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ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAbE -10/) 

EIRELI  
EDSON  P COSTA JUNIOR EIRELI  

Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo: 

EDSON PINHEIRO COSTA  JUNIOR,  BRASILEIRO, SOLTEIRO, empresário, natural da cidade de  Teresina  — PI, 
data de nascimento 28/05/1972, portador da Carteira de Identidade (RG): n° 36190096x, expedida por ssp/SP em 
18/07/2016 e CPF: n° 417.338.273-15, residente e domiciliado na cidade de  Teresina  - PI, na RUA PROFESSORA 
ANA BUGYJA, n° 3833, MORROS, CEP: 64062-230; 

Resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada — EIRELI, mediante as seguintes cláusulas  
(art.  997, I,  CC):  

CLAUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL  (art.  997, II,  CC)  
A empresa adotará como nome empresarial: EDSON P COSTA  JUNIOR  EIRELI, e usará a expressão INOVE 
EDUCACIONAL como nome fantasia. 

CLAUSULA II - DA SEDE  (art.  997, II,  CC)  
A empresa terá sua sede no seguinte endereço: AVENIDA Senador  Area  Leão, n° 2185, PAVMTO 01:SALA 1001;, 
Jóquei,  Teresina  - PI, CEP: 64049110. 

CLAUSULA  III  - DO OBJETO SOCIAL  (art.  997, II,  CC)  
A empresa terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: 

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de 4618-4/03 - 
REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE JORNAIS, REVISTAS E OUTRAS 
PUBLICAÇÕES 4761-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS 8599-6/04 - TREINAMENTO EM 
DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL. 

E exercerá as seguintes atividades: 

CNAE N° 4618-4/03 - Representantes comerciais e agentes do comércio de jornais, revistas e outras publicações 
CNAE N° 4761-0/01 - Comércio varejista de livros 
CNAE N° 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 

CLAUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO  (art.  53,  III,  F, Decreto n° 1.800/96) 
A empresa iniciará suas atividades em 14/10/2019 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado. 

CLAUSULA V - DO CAPITAL  (art.  997,  III  e  art.  980-A,  CC)  
0 capital será de R$ 100.000,00 (cem mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: 
R$ 100.000,00 (cem mil reais)em moeda corrente no Pais 

CLAUSULA VI- DA ADMINISTRAÇÃO 
administração da empresa será exercida pelo titular EDSON PINHEIRO COSTA  JUNIOR,  com os 
poderes e atribuições de representar a empresa ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, 
podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, autorizado o uso do nome empresarial, sempre 
no interesse da empresa, ficando vedado, entretanto, em negócios estranhos aos fins sociais em assuntos 
de interesse da empresa, podendo assinar quaisquer documentos de comum acordo em todos os órgãos 
públicos, contrair empréstimos em estabelecimentos bancários. 

CLAUSULA VII— DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO 
0 Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da 
empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a 
pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de 
prevaricação, feita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema 
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública 
ou propriedade. 

CLAUSULA VIII - DO BALANÇO PATRIMONIAL  (art.  1.065,  CC)  
Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua 
administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, 
cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas. 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito 4 comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, 
informando seus respectivos códigos de verificação. 
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ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA 
EIRELI 

EDSON P COSTA  JUNIOR  EIRELI 

CLÁUSULA IX - DA DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EIRELI  (art.  980-A, § 2°  CC)  
0 titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual 
de responsabilidade limitada. 

CLAUSULA X - DO PRÓ LABORE 
Titular poderá fixar uma retirada mensal, a titulo de  pro  labore, observadas as disposições regulamentares 
pertinentes. 

CLÁUSULA XI - DO FALECIMENTO  (art.  1.028,  CC)  
Falecendo o titular, seus sucessores poderão continuar o exercício da empresa. Não sendo possível ou inexistindo 
interesse na continuidade, o valor de seus haveres  sera  apurado e liquidado com base na situação patrimonial da 
empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. 

CLAUSULA XII - DO FORO 
Fica eleito o Foro da Comarca de  Teresina  - PI, para qualquer ação fundada neste ato constitutivo, renunciando-se a 
qualquer outro por muito especial que seja. 

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o 
presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e 
arquivamento na Junta Comercial do Estado do  Piaui. 

Teresina - PI, 14 de  outubro  de 2019  

 

EDSON PINHEIRO COSTA  JUNIOR  

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, 
informando seus respectivos códigos de verificação. 



CPF/CNPJ Nome 

Identificação do(s) Assinante(s) 

41733827316  
EDSON PINHEIRO COSTA  JUNIOR  
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração 

ASSINATURA ELETRÔNICA 

Certificamos que o ato da empresa EDSON P COSTA  JUNIOR  EIRELI consta assinado digitattnente por: 

CERTIFICO 0 REGISTRO KM 15/10/2019 11:44 SOB N° 22600047723. 
PROTOCOLO: 190464038 DE 09/10/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11904797361. N/RE: 22600047723. 
EDSON P COSTA  JUNIOR  EIRELI 

GLAYDSTON MICHEL SALDANHA MOURA LIRA 
SECRETÁRIO-GERAL 

TERESINA, 15/10/2019 
www.piauidigital.pi.gov.br  

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito A comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, 
informando seus respectivos códigos de verificação. 
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PRIMEIRA ALTERAÇÃO AO ATO CONSTITUTIVO 
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONÇABILIDADE LIMITADA EIRELI 

EDSON PINHEIRO COSTA  JUNIOR,  BRASILEIRO, SOLTEIRO, empresário natural da 
cidade de Fortaleza - CE, data de nascimento 28/05/1972, portador da Carteira de identidade 
(RG): n° 36190096x, expedida por ssp/SP e CPF: n° 417.338.273-15, residente e domiciliado na 
cidade de  Teresina  — PI, na RUA PROFESSORA ANA BUGYJA, n° 3833, MORROS, CEP: 
64062-230, Titular da empresa que gira sob a firma EDSON P COSTA  JUNIOR  EIRELI, 
arquivada na junta comercial em 15.10.2019 sob n° 2260004772-3 com sede na capital do 
estado do  Piaui  na AVENIDA Senador  Area lac),  n° 2185, PAVMTO 01; SALA 1001, bairro: 
Jóquei, CEP: 64049-110,  Teresina-Pi cadastrado no cadastro de pessoa jurídica CNPJ sob n° 
35.187.278/0001-02, resolve alterar e consolidar o ato constitutivo de acordo com a cláusula 
abaixo discriminada: 

CLAUSULA  la:  A empresa com sede na AVENIDA Senador  Area  leão, n" 2185, PAVMTO 
01; SALA 1001, bairro: Jóquei, CEP: 64049-110,  Teresina-  PI, passará a ser na AVENIDA 
Senado  Area  leão, n" 2185, PAVMTO 01: SALA 1101, bairro: Jóquei, CEP: 64049-110,  
Teresina-PI. 

Á vista as modificações resolve consolidar seu ato constitutivo sob as seguintes cláusulas: 

ATO CONSTITUTIVO CONSOLIDADO 
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI 

CLÁUSULA  la-  NOME EMPRESARIAL E TITULO DE ESTABELECIMENTO 

A empresa gira sob o nome empresarial EDSON P COSTA  JUNIOR  EIRELI, e o titulo 
INOVE EDUCACIONAL. 

CLÁUSULA 2- DO CAPITAL 

0 capital é de R$ 100.000,00 (cem mil reais), integralizado neste ato em moeda corrente do 
Pais e representado por única quota de igual valor nominal. 

CLAUSULA 3a- ENDEREÇO DA SEDE 

A empresa terá sede na AVENIDA Senador  Area  Leão, n° 2185, PAVMTO 01; SALA 1101, 
bairro: Jóquei, 64049-110,  Teresina-PI. 

CLAUSULA 45- OBJETO 

A empresa tem por objeto: 
CNAE N° 4618-4/03 — Representantes comerciais e agentes do comercio de jornais, revistas e 
outras publicações. 
CNAE N° 4761-0/01 — Comércio varejista de livros. 
CNAE N" 8599-6/04 — Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito A comprovaeAo de sua autenticidade nos respectivos portais, 
informando seus respectivos códigos de verificação. 

• 

• 
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CLAUSULA 5a- PRAZO DE DURAÇÃO 

A empresa iniciou suas atividades em 14/10/2019 e seu prazo de duração é indeterminado. 

