTULOS DE MODO ORGÂNICO, 
EXPLORANDO UM MESMO EIXO TEMÁTICO. 0 MATERIAL TEM COMO 
PRERROGATIVA QUE 0 TRABALHO 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 INTERDISCIPLINAR 
DOS TEMAS, VISANDO AO CONHECIMENTO GLOBAL, DINÂMICO E 
HISTÓRICO DA REALIDADE. OS EIXOS TEMÁTICOS ESPERADOS SÃO: 
IDENTIDADE E PLURALIDADE; ALIMENTAÇÃO. 

 Und 120 
Editora 
Moderna 

R$ 153,00 R$ 18.360,00 
 

1 
 

I 

48 

EJA- ANOS FINAIS - 7° ANO. MATERIAL DIDÁTICO CONSUMÍVEL, 
ANUAL, MULTIDISCIPLINAR (LÍNGUA PORTUGUESA, MATEMÁTICA, 
HISTORIA, GEOGRAFIA, CIÊNCIAS, ARTE E LÍNGUA INGLÊS E 
ESPANHOL. EM FORMATO 205MMX275MM, GRAMATURA MIOLO 75G 
E CAPA EM LAMINADO BRILHO, 250G, BROCHURA, IMPRESSO EM 
CORES. OS CONTEÚDOS ESTÃO AGRUPADOS POR DISCIPLINAS E 
ABORDADOS POR EIXOS TEMÁTICOS QUE PERPASSEM OS 
DIFERENTES COMPONENTES CURRICULARES, ORGANIZADOS POR 
UNIDADES, SUBDIVIDIDAS EM CAPITULOS. A DIVISÃO EM UNIDADES 
DEVEM SER AGRUPADAS EM CAPÍTULOS DE MODO ORGÂNICO, 
EXPLORANDO UM MESMO EIXO TEMÁTICO. 0 MATERIAL DEVE TER 
COMO PRERROGATIVA QUE 0 TRABALHO 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 
INTERDISCIPLINAR DOS TEMAS, VISANDO AO CONHECIMENTO 
GLOBAL, DINÂMICO E HISTÓRICO DA REALIDADE. OS EIXOS 
TEMÁTICOS ESPERADOS SÃO:MORADIA; SAÚDE E QUALIDADE DE 
VIDA. 

Und 120 
Editora 
Moderna 

R$ 153,00 R$ 18.360,00 
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EJA- ANOS FINAIS - 8° ANO. MATERIAL DIDÁTICO CONSUMÍVEL, 
ANUAL, MULTIDISCIPLINAR (LÍNGUA PORTUGUESA, MATEMÁTICA, 
HISTÓRIA, GEOGRAFIA, CIÊNCIAS, ARTE E LÍNGUA INGLÊS E 
ESPANHOL. EM FORMATO 205MMX275MM, GRAMATURA MIOLO 75G 
E CAPA EM LAMINADO BRILHO, 250G, BROCHURA, IMPRESSO EM 
CORES. OS CONTEÚDOS DEVERÃO ESTAR AGRUPADOS POR 
DISCIPLINAS E ABORDADOS POR EIXOS TEMÁTICOS QUE PERPASSEM 
OS DIFERENTES COMPONENTES CURRICULARES, ORGANIZADOS POR 
UNIDADES, SUBDIVIDIDAS EM CAPITULOS. A DIVISÃO EM UNIDADES 
DEVERÁ AGRUPAR OS CAPÍTULOS DE MODO ORGÂNICO, EXPLORANDO 
UM MESMO EIXO TEMÁTICO. O MATERIAL DEVE TER COMO 
PRERROGATIVA QUE 0 TRABALHO 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 INTERDISCIPLINAR 
DOS TEMAS, VISANDO AO CONHECIMENTO GLOBAL, DINÂMICO E 
HISTÓRICO DA REALIDADE. OS EIXOS TEMÁTICOS ESPERADOS SÃO: 0 
PAIS; A SOCIEDADE BRASILEIRA 

 Und 120 
Editora 
Moderna 

R$ 153,00 R$ 18.360,00  

50 

EJA- ANOS FINAIS - 99  ANO. MATERIAL DIDÁTICO CONSUMIVEL, 
ANUAL, MULTIDISCIPLINAR (LÍNGUA PORTUGUESA, MATEMÁTICA, 
HISTORIA, GEOGRAFIA, CIÊNCIAS, ARTE E LÍNGUA INGLÊS E 
ESPANHOL. EM FORMATO 205MMX275MM, GRAMATURA MIOLO 75G 
E CAPA EM LAMINADO BRILHO, 250G, BROCHURA, IMPRESSO EM 
CORES. OS CONTEÚDOS DEVERÃO ESTAR AGRUPADOS POR 
DISCIPLINAS E ABORDADOS POR EIXOS TEMÁTICOS QUE PERPASSEM 
OS DIFERENTES COMPONENTES CURRICULARES, ORGANIZADOS POR 
UNIDADES, SUBDIVIDIDAS EM CAPITULOS. A DIVISÃO EM UNIDADES 
DEVERA AGRUPAR OS CAPÍTULOS DE MODO ORGÂNICO, EXPLORANDO 
UM MESMO EIXO TEMÁTICO. 0 MATERIAL DEVE TER COMO 
PRERROGATIVA QUE 0 TRABALHO 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 INTERDISCIPLINAR 
DOS TEMAS, VISANDO AO CONHECIMENTO GLOBAL, DINÂMICO E 
HISTÓRICO DA REALIDADE. OS EIXOS TEMÁTICOS ESPERADOS SÃO: 
TRABALHO; DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE. 

 Und 120 
Editora 
Moderna 

R$ 153,00 R$ 18.360,00 
 

51 

EJA - Alfabetização - 12  ano - Manual do Educador. Livro deverá ser 
destinado aos professores da Alfabetização/15  ano ,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),bem como aos subsídios 
fornecidos pelas analises do MEC.Deve trabalhar com a diversidade 
textual e a intertextualidade relacionada a textos de diferentes tipos e 
generos(verbais e não verbais ,literários ,informativos 
,poéticos,publicitarios,humoristicos,contos,lendas,noticias,reportágens). 

Und 08 
Editora 
Moderna 

R$ 128,00 R$ 1.024,00 

52 

EJA - Anos Iniciais - 22  e 32  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),bem como aos subsídios 
fornecidos pelas análises do MEC.Deve trabalhar com a diversidade 
textual e a intertextualidade relacionada a textos de diferentes tipos e 
generos(verbais e não verbais, literários ,informativos ,poéticos , 
publicitários, humoristicos,contos,lendas,noticias,reportagens). 

Und 08 
Editora 
Moderna 

R$ 128,00 R$ 1.024,00 
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EJA - Anos Iniciais - 42  e 52  ano - Manual do Educador.Livro deverá 
ser destinado aos professores do 45  e 55  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 como aos subsídios 
fornecidos pelas análises do MEC.Deve trabalhar cons  a diversidade 
textual e a intertextualidade relacionada a textos de diferentes tipos e 
gêneros (verbais e não verbais, literários ,informativos, 
poéticos,publicitarios,humoristicos,contos,lendas,noticias,reportagens). 

Und 08 
Editora 
Moderna 

R$ 128,00 R$ 1.024,00 

54 
, 

EJA- ANOS FINAIS - 6° AO 9 ANO - LÍNGUA 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 Ensino Fundamental. 

Und 
06 

, 

Editora 
Moderna 

R$ 153,00 R$ 918,00 

55 

EJA- ANOS FINAIS - 6° AO 9° ANO - MATEMÁTICA - MANUAL DO 
EDUCADOR. Livro devera ser destinado aos professores de Matemática. 
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 Ensino Fundamental. 

Und 
06 

Editora 
Moderna 

R$ 153,00 R$ 918,00 

56 

EJA- ANOS FINAIS - 6' AO 9° ANO - HISTÓRIA - MANUAL DO 
EDUCADOR. Livro deverá ser destinado aos professores de Historia. 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 
06 

Editora 
Moderna 

R$ 153,00 R$ 918,00 

57 

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

Und 
06 

Editora 
Moderna 

R$ 153,00 R$ 918,00 

58 

EJA- ANOS FINAIS - 6° AO 9' ANO - CIÊNCIAS - MANUAL DO 
EDUCADOR. Livro devera ser destinado aos professores de Ciências. 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 
06 

Editora 
Moderna 

R$ 153,00 R$ 918,00 

59 

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

Und 
06 

Editora 
Moderna 

R$ 153,00 R$ 918,00 

60 

EJA- ANOS FINAIS - 6° AO 9' ANO - INGLÊS E ESPANHOL - MANUAL 
DO EDUCADOR. Livro deverá ser destinado aos 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. 