CLÁUSULA 6a — ADMINISTRAÇÃO 

A administração da empresa cabe ao seu titular EDSON PINHEIRO COSTA  JUNIOR,  com 
os poderes e atribuições de representar a empresa ativa e passivamente, judicial ou 
extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, autorizado o uso 
do nome empresarial, sempre no interesse da empresa, ficando vedado, entretanto, em 
negócios estranhos aos fins sociais em assuntos de interesse da empresa, podendo assinar 
quaisquer documentos de comum acordo em todos os órgãos públicos, contrair empréstimos 
em estabelecimentos bancários. 

CLAUSULA 7: ABERTURA DE FILIAL 

A empresa poderá estabelecer filiais, agencias ou sucursais em qualquer ponto do território 
nacional ou fora dele, mediante alteração assinada pelo titular da empresa. 

CLÁUSULA 8a:- DA RESPONSABILIDADE DO TITULAR 

A responsabilidade do titular é limitada A importância total do capital social, mas responde 
solidariamente pela integralização do capital social nos termos da legislação em vigor. 

CLAUSULA 9a:- DECLARAÇÃO DO TITULAR 

Declaro que não participo de nenhuma outra empresa da modalidade EIRELI 

CLAUSULA 1W:- DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO PARA 0 EXERCICIO DA 
ADMINISTRAÇÃO 

O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a 
administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se 
encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 
públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ao suborno, concussão, peculato ou 
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da 
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. 

CLAUSULA 1F- ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador levanta contas de 
sua administração, procedendo A elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do 
balanço de resultado econômico, apurando os lucros ou perdas. 

PARÁGRAFO ÚNICO: A empresa poderá levantar balanços intermediários, ou 
em períodos menores, e, com base nesses balanços, distribuir lucros. 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito 4 comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, 
informando seus respectivos códigos de verificação. 
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Fica eleito o foro da cidade de  Teresina,  para dirimir quaisquer duvidas provenientes do 
presente Instrumento, com exclusão de outro por mais privilegiado que seja. 

E, por estar de perfeito acordo lavra o presente instrumento feito em uma (mica via de igual 
teor e forma e para um só efeito.  

Teresina-PI, 21 de  Outubro  2019  

ASSINADO DIGITALMENTE 
EDSON PINHEIRO COSTA  JUNIOR  

Titular administrador 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito a comprovaqAo de sua autenticidade nos respectivos portais, 
informando seus respectivos c6digos de verificação. 
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração 

ASSINATURA ELETRÔNICA 

Certificamos que o ato da empresa EDSON P COSTA  JUNIOR  EIRELI consta assinado digitalmente por: 

Identificação do(s) Assinante(s) 

CPF/CNPJ Nome 
41733827315  

EDSON PINHEIRO COSTA  JUNIOR  

CERTIFICO 0 REGISTRO KM 22/10/2019 09:59 SOB N° 20190487631. 
PROTOCOLO: 190487631 DE 18/10/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11904899458. NIRE: 22600047723. 
EDSON P COSTA  JUNIOR  EIRELI 

GLAYDSTON MICHEL SALDANHA MOURA LIRA 
SECRETARIO-GERAL 

TERESINA, 22/10/2019 
www.piauidigital.pi.gov.br  

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito & comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, 
informando seus respectivos códigos de verificação. 
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ADITIVO N°02 AO ATO CONSTITUTIVO 

EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI 

EDSON PINHEIRO COSTA  JUNIOR,  Brasileiro, Solteiro, empresário natural da 
cidade de Fortaleza - CE data de nascimento 28/05/1972, portador da Carteira 
de identidade (RG): n° 36190096x, SSP- SP e CPF: n° 417.338.273-15, residente e 
domiciliado na Rua Professora Ana Bugyja n° 3833 Bairro. Morros, CEP: 64062-230  
Teresina-PI, Titular da empresa que gira sob a firma EDSON P COSTA  JUNIOR  
EIRELI, arquivada na junta comercial em 15.10.2019 sob n° 2260004772-3 com 
sede na capital do estado do  Piaui  na Avenida Senado  Area  ledo n° 2185, 
PAVMTO 01: SALA 1101 bairro: Jóquei CEP: 64049-110 Teresina-Pl. cadastrado no 
cadastro de pessoa jurídica CNPJ sob n° 35.187.278/0001-02, resolve alterar e 
consolidar o ato constitutivo de acordo com a cláusula abaixo discriminada: 

CLAUSULA  la:  A empresa com sede na Avenida Senado  Area  ledo n° 2185, 
PAVMTO 01: SALA 1101 bairro: Jóquei CEP: 64049-110  Teresina-PI. Passará a ser 
na: Rua Vereador Edmundo Genuíno Oliveira N° 2860 Sala A Bairro: São 
Cristóvão  Cep:  64.055-030  Teresina  - Pi 

A vista as modificações resolve consolidar o seu ato constitutivo sob as 
seguintes cláusulas: 

ATO CONSTITUTIVO CONSOLIDADO 
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI 

CLAUSULA 1°- NOME EMPRESARIAL E TITULO DO ESTABELECIMENTO 

A empresa gira sob o Nome empresarial EDSON P COSTA  JUNIOR  EIRELI e o titulo 
INOVE EDUCACIONAL. 

CLAUSULA 2°- DO CAPITAL 

0 capital é de R$ 100.000,00 (cem mil reais), integralizado neste ato em moeda 
corrente do Pais e representado por única quota de igual valor nominal. 

CLAUSULA 3°- ENDEREÇO DA SEDE 

A empresa terá sede na: Rua Vereador Edmundo Genuino Oliveira N° 2860 Sala A 
Bairro: São Cristóvão  Cep:  64,055-030  Teresina  - Pi 
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ADITIVO N°02 AO ATO CONSTITUTIVO 

EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI 

CLAUSULA 40- OBJETO 

A empresa tem por objeto: 

CNAE N° 4618-4/03 - Representantes comerciais e agentes do comercio de 
jornais, revistas e outras publicações. 

CNAE N° 4761-0/01 - Comércio varejista de livros. 

CNAE N° 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e 
gerencial 

CLAUSULA 5°- PRAZO DE DURAÇÃO 

A empresa iniciou suas atividades em 14/10/2019 e seu prazo de duração é 
indeterminado. 

CLAUSULA 6° - ADMINISTRAÇÃO 

A administração da empresa cabe ao seu titular: EDSON PINHEIRO COSTA  
JUNIOR,  com os poderes e atribuições de representar a empresa ativa e 
passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos 
compreendidos no objeto, autorizado o uso do nome empresarial, sempre no 
interesse da empresa, ficando vedado, entretanto, em negócios estranhos aos 
fins sociais em assuntos de interesse da empresa, podendo assinar quaisquer 
documentos de comum acordo em todos os órgãos públicos, contrair 
empréstimos em estabelecimentos bancários. 

CLAUSULA 7° - ABERTURA DE FILIAL 

A empresa poderá estabelecer filiais, agencias ou sucursais em qualquer ponto 
do território nacional ou fora dele, mediante alteração assinada pelo titular da 
empresa. 

CLAUSULA 8° - DA RESPONSABILIDADE DO TITULAR 

A responsabilidade do titular é limitada 6 importância total do capital social, 
mas responde solidariamente pela integralização do capital social nos termos 
da legislação em vigor. 
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ADITIVO N°02 AO ATO CONSTITUTIVO 

EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI 

CLAUSULA 9° - DECLARAÇÃO DO TITULAR 

Declaro que não participo de nenhuma outra empresa da modalidade EIRELI 

CLAUSULA 10° - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO PARA 0 EXERCICIO DA 
ADMINISTRAÇÃO 

O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de 
exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de 
condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que 
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime 
falimentar, de prevaricação, peita ao suborno, concussão, peculato ou contra 
a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de 
defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou 
propriedade. 

CLAUSULA 11 a - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador 
levanta contas de sua administração, procedendo à elaboração do 
inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, 
apurando os lucros ou perdas 

PARÁGRAFO ÚNICO: A empresa poderá levantar balanços intermediários, ou 
em períodos menores, e, com base nesses balanços, distribuir lucros. 

CLAUSULA 12° - FORO 

Fica eleito o foro da cidade de  Teresina-PI, para dirimir quaisquer duvidas 

provenientes do presente Instrumento, com exclusão de outro por mais 

privilegiado que seja. 

E, por estar de perfeito acordo lavra o presente instrumento feito em uma 

única via de igual teor e forma e para um só efeito.  

Teresina - PI, 21 de  janeiro  de 2021.  

ASSINADO DIGITAMENTE  
EDSON PINHEIRO COSTA JUNIO 

-Titular/administrador- 



CPF Nome 

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) 

41733827315  EDSON PINHEIRO COSTA  JUNIOR  

MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração 
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ASSINATURA ELETRÔNICA 

Certificamos que o ato da empresa EDSON P COSTA  JUNIOR  EIRELI consta assinado digitalmente por: 

4... 
---1-- . ------
JUCEPI 

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 21/01/2021 21:05 SOB N° 20210014130. 
PROTOCOLO: 210014130 DE 21/01/2021. 
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12100400769. CNPJ DA SEDE: 35187278000102. 
NIRE: 22600047723. COM  EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/01/2021. 
EDSON P COSTA  JUNIOR  EIRELI 

LUIZ GONZAGA ROSADO FILHO 
PROCURADOR 

www.piauidigital.pi.gov.br  

A vaidade deste documento, se impresso, fica sujeito A comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, 

informando seus respectivos códigos de verificação. 
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ADITIVO N°03 AO ATO CONSTITUTIVO 

EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI 

EDSON PINHEIRO COSTA  JUNIOR,  Brasileiro, Solteiro, empresário natural da cidade 
de Fortaleza - CE data de nascimento 28/05/1972, portador da Carteira de 
identidade (RG): n° 36190096x, SSP-SP e CPF: n° 417.338.273-15, residente e 
domiciliado na Rua Professora Ana Bugyja n° 3833 Bairro: Morros, CEP: 64062-230  
Teresina-PI, Titular da empresa que gira sob a firma EDSON P COSTA  JUNIOR  EIRELI, 
arquivada na junta comercial em 15.10.2019 sob n° 2260004772-3 com sede na rua 
Vereador Edmundo Genuíno Oliveira N° 2860 Sala A Bairro: São Cristovão  Cep:  
64.055-030  Teresina  - RI. cadastrado no cadastro de pessoa jurídica CNPJ sob n° 
35.187.278/0001-02, resolve alterar e consolidar o ato constitutivo de acordo com a 
cláusula abaixo discriminada. 

CLÁUSULA  la:  A partir desta data o capital da empresa é elevado para R$ 
500.000,00 (quinhentos mil reais) totalmente subscrito e integralizado neste ato em 
moeda corrente deste pais e representado por única quota de igual valor nominal. 

A vista as modificações resolve consolidar o seu ato constitutivo sob as seguintes 
cláusulas: 

ATO CONSTITUTIVO CONSOLIDADO 
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI 

CLAUSULA 1°- NOME EMPRESARIAL E TITULO DO ESTABELECIMENTO 

A empresa gira sob o Nome empresarial EDSON P COSTA  JUNIOR  EIRELI e o titulo 
INOVE EDUCACIONAL. 

CLAUSULA 2°- DO CAPITAL 

0 capital será de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) totalmente subscrito e 
integralizado neste ato em moeda corrente deste pais e representado por única 
quota de igual valor nominal. 

CLAUSULA 3°- ENDEREÇO DA SEDE 

A empresa tem sede na: Rua Vereador Edmundo Genuíno Oliveira N° 2860 Sala A 
Bairro: São Cristovão  Cep:  64.055-030  Teresina  - PI 
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ADITIVO N°03 AO ATO CONSTITUTIVO 

EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI 

CLAUSULA 4°- OBJETO 

A empresa tem por objeto: 

CNAE N° 4618-4/03 - Representantes comerciais e agentes do comercio de 
jornais, revistas e outras publicações. 

CNAE N° 4761-0/01 - Comércio varejista de livros. 

CNAE N° 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 

CLAUSULA 5°- PRAZO DE DURAÇÃO 

A empresa iniciou suas atividades em 14/10/2019 e seu prazo de duração é 
indeterminado. 

CLAUSULA 6° - ADMINISTRAÇÃO 

A administração da empresa cabe ao seu titular: EDSON PINHEIRO COSTA  
JUNIOR,  com os poderes e atribuições de representar a empresa ativa e 
passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos 
compreendidos no objeto, autorizado o uso do nome empresarial, sempre no 
interesse da empresa, ficando vedado, entretanto, em negócios estranhos aos 
fins sociais em assuntos de interesse da empresa, podendo assinar quaisquer 
documentos de comum acordo em todos os órgãos públicos, contrair 
empréstimos em estabelecimentos bancários. 

CLAUSULA 7°- ABERTURA DE FILIAL 

A empresa poderá estabelecer filiais, agencias ou sucursais em qualquer ponto 
do território nacional ou fora dele, mediante alteração assinada pelo titular da 
empresa. 

CLAUSULA 8(1  - DA RESPONSABILIDADE DO TITULAR 

A responsabilidade do titular é limitada 6 importância total do capital social, mas 
responde solidariamente pela integralização do capital social nos termos da 
legislação em vigor. 

CLAUSULA 9° - DECLARAÇÃO DO TITULAR 

Declaro que não participo de nenhuma outra empresa da modalidade EIRELI 
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ADITIVO N°03 AO ATO CONSTITUTIVO 

EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI 

CLAUSULA 100  - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO PARA 0 EXERCICIO DA 
ADMINISTRAÇÃO 

0 Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer 
a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação 
criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de 
prevaricação, peita ao suborno, concussão, peculato ou contra a economia 
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da 
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. 

CLAUSULA 11°- ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador 
levanta contas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, 
do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, apurando os 
lucros ou perdas 

PARÁGRAFO ÚNICO: A empresa poderá levantar balanços intermediários, ou 
em períodos menores, e, com base nesses balanços, distribuir lucros. 

CLAUSULA 12° - FORO 

Fica eleito o foro da cidade de  Teresina-PI, para dirimir quaisquer duvidas 

provenientes do presente Instrumento, com exclusão de outro por mais 
privilegiado que seja. 

E, por estar de perfeito acordo lavra o presente instrumento feito em uma única 

via de igual teor e forma e para um só efeito.  

Teresina - PI, 05 de Margo de 2021.  

ASSINADO DIGITAMENTE  
EDSON PINHEIRO COSTA  JUNIOR  

-Titular/administrador- 
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ASSINATURA ELETRÔNICA 

Certificamos que o ato da empresa EDSON P COSTA  JUNIOR  EIRELI consta assinado digitalmente por: 

  

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) 

 

CPF 

 

Nome 

 

41733827315  

 

EDSON PINHEIRO COSTA  JUNIOR  

 

   

a 

   

*7-
JUCEPI  

CERTIFICO 0 REGISTRO KM 05/03/2021 12:35 SOB N° 20210172134. 
PROTOCOLO: 210172134 DE 04/03/2021. 
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101500198. CNPJ DA SEDE: 35187278000102. 
MIRE: 22600047723. COM  EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/03/2021. 
EDSON P COSTA  JUNIOR  EIRELI 

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA 
SECRETARIO-GERAL 

www.piauidigital.pi.gov.br  

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovagdo de sua autenticidade nos respectivos portais, 

informando seus respectivos códigos de verificação. 
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ADITIVO N°04 AO ATO CONSTITUTIVO 

EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI 

EDSON PINHEIRO COSTA  JUNIOR,  Brasileiro, Solteiro, empresário natural da cidade de 
Fortaleza — CE data de nascimento 28/05/1972, portador da Carteira de identidade (RG): 
n° 36190096x, SSP-SP e CPF: n° 417.338.273-15, residente e domiciliado na Rua Professora 
Ana Bugyja n° 3833 Bairro: Morros, CEP: 64062-230Teresina-PI, Titular da empresa que gira sob 
a firma EDSON P COSTA  JUNIOR  EIRELI, arquivada na junta comercial em 15.10.2019 sob n° 
2260004772-3 com sede na rua Vereador Edmundo Genuino Oliveira  NJ'  2860 Sala A Bairro: 
São Cristóvão  Cep:  64.055-030  Teresina  — Pl. cadastrado no cadastro de pessoa jurídica 
CNPJ sob n° 35.187.278/0001-02, resolve alterar e consolidar o ato constitutivo de acordo com 
acláusula abaixo discriminada. 

CLAUSULA  la:  A partir desta data o capital da empresa é elevado para R$ 1.000.000,00 
(Hum milhão de reais) totalmente subscrito e integralizado neste ato em moeda corrente 
deste pais e representado por única quota de igual valor nominal. 

CLAUSULA 2a: Fica nesta data alterada a denominação social para. INOVE EDUCACIONAL 
EIRELI 

ik vista as modificações resolve consolidar o seu ato constitutivo sob as seguintes 
clausulas: 

ATO CONSTITUTIVO CONSOLIDADO 
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI 

CLAUSULA 1a- NOME EMPRESARIAL E TITULO DO ESTABELECIMENTO 

A empresa gira sob a denominação social INOVE EDUCACIONAL EIRELI e o titulo 
INOVE EDUCACIONAL. 