Und 
06 

Editora 
Moderna 

R$ 153,00 R$ 918,00 

Valor Total 
R$ 107.658,00 
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Clausula Quarta — DOS RECURSOS FINANCEIROS: 

4.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos específicos 
consignados no orçamento, classificada conforme abaixo especificado e demais dotações que por 
ventura se fizerem necessárias, através de ordem de fornecimento correspondente: 

DOTAÇÃO: 

12.361.0050.2013.0000— MANUTENÇÃO DA SECREATRIA DE EDUCAÇÃO 
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 
12.366.0470.2038.0000 — MANUT. DE PROG. EDUC. JOVENS E ADULTOS - EJA 
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 

Cláusula Sexta — DO FORNECIMENTO E LOCAL DA ENTREGA: 
6.1. Os produtos deverão ser entregues, na qualidade, quantidade e periodicidade especificadas no 
Termo de Referência — Anexo I deste Edital, sendo que a inobservância destas condições 
implicará recusa sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da inadimplente. A 
Contratada obriga-se a substituir os produtos que porventura não atendam às especificações, sob 
pena das sanções cabíveis. 

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

6.3.0s produtos deverão ser entregues no local indicado em cada Termo de Referência, no 
horário das 09:00h (treze horas) às 12:00h (doze horas). 

Clausula Sétima — DO PAGAMENTO: 
7.1. 0 pagamento será efetuado mensalmente, referente aos produtos fornecidos, após a 
comprovação de que a empresa contratada está em dia com as obrigações perante o Sistema de 
Seguridade Social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débitos como o INSS e o 
FGTS, no prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da entrega da Nota Fiscal de 
fornecimento dos produtos, devidamente atestada pelo setor competente. Será verificada também 
sua regularidade com os Tributos Federais, mediante apresentação da Certidão Conjunta 
Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e Contribuições 
Federais e Divida Ativa da Unido. 

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

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

7.4.As Notas Fiscais deverão vir acompanhadas da respectiva ordem de fornecimento. 

Clausula Oitava— DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO 
CONTRATO: 
8.1.0correndo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá 
restabelecer a relação pactuada, nos termos do  art.  65, inciso II, alínea d, da Lei n° 8.666/93, 
mediante comprovação documental e requerimento expresso do contratado. 

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

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

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

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

III)os produtos deverão ser fornecidos integralmente e constante no caso de 
provimento ininterruptamente, no caso de manutenção sempre que requisitado 
conforme ordem de produtos de acordo com as necessidades dos alunos da rede 
municipal de Ensino.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

execução do Contrato. 

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

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

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

Cláusula Décima Terceira — DAS SANÇÕES E PENALIDADES: 
13.1.A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, 
falhar ou fraudar na execução do objeto licitado, comportar-se de modo iniclôneo, fizer 
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, 
ficará impedida de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de MAGALHÃES DE 
ALMEIDA/MA, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 
que aplicou a pena. 

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

13.3. No caso de inadimplemento, o CONTRATADO estará sujeita As seguintes penalidades: 
13.3.1. Advertência; 
13.3.2. Multa por atraso a cada 30 (trinta) dias, no percentual de 10% (dez por 

cento), calculada sobre o valor do contrato, caso não sejam cumpridas 
fielmente as condiçõespactuadas; 

13.3.3. Multa, moratória simples, de 0,4% (quatro décimos por cento), na hipótese 
de atraso no cumprimento de suas obrigações contratuais, calculada sobre o 
valor da fatura. 

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

13.3.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
13.3.6. A aplicação da sanção prevista no item 13.3.1, não prejudica a incidência 

cumulativa das penalidades dos itens 13.3.2, 13.3.3 e 13.3.4, principalmente, 
sem prejuízo de outras hipóteses, em caso de reincidência de atraso na 
entrega do objeto licitado ou caso haja cumulação de inadimplemento de 
eventuais cotas mensais, expressamenteprevistas, facultada a defesa prévia do 
interessado, no prazo de 10 (dez) dias Ateis. 

13.4.As sanções previstas nos itens 13.3.1, 13.3.4 e 13.3.5, poderão ser aplicadas 
conjuntamente com ositens 13.3.2 e 13.3.3, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo 
de 10 (dez) dias Ateis. 

13.5. Ocorrendo A inexecução de que trata o item 13.3, reserva-se ao órgão contratante o direito 
de optar pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de classificação, 
comunicando-se, em seguida, a Comissão Permanente de Licitação —  CPL,  para as providências 
cabíveis. 

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

13.7. A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula é de competência exclusiva da 
Prefeitura Municipal de MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA. 

Cláusula Décima Quarta — DOS CASOS OMISSOS: 
14.1. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei n° 10.520/02, Decreto n° 5.450/05e 
subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei IV 8.666/93 e suas alterações posteriores, 



ESTADO DO MARANHÃO 

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

e dos princípios gerais de direito. 

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

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

MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA, 06 de janeiro de 2022. 
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