CLAUSULA 2a- DO CAPITAL 

O capital será de R$ 1.000.000,00 (Hum milhão de reais) totalmente subscrito e 
integralizado neste ato em moeda corrente deste pais e representado por única quota de 
igual valor nominal. 

CLAUSULA 3a- ENDEREÇO DA SEDE 

A empresa tem sede na: Rua Vereador Edmundo Genuino Oliveira NI' 2860 Sala A Bairro: São 
Cristóvão  Cep:  64.055-030  Teresina  — PI 
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ADITIVO N°04 AO ATO CONSTITUTIVO 

EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI 

CLAUSULA 4a- OBJETO 

A empresa tem por objeto: 

CNAE N° 4618-4/03 - Representantes comerciais e agentes do comercio dejornais, 
revistas e outras publicações. 

CNAE N° 4761-0/01 - Comércio varejista de livros. 

CNAE N° 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 

CLAUSULA 5.  PRAZO DE DURAÇÃO 

A empresa iniciou suas atividades em 14/10/2019 e seu prazo de duração é 
indeterminado. 

CLAUSULA 6a  — ADMINISTRAÇÃO 

A administração da empresa cabe ao seu titular: EDSON PINHEIRO COSTA  JUNIOR,  
com os poderes e atribuições de representar a empresa ativa e passivamente, judicial 
ou extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, 
autorizado o uso do nome empresarial, sempre no interesse da empresa, ficando 
vedado, entretanto, em negócios estranhos aosfins sociais em assuntos de interesse da 
empresa, podendo assinar quaisquer documentos de comum acordo em todos os 
órgãos públicos, contrair empréstimos em estabelecimentos bancários. 

CLAUSULA 7a  — ABERTURA DE FILIAL 

A empresa poderá estabelecer filiais, agencias ou sucursais em qualquer ponto do território 
nacional ou fora dele, mediante alteração assinada pelo titular daempresa. 

CLAUSULA 8 - DA RESPONSABILIDADE DO TITULAR 

A responsabilidade do titular é limitada â importância total do capital social, mas responde 
solidariamente pela integralização do capital social nos termos da legislação em vigor. 

CLAUSULA 9' - DECLARAÇÃO DO TITULAR 

Declaro que não participo de nenhuma outra empresa da modalidade EIRELI 
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ADITIVO N°04 AO ATO CONSTITUTIVO 

EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI 

CLAUSULA 10' — DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO PARA 0 
EXERCICIO DAADMINISTRAÇÃO 

O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de 
exercera administração da empresa, por lei especial ou em virtude de 
condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que 
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por 
crime falimentar, de prevaricação, peita ao suborno, concussão, peculato 
ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra 
normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé 
pública ou propriedade. 

CLAUSULA 11a - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador 
levanta contas de sua administração, procedendo à elaboração do 
inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, 
apurando os lucros ou perdas 

PARÁGRAFO ÚNICO: A empresa poderá levantar balanços 
intermediários, ou  ern  períodos menores, e, com base nesses balanços, 
distribuir lucros. 

CLAUSULA 12a - FORO 

Fica eleito o foro da cidade de  Teresina-PI, para dirimir quaisquer 

duvidas provenientes do presente Instrumento, com exclusão de outro 

por mais privilegiado que seja. 

E, por estar de perfeito acordo lavra o presente instrumento feito em uma 

Onicavia de igual teor e forma e para um só efeito.  

Teresina - PI, 21 de  Setembro  de 2021.  

ASSINADO DIGITAMENTE  
EDSON PINHEIRO COSTA  JUNIOR  

-Titular/administrador- 
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IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) 

41733827315  EDSON PINHEIRO COSTA  JUNIOR  

MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 
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ASSINATURA ELETRÔNICA 

Certificamos que o ato da empresa INOVE EDUCACIONAL EIRELI consta assinado digitalmente por: 

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 22/09/2021 10:47 SOB N° 20210638664. 
PROTOCOLO: 210638664 DE 22/09/2021. 
CÓDIGO DE VERIFICACX0: 12107012837. CNPJ DA SEDE: 35187278000102. 
NIRE: 22600047723. COM  EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/09/2021. 
INOVE EDUCACIONAL EIRELI 

JUCEPI MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA 
SECRETARIO-GERAL 

www.piauidigital.pi.gov.br  

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, 
informando seus respectivos cádigos de verificação. 
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ADITIVO N°05 AO ATO CONSTITUTIVO 

EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI 

EDSON PINHEIRO COSTA  JUNIOR,  Brasileiro, Solteiro, empresário natural da cidade de Fortaleza — CE 
data de nascimento 28/05/1972, portador da Carteira de identidade (RG): n° 36190096x, SSP-SP e CPF: 
n° 417.338.273-15, residente e domiciliado na Rua Professora Ana Bugyja n° 3833 Bairro: Morros, CEP: 
64062-230Teresina-PI, Titular da empresa que gira sob a firma INOVE EDUCACIONAL EIRELI, arquivada na 
junta comercial em 15.10.2019 sob n°2260004772-3 com sede na rua Vereador Edmundo Genuíno Oliveira NG 
2860 Sala A Bairro:  Sao  Cristovão  Cep:  64.055-030  Teresina  — PI. cadastrado no cadastro de pessoa jurídica 
CNPJ sob n° 35.187.278/0001-02, resolve alterar e consolidar o ato constitutivo de acordo com acláusula 
abaixo discriminada: 

CLAUSULA 1a: A partir desta data o capital da empresa é elevado para R$ 2.000.000,00 (Dois 
milhões de reais) totalmente subscrito e integralizado neste ato em moeda corrente deste pais e 
representado por única quota de igual valor nominal. 

vista as modificações resolve consolidar o seu ato constitutivo sob as seguintes 
cláusulas: • 

ATO CONSTITUTIVO CONSOLIDADO 
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI 

CLAUSULA  la-  NOME EMPRESARIAL E TITULO DO ESTABELECIMENTO 

A empresa gira sob a denominação social INOVE EDUCACIONAL EIRELI e o titulo 
INOVE EDUCACIONAL. 

CLAUSULA 2a- DO CAPITAL 

0 capital será de R$ 2.000.000,00 (Dois milhões de reais) totalmente subscrito e integralizado 
neste ato em moeda corrente deste pais e representado por única quota de igual valor nominal. 

CLAUSULA 3°- ENDEREÇO DA SEDE 

411) A empresa tem sede na: Rua Vereador Edmundo Genuino Oliveira NI° 2860 Sala A Bairro: São 
Cristóvão  Cep:  64.055-030  Teresina  — 

CLAUSULA 4a- OBJETO 

A empresa tem por objeto: 

CNAE N°4618-4/03 — Representantes comerciais e agentes do comercio dejornais, revistas 
e outras publicações. 

CNAE N° 4761-0/01 — Comércio varejista de livros. 

CNAE N° 8599-6/04 — Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 
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ADITIVO N°05 AO ATO CONSTITUTIVO 

EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI 

CLAUSULA 5a- PRAZO DE DURAÇÃO 

A empresa iniciou suas atividades em 14/10/2019 e seu prazo de duração é 
indeterminado. 

CLAUSULA 6 - ADMINISTRAÇÃO 

A administração da empresa cabe ao seu titular: EDSON PINHEIRO COSTA  JUNIOR,  com 
os poderes e atribuições de representar a empresa ativa e passivamente, judicial ou 
extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, autorizado o 
uso do nome empresarial, sempre no interesse da empresa, ficando vedado, entretanto, em 
negócios estranhos aosfins sociais em assuntos de interesse da empresa, podendo assinar 
quaisquer documentos de comum acordo em todos os órgãos públicos, contrair empréstimos 

10  em estabelecimentos bancários. 

CLAUSULA 7' - ABERTURA DE FILIAL 

A empresa poderá estabelecer filiais, agencias ou sucursais em qualquer ponto do território 
nacional ou fora dele, mediante alteração assinada pelo titular daempresa. 

CLAUSULA 8' - DA RESPONSABILIDADE DO TITULAR 

A responsabilidade do titular é limitada à importância total do capital social, mas responde 
solidariamente pela integralização do capital social nos termos da legislação em vigor. 

CLAUSULA 9a - DECLARAÇÃO DO TITULAR 

Declaro que não participo de nenhuma outra empresa da modalidade EIRELI 

CLAUSULA 10' - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO PARA 0 EXERCICIO 
DAADMINISTRAÇÃO 

0 Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a 
administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se 
encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a 
cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ao suborno, concussão, 
peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas 
de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. 
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ADITIVO N°05 AO ATO CONSTITUTIVO 

EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI 

CLAUSULA ila - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador levanta contas de 
sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do 
balanço de resultado econômico, apurando os lucros ou perdas 

PARÁGRAFO ÚNICO: A empresa poderá levantar balanços intermediários, ou em períodos 
menores, e, com base nesses balanços, distribuir lucros. 

CLAUSULA 12a - FORO 

Fica eleito o foro da cidade de  Teresina-PI, para dirimir quaisquer duvidas provenientes do 

presente Instrumento, com exclusão de outro por mais privilegiado que seja. 

110 E, por estar de perfeito acordo lavra o presente instrumento feito em uma únicavia de igual teor e 
forma e para um só efeito.  

Teresina - PI, 05 de  Outubro  de 2021.  

ASSINADO DIGITAMENTE  
EDSON PINHEIRO COSTA  JUNIOR  

-Titular/administrador 
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IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) 
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração 
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ASSINATURA ELETRNICA 

Certificamos que o ato da empresa INOVE EDUCACIONAL EIREL1 consta assinado digitalmente por: 

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 07/10/2021 11:46 SOB N° 20210669497. 

PROTOCOLO: 210669497 DE 07/10/2021. 
CÓDIGO DE VERIFICAÇAO: 12107453302. CUPJ DA SEDE: 35187278000102. 

NIRE: 22600047723. COM  EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/10/2021. 

INOVE EDUCACIONAL EIRELI 

JUCEPI MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA 

SECRETARIO-GERAL 
www.piauidigital.pi.gov.br  

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito A comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, 
informando seus respectivos códigos de verifica00. 



Governo do Estado do  Piaui  
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE PIAUI 
Junta Comercial do Estado do Piauí 

JUCEPI 

CERTIDÃO ESPECÍFICA 

Certificamos que as informações abaixo corriam dos documentos arquivados 
nesta Junta Comercial e  sac  vgentes ra data da sua expedição. 

Certificamos que INOVE EDUCACIONAL EIRELI 
encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue: 

NIRE 22600047723 

CNPJ 35.187.278/0001-02 

Protocolo: P1C2101386570 

Situação 
ATIVA  
Status  

SEM  STATUS  

endereço Completo VEREADOR EDMUNDO GENUINO OLIVEIRA, N2  2860, SALA A,  SAO  CRISTOVAO - Teresina/PI - CEP 64055-030 

Arquivamentos Posteriores 

Ato Número Data Descrição 

002 20210669497 07/10/2021 CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO 
002 20210669497 07/10/2021 ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME 

EMPRESARIAL) 
002 20210638664 22/09/2021 CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO 
002 20210638664 22/09/2021 ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL 
002 20210172134 05/03/2021 CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO 
002 20210172134 05/03/2021 ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME 

EMPRESARIAL) 
002 20210014130 21/01/2021 CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO 
002 20210014130 21/01/2021 ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME 

EMPRESARIAL) 
223 20190512733 06/11/2019 BALANCO 
002 20190487631 22/10/2019 CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO 
002 20190487631 22/10/2019 ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME 

EMPRESARIAL) 
315 20190464046 15/10/2019 ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA 
091 22600047723 15/10/2019 ATO CONSTITUTIVO 

Esta certidão foi emitida automaticamente em 23/11/2021, as 12:29:33 (horário de  Brasilia).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.plauidigitaLpi.gov.br, com o código N3JFDSVA. • O 111  

     

II  

      

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA 
Secretário(a) Geral 
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4t.  

JUCEP1  

Governo do Estado do Piauí 
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa SEMPE 
Junta Comercial do Estado do  Piaui  

PIAUI 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA 

Certificamos que as nformações  ahem  constam dos documentos arquivados 
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição. 

Nome Empresarial:INOvE EDUCACIONAL E1RELI 

Natureza Jurídica: Empresa indi'didual  iv  Responsabilidade Lmisds de Natureza Einpresaria:i 

Protocolo:  Pit-7,2101352307  

NIRE (Sede) 
22600047723 

• CNPJ 
35.187.278/0001-02  

Arquivamento do Ato 
Constitutivo 
15/10/2019 

Inicio de Atividade 
14/10/2019 

Endereço Completo 
Rua VEREADOR EDMUNDO GENUINO OLIVEIRA, N5 2860, SALA A  SAO  CRISTOVAO - Teresina/PI - CEP 64055-030 

Objeto 
4618-4/03 - Representantes comerciais e agentes do comércio de jornais, revistas e outras publicações 4761-0/01 - Comércio varejista de livros 8599-6/04 - 
Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 

Capital Porte Prazo de Duração 
R$ 2.000.000,00 (dois milhões reais) ME (Microempresa) Indeterminado 
Capital Integralizado 
R$ 2.000.000,00 (dois milhões reais) 

Titular 
Nome CPF Administrador Inicio do Mandato Término do Mandato 
EDSON PINHEIRO COSTA  JUNIOR 417.338.273-15 14/10/2019 Indeterminado 

Dados do Administrador 
Nome CPF Inicio do Mandato Término do Mandato 
EDSON PINHEIRO COSTA  JUNIOR 417.338.273-15 14/10/2019 Indeterminado 

Último Arquivamento Situação 
Data Número Ato/eventos ATIVA 
07/10/2021 20210669497 002 / 051 - CONSOLIDACAO DE Status  

CONTRATO/ESTATUTO SEM  STATUS  

Esta certidão foi emitida automaticamente em 23/11/2021, as 10:04:48  (hot-aria  de  Brasilia).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no hftps://www.piauidigital.pi.gov.br, com o código QPLGTXUC. 

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINOVIEIRA 
Secretário Geral 
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL . 

• .. 
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA  

NEWER()  DE INSCRIÇÃO 

35.187.278/0001-02 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE siTuAgÃo 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

15/10/2019 

NOME EMPRESARIAL 

INOVE EDUCACIONAL EIRELI 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
INOVE EDUCACIONAL 

PORTE 
ME 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

46.18-4-03 - Representantes comerciais e agentes do comércio de jornais, revistas e outras publicações 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 

47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári 

LOGRADOURO 

R VEREADOR EDMUNDO GENUINO OLIVEIRA 
NUMERO 

2860 
COMPLEMENTO 
SALA A 

CEP 

64.055-030  
BAIRRO/DISTRITO 
SAO  CRISTOVAO 

MUNICÍPIO 
TERESINA 

UF 

PI 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

CONTADORTIAGOCOSTA@HOTMAILCOM 
TELEFONE 

(86) 8866-6775/ (86) 3232-3333 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
...** 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
15/10/2019 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 14/12/2021 as 08:13:37 (data e hora de  Brasilia).  Pagina: 1/1 

1/1 



S 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DÍVIDA 
ATIVA DA UNIÃO 

Nome: INOVE EDUCACIONAL EIRELI 
CNPJ: 36.187.278/0001-02 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União (DAU) junto 6 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a a 'd' do parágrafo único do  art.  11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na  Internet,  nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°  1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 12:38:40 do dia 27/09/2021 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 26/03/2022. 
Código de controle da certidão: 85BA.3734.7D46.BAB6 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

• 



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUi 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO 

nO 211235187278000102 

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE:PI te 01'2015) 

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE 

INSCRIÇÃO ESTADUAL 

19.657.353-0 

111
1p:RT CPF 

35.187.278/0001-02 

NOME - RAZÃO SOCIAL 

INOVE EDUCACIONAL EIRELI 
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dividas que venham a ser apuradas. certifico para 
os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que. revendo os registros da Seção de Divida Ativa da Procuradoria Geral 
do Estado do  Piaui,  verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horArio, e, para 
constar, foi emitida a presente certidão. 

Procuradoria Geral do Estado 

Procuradoria Tributaria 

EMITIDA VIA  INTERNET  EM 13/12:2021. AS 11:35:04 

VÁLIDA ATÉ 13103/2022 

Chave para Autenticação: -29$D-4784- 114A 



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ 

SECRETARIA DA FAZENDA 

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA 

n° 2111193518727800010201 

RAZAO SOCIAL 

INOVE EDUCACIONAL EIRELI 

ENDEREÇO BAIRRO OU DISTRITO 

RUA VEREADOR EDMUNDO GENUINO  SAO  CRISTOVAO 

MUNICÍPIO CEP 
, 

IIERESINA 64055030 , 
IrPF  CNN'  (N INSC'RKAO ESTADUAL 

35.187.278/0001-02 19.657.353-0 

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade do sujeito 
passivo acima identificado que vierem a ser apuradas. certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO 
FISCAL REGULAR. 

Certidlio emitida com base na Portaria GSF n° 106..06. de 12 de abril de 2006. 

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão. 

EMITIDA VIA  INTERNET  EM 19/11/2021, ÁS 16:00:33 

VÁLIDA ATE 18/01/2022 

Chave para Autenticaçâo: COD4-453 -57A6-4FC5-4F67-E74C-90SA-58E3 



ESTADO DO PIAUÍ Folha 1  / 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF 

COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO 

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO 
CÓDIGO DE CONTROLE: 0173505/21-57 

CPF/CNPJ: 35.187.278/0001-02 

Contribuinte: INOVE EDUCACIONAL EIRELI 

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima 
identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na 
legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Divida Ativa 
quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os  arts.  
456 e 457 da Lei Complementar n° 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de  
Teresina).  

filtEmissão:  Teresina-PI, às 11:23:15 h, do dia 29/09/2021 

Validade: 28/12/2021 

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório. 

Observações: 
- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço 
http://www,teresina.pi._g_ov.br 

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
- Certidão emitida conforme modelo definido no anexo I, do Decreto n° 11333/2011. 

Código autenticidade: E71 3046E7E5E2E19 

N° Via: 3 



Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 35.187.278/0001-02 

Razão SocialallovE EDUCACIONAL EIRELI 

Endereço: R VEREADOR EDMUNDO GENUINO OLIVEIRA 2860 SALA A /  SAO  
CRISTOVAO / TERESINA / P1/ 64055-030 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o  Art.  
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 

0 presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade:16/12/2021 a 14/01/2022  

Certificação Número: 2021121601073632920269 

Informação obtida em 16/12/2021 08:47:19 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no  site  da Caixa: 
www.caixa.gov.br  

16/12/2021 08:47 Consulta Regularidade do Empregador 

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consuttacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1 



CPF/CNPJ INSCRIÇÃO MUNICIPAL DATA DE ABERTURA 

35.187.278/0001-02  quarta, 10 de fevereiro de 2021 

Prefeitura Municipal de  Teresina  
Secretaria Municipal de Finanças 

 

21TH16TS1H 

 

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

VALIDADE:  31/12/2021 
THE-SEMF-A- PIP2103639043/2020  

RAZÃO SOCIAL 

EDSON  P COSTA JUNIOR EIRELI 

NOME FANTASIA  

INOVE EDUCACIONAL 

LOCALIZAÇÃO 

4illk RUA VEREADOR EDMUNDO GENUINO OLIVEIRA, 2860, SALA A,  SAO  CRISTOVA0  
Teresina,  64055030 

CNAE/ DESCRIÇÃO / RISCO 

Atividade Principal: 
4618-4/03 - Representantes comerciais e agentes do comércio de jornais, revistas e outras publicações (Não exerce no endereço) 
Atividade(s) Secundária(s) 
8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (Não exerce no endereço), 4761-0/01 - Comércio varejista de livros (Não exerce no endereço) 

LICENÇAS 

Este contribuinte esta autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para 
funcionamento e exercicio das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restriçôes ao uso de 
espaços públicos acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndio e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos 
acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente. RESSALVA: A VALIDADE DESTE ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E 
FUNCIONAMENTO DEPENDE DA MANUTENÇÃO ATUALIZADA DAS LICENÇAS SANITÁRIA, AMBIENTAL DE OPERAÇÃO E DO ATESTADO DE REGULARIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS, NO QUE 
COUBER, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. 
quarta, 10 de fevereiro de 2021 

• 



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ 
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA 
DISTRIBUIÇÃO DE 1° GRAU 
CERTIDÃO ESTADUAL 

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU 
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

CERTIDÃO N° 2360739 

0 Tribunal de Justiça do Estado do  Piaui  CERTIFICA QUE, revendo os registros de 
distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, 
Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), 
ressalvadas as observações abaixo, NA- 0 CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS 
ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder 
Judiciário do Estado do  Piaui  em desfavor de: 

RAZÃO SOCIAL:INOVE EDUCACIONAL EIRELI 
CNPJ: 35187278000102, REPRESENTANTE LEGAL: EDSON PINHEIRO COSTA  JUNIOR  
ENDEREÇO: Rua Vereador Edmundo Genuíno Oliveira n° 2860 Sala-A 
BAIRRO:  SAO  CRISTOVÃO, MUNICÍPIO: TERESINA - PI 

OBSERVAÇÕES: 

• Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento n° 013/2017 da Corregedoria-
Geral da Justiça do Estado do  Piaui;  

• Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, 
INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO 
EXTRAJUDICIAL; 

Os dados necessários 6 emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de 
exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive 
quanto 6 autenticidade da própria certidão; 

Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2° Grau de jurisdição do 
Tribunal de Justiça do Estado do  Piaui,  que deverão ser objeto de certidão especifica; 

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a 
Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZAO SOCIAL com o CPF/CNPJ. 

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias. 

Certidão emitida em 19 de Novembro de 2021 ás 16 h 04 min 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela intemet no  site  do 
Tribunal de Justiça do Estado do  Piaui  (www.tjpi.jus.br),  link  "Certidão 
Negativa de 1a Instância". Certidão N° 2350739. Código verificador: 
3807E.CD502.737F5.D3490 

FOLHA 1 de 1 
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Página 
o1 28 

TERMO DE ABERTURA 

Contém o presente livro 27 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 27 em 
uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário n° 002, referente 
ao período 01/01/2020 a 31/12/2020, com encerramento do exercício social 
em 31/12/2020, da firma EDSON P COSTA  JUNIOR  EIRELI, estabelecida no(a) 
RUA VEREADOR EDMUNDO GENUINO OLIVEIRA, n° 2860, SALA A, bairro  
SAO  CRISTOVAO, CEP 64055-030, cidade  Teresina,  estado PI, inscrita no 
C.N.P.J. 35.187.278/0001-02 e registrada no(a) JUCEPI sob o n° 22600047723 
por despacho de 15/10/2019.  

Teresina-PI, 1 de Janeiro de 2020  

EDSON PINHEIRO COSTA  JUNIOR DIEGO  ALMEIDA COSTA 
TITULAR ADMINISTRADOR CONTADOR 

CPF 417.338.273-15 CPF 016.051.613-73 
RG 36190096X SSP- SP RG 2.296.953  

CRC  008822/0- PI 



200844211 

Totais do dia 20: 

200844196 

200844196 

200844212 

200844212 

200844213 

200844213  

137,13 

137,13 

75.200,00 

75.200,00 

75.337,13 75.337,13 

300.800,00 

300.800,00 

300.800,00 300.800,00 

175.000,00 

175.000,00 

175.000,00 175.000,00 

376.000,00 

376.000,00 

75.200,00 

75.200,00 

300.800,00 

300.800,00 

Livro Diário N°. 2 
Empresa: EDSON P COSTA  JUNIOR  EIRELI - CNPJ: 35.187.278/0001-02 
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 

Páginplag 28 

Fortes Contábil 

Data Conta Histórico Estab Centro Chave . Débito Crédito 

02/01/2020 23303 - LUCRO DO EXERCICIO 

TRANSF. SALDOS 

02/01/2020 23301 - LUCROS ACUMULADOS 

TRANSF. SALDOS 

0001 001 200844325 17.034,80 

  

0001 001 200844325 

Totais do dia 02: 

  

17.034,80 

 

17.034,80 

 

17.034,80 
15/01/2020 42101.0034 - TELEFONE E  INTERNET 

PG  CLARO MES 12/2019 

15/01/2020 11101.0001 -CAIXA GERAL  

PG  CLARO MES 12/2019 

15/01/2020 11101.0001 -CAIXA GERAL 

VENDAS AVISTA CONF. 
NFE000000001 

15/01/2020 31101.0001 - VENDAS A VISTA 

VENDAS AVISTA CONF. 
NFE000000001 

17/01/2020 11101.0001 - CAIXA GERAL 

VENDAS A VISTA CONF. 
NFE000000002 

17/01/2020 31101.0001 - VENDAS A VISTA 

VENDAS A VISTA CONF. 
NFE000000002 

20/01/2020 41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA 

COMPRAS A VISTA 0001 001 
CONF. NFE000643487 

20/01/2020 11101.0001 -CAIXA GERAL 

COMPRAS A VISTA 0001 001 
CONF. NFE000643487 

0001 001 

0001 001 

0001 001 

200817554 

200817554 

200844194 

0001 001 200844194 

Totais do dia 15: 

0001 001 200844195 

0001 001 200844195 

Totais do dia 17: 

200844211 

21/01/2020 

21/01/2020 

21/01/2020 

21/01/2020 

21/01/2020 

21/01/2020 

11101.0001 - CAIXA GERAL 

VENDAS AVISTA CONF. 
NFE000000005 

31101.0001 - VENDAS A VISTA 

VENDAS AVISTA CONF. 
NFE000000005 

311020002- VENDAS CANCELADAS 

VENDA CANCELADA 
CONF. NFE000000003 

11101.0001 - CAIXA GERAL 

VENDA CANCELADA 
CONF. NFE000000003 

31102.0002 - VENDAS CANCELADAS 

VENDA CANCELADA 
CONF. NFE000000004 

11101.0001 - CAIXA GERAL 

VENDA CANCELADA 
CONF. NFE000000004 

0001 001 

0001 001 

0001 001 

0001 001 

0001 001 

0001 001 

22/01/2020 41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA 

COMPRAS AVISTA 0001 001 
CONF. NFE000126795 

22/01/2020 11101.0001 - CAIXA GERAL 

COMPRAS A VISTA 0001 001 
CONF. NFE000126795 

Totais do dia 21: 

200844209 

200844209 

Totais do dia 22: 

200844210 

752.000,00 

2.699,00 

 

752.000,00 

2.699,00 

   

30/01/2020 41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA 

COMPRAS A VISTA 0001 001 
CONF. NFE000127035 

30/01/2020 11101.0001 - CAIXA GERAL 

2.699,00 

2.699,00 

 

2.699,00 

Continua... 



Livro Diário N°. 2 
Empresa: EDSON P COSTA  JUNIOR  EIRELI - CNPJ: 35.187.278/0001-02 
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 

PáginPoRaOF 28 
Fortes Contábil 

Data Conta Histórico Estab Centro \chore  Débito Crédito 

COMPRAS A VISTA 0001 001 200844210  2.699,00 
CONF. NFE000127035 

Totais do dia 30: 2.699,00 2.699,00 
31/01/2020 23304 - (-)LUCRO DISTRIBUÍDO  

PG  RETIRADA DE LUCRO 0001 001 200861192 1.045,00 
EDSON N/ MES 

31/01/2020 11101.0001 - CAIXA GERAL  

PG  RETIRADA DE LUCRO 0001 001 200861192 1.045,00 
EDSON N/ MES 

Totais do dia 31: 1.045,00 1.045,00 
Totais do mês de Janeiro: 1.326.614,93 1.326.614,93 

11/02/2020 11101.0001 - CAIXA GERAL 

VENDAS AVISTA CONF. 0001 001 200844197 70.000,00 
NFE000000006 

11/02/2020 31101.0001 - VENDAS A VISTA 

VENDAS A VISTA CONF. 0001 001 200844197 70.000,00 
NFE000000006 

11/02/2020 41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA 

COMPRAS AVISTA 0001 001 200844215 530,58 
CONF. NFE000247556 

11/02/2020 11101.0001 - CAIXA GERAL 

COMPRAS A VISTA 0001 001 200844215 530,58 
CONF. NFE000247556 

Totais do dia 11: 70.530,58 70.530,58 
12/02/2020 42101.0017- MATERIAL DE CONSUMO  

PG MAT.  DE CONSUMO 0001 001 200844214 1.193,70 
CONF. NFE000127508 

12/02/2020 11101.0001 - CAIXA GERAL  

PG MAT.  DE CONSUMO 0001 001 200844214 1.193,70 
CONF. NFE000127508 

12/02/2020 42101.0017 - MATERIAL DE CONSUMO  

PG MAT.  DE CONSUMO 0001 001 200844216 176,00 
CONF. NFE000247709 

12/02/2020 11101.0001 - CAIXA GERAL  

PG MAT.  DE CONSUMO 0001 001  200844216  176,00 
CONF. NFE000247709 

Totais do dia 12: 1.369,70 1.369,70 
13/02/2020 11101.0001 - CAIXA GERAL 

SERV PREST  NF  04 - MES 0001 001 200861051 127.460,00 
02/2020 

13/02/2020 32101.0001 - VENDAS SERV PRESTADOS A VISTA 

SERV PREST  NF  04 - MES 0001 001 200861051 127.460,00 
02/2020 

Totais do dia 13: 127.460,00 127.460,00 
18/02/2020 42101 .0014 - SERVIÇO PRESTADO P/ PESSOA JURÍDICA  

PG  SERV PREST FORTES 0001 001 200817543 76,60 

18/02/2020 11101 .0001 - CAIXA GERAL  

PG  SERV PREST FORTES 0001 001 200817543 76,60 

18/02/2020 42101 .0034 - TELEFONE E  INTERNET 

PG  CLARO MES 01/2020 0001 001 200817555 137,13 

18/02/2020 11101 .0001 - CAIXA GERAL  

PG  CLARO MES 01/2020 0001 001 200817555 137,13 

18/02/2020 41101 .0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA 

COMPRAS A VISTA 0001 001 200844217 470,93 
CONF. NFE000248251 

18/02/2020 11101 .0001 - CAIXA GERAL 

COMPRAS ik VISTA 0001 001 200844217 470,93 
CONF. NFE000248251 

18/02/2020 41101 .0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA 

COMPRAS A VISTA 0001 001 200844218 64,00 
CONF. NFE000248251 

Continua... 



64,00 

748,66 748,66 

3.823,80 

200844218 

Totais do dia 18: 

200861116 

828,49 

828,49 

3.823,80 

1.045,00 

1.045,00 

3.823,80 

3.823,80 

200861116 

200861119 

200861119 

200861123 

200861123 

200861193 

200861193  

307.380,00 

307.380,00 307.380,00 

293,00 

293,00 

293,00 293,00 

75,00 

Livro Diário N°. 2 
Empresa: EDSON P COSTA  JUNIOR  EIRELI - CNPJ: 35.187.278/0001-02 
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 

Data Conta Histórico Débito 

t 

Estab Centro Chave,, 

Página p oga0,? 28 

Fortes Contábil 

Crédito 

11101.0001 -CAIXA GERAL 

COMPRAS A VISTA 
CONF. NFE000248251 

32201.0001 - ISS 

0001 001 

ISS A RECOLHER MES 
02/2020 

21103.0002 - ISS A RECOLHER 

0001 001 

ISS A RECOLHER MES 
02/2020 

311020004-  PISS/  FATURAMENTO 

0001 001 

PIS A RECOLHER MES 
02/2020 

21103.0004 - PIS A RECOLHER 

0001 001 

PIS A RECOLHER MES 
02/2020 

31102.0003 - COFINS 

0001 001 

COFINS A RECOLHER 
MES 02/2020 

21103.0003 - COFINS A RECOLHER 

0001 001 

COFINS A RECOLHER 
MES 02/2020 

23304 - (-)LUCRO DISTRIBUÍDO  

0001 001 

PG  RETIRADA DE LUCRO 
EDSON N/ MES 

11101.0001 - CAIXA GERAL  

0001 001 

PG  RETIRADA DE LUCRO 
EDSON N/ MES 

0001 001 

Totais do dia 28: 

Totais do mês de Fevereiro: 

05/03/2020 11101.0001 -CAIXA GERAL 

05/03/2020 

10/03/2020 

10/03/2020 

12/03/2020 

12/03/2020 

13/03/2020 

13/03/2020 

16/03/2020 421010014- SERVIÇO PRESTADO P/ PESSOA JURÍDICA  

PG  SERV PREST FORTES 0001 001 
MES 02/2020 

16/03/2020 11101.0001 -CAIXA GERAL  

PG  SERV PREST FORTES 0001 001 
MES 02/2020 

56.980,00 

1:556. 4 L: 

9.521,09 9.521,09 

209.630,03 209.630,03 

18/02/2020 

28/02/2020 

28/02/2020 

28/02/2020 

28/02/2020 

28/02/2020 

28/02/2020 

28/02/2020 

28/02/2020 

SERV PREST  NF  05- MES 0001 001 
03/2020 

32101.0001 - VENDAS SERV PRESTADOS A VISTA 

SERV PREST  NF  05 - MES 0001 001 
03/2020 

21103.0002 - ISS A RECOLHER  

PG  ISS MES 02/2020 0001 001 

11101.0001 -CAIXA GERAL  

PG  ISS MES 02/2020 0001 001 

11101.0001 - CAIXA GERAL 

VENDAS AVISTA CONF. 0001 001 
NFE000000007 

31101.0001 - VENDAS A VISTA 

VENDAS A VISTA CONF. 0001 001 
NFE000000007 

42101.0033 - ENERGIA ELÉTRICA  

PG  EQUATORIAL MES 0001 001 
02/2020 

11101.0001 -CAIXA GERAL  

PG  EQUATORIAL MES 0001 001 
02/2020 

200861052 

200861052 

Totais do dia 05: 

200861047 

200861047 

Totais do dia 10: 

200844198 

200844198 

Totais do dia 12: 

200817529 

200817529 

Totais do dia 13: 

200817544 

56.980,00 

3.823,80 

3.823,80 

307.380,00 

56.980,00 

56.980,00 

3.823,80 

3.823,80 

200817544 75,00 

Continua... 



200844219 

Totais do dia 18: 

200861057 

200861057 

200861062 

200861062 

Totais do dia 25: 

200861117 

200861117 

200861120 

200861120 

200861124 

200861124 

200861151 

200861151 

200861184 

200861184 

200861194 

Livro Diário N°. 2 
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Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 
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Fortes Contábil 

Data Conta Histórico Estab Centro  Chave Débito Credito 

16/03/2020 42101.0034 - TELEFONE E  INTERNET 

PG  CLARO MES 02/2020 0001 001 

16/03/2020 11101.0001 -CAIXA GERAL  

PG  CLARO MES 02/2020 0001 001 

16/03/2020 41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA 

COMPRAS A VISTA 0001 001 
CONF. NFE000667729 

16/03/2020 11101.0001 - CAIXA GERAL 

COMPRAS AVISTA 
CONF. NFE000667729 

18/03/2020 41101.0002- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA 

COMPRAS A VISTA 0001 001 
CONF. NFE000128764 

18/03/2020 11101.0001 -CAIXA GERAL 

COMPRAS A VISTA 0001 001 
CONF. NFE000128764 

200817556 

200817556 

200844220 

151,16 

140.528,25 

 

151,16 

140.528,25 

   

140.754,41 

2.399,00 

 

140.754,41 

  

2.399,00 

   

2.399,00 

828,49 

3.823,80 

 

2.399,00 

828,49 

  

3.823,80 

4.652,29 

 

4.652,29 

0001 001 200844220 

Totais do dia 16: 

200844219 

25/03/2020 

25/03/2020 

25/03/2020 

25/03/2020 

21103.0004 - PIS A RECOLHER  

PG  PIS MES 02/2020 

11101.0001 - CAIXA GERAL  

PG  PIS MES 02/2020 

21103.0003 - COFINS A RECOLHER  

PG  COFINS MES 02/2020 

11101.0001 - CAIXA GERAL  

PG  COFINS MES 02/2020 

0001 001 

0001 001 

0001 001 

0001 001 

31/03/2020 

31/03/2020 

31/03/2020 

31/03/2020 

31/03/2020 

31/03/2020 

31/03/2020 

31/03/2020 

31/03/2020 

31/03/2020 

31/03/2020 

31/03/2020  

32201.0001 - ISS 

ISS A RECOLHER MES 
03/2020 

21103.0002 - ISS A RECOLHER 

ISS A RECOLHER MES 
03/2020 

31102.0004 - PIS S/ FATURAMENTO 

PIS A RECOLHER MES 
03/2020 

21103.0004 - PIS A RECOLHER 

PIS A RECOLHER MES 
03/2020 

31102.0003 - COFINS 

COFINS A RECOLHER 
MES 03/2020 

21103.0003- COFINS A RECOLHER 

COFINS A RECOLHER 
MES 03/2020 

42301 -IRPJ TRIMESTRAL 

IRPJ 10  TRIM/2020 A 
RECOLHER 

21103.0005 - IRPJ A RECOLHER 

IRPJ 10  TRIM/2020 A 
RECOLHER 

42302 - CSLL TRIMESTRAL 

CSLL 10  TRIM/2020 A 
RECOLHER 

21103.0006- CSLL A RECOLHER 

CSLL 10  TRIM/2020 A 
RECOLHER 

23304 - (-)LUCRO DISTRIBUIDO  

PG  RETIRADA DE LUCRO 
EDSON N/ MES 

11101.0001 - CAIXA GERAL 

0001 001 

0001 001 

0001 001 

0001 001 

0001 001 

0001 001 

0001 001 

0001 001 

0001 001 

0001 001 

0001 001 

23.822,80 

13.448,38 

1.709,40 

1.045,00 

1.709,40 

370,37 

23.822,80 

13.448,38 

1.709,40 

1.709,40 

370,37 
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Empresa: EDSON P COSTA  JUNIOR  EIRELI - CNPJ: 35.187.278/0001-02 
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 

Data Conta Histórico  Estab Centro 

0001 001  

 

PG  RETIRADA DE LUCRO 
EDSON N/ MES 

22/04/2020 

22/04/2020 

22/04/2020 

22/04/2020 

22/04/2020 

22/04/2020 

23/04/2020 

23/04/2020 

25/04/2020 

25/04/2020 

25/04/2020 

25/04/2020 

30/04/2020 

30/04/2020 

30/04/2020 

30/04/2020 

30/04/2020 

30/04/2020 

21103.0004 - PIS A RECOLHER  

PG  PIS MES 03/2020 

11101.0001 - CAIXA GERAL  

PG  PIS MES 03/2020 

21103.0003 - COFINS A RECOLHER  

PG  COFINS MES 03/2020 

11101.0001 - CAIXA GERAL  

PG  COFINS MES 03/2020 

21103.0005 - IRPJ A RECOLHER  

PG  IRPJ 1 TRIM/2020 

11101.0001 - CAIXA GERAL  

PG  IRPJ 1 TRIM/2020 

21103.0006 - CSLL A RECOLHER  

PG  CSLL 1 TRIM/2020 

11101.0001 - CAIXA GERAL  

PG  CSLL 1 TRIM/2020 

23304- (-)LUCRO DISTRIBUÍDO  

PG  RETIRADA DE LUCRO 
EDSON N/ MES 

11101.0001 - CAIXA GERAL 

0001 001 

0001 001 

0001 001 

0001 001 

0001 001 

0001 001 

0001 001 

0001 001 

0001 001 

42101.0016 - IMPOSTOS, LICENÇAS E TAXAS  

PG  TAXA JUNTA 0001 001 
COMERCIAL MES 04/2020 

11101.0001 - CAIXA GERAL  

PG  TAXA JUNTA 0001 001 
COMERCIAL MES 04/2020 

42101.0014- SERVIÇO PRESTADO P/ PESSOA JURÍDICA  

PG  SERV PREST FORTES 0001 001 
MES 03/2020 

11101.0001 - CAIXA GERAL  

PG  SERV PREST FORTES 0001 001 
MES 03/2020 

42101.0034 - TELEFONE E  INTERNET 

PG  CLARO MES 03/2020 0001 001 

11101.0001 - CAIXA GERAL  

PG  CLARO MES 03/2020 0001 001 

41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA 

COMPRAS A VISTA 0001 001 
CONF. NFE000251767 

11101.0001 - CAIXA GERAL 

COMPRAS A VISTA 0001 001 
CONF. NFE000251767 

Página 
 l 1§,. 28  

Fortes Contábil 

10/04/2020 21103.0002 ISS A RECOLHER  

PG  ISS MES 03/2020 

10/04/2020 11101.0001 -CAIXA GERAL  

PG  ISS MES 03/2020  

Chave 

200861194 

Totais do dia 31: 

Totais do mês de  Margo:  

0001 001 200817530 

200817530 

Totais do dia 09: 

200861048 

200861048 

Totais do dia 10: 

200817527 

200817527 

200817545 

200817545 

200817557 

200817557 

Totais do dia 22: 

200844221 

200844221 

Totais do dia 23: 

200861058 

200861058 

200861063 

200861063 

Totais do dia 25: 

200861067 

200861067 

200861070 

200861070 

200861195  

Débito Credito 

1.045,00 

42.105,35 42.105,35 

558.387,85 558.387,85 

230,37 

230,37 

230,37 230,37 

1.709,40 

1.709,40 

1.709,40 1.709,40 

88,20 

88,20 

77,00 

77,00 

148,37 

148,37 

313,57 313,57 

4.357,48 

4.357,48 

4.357,48 4.357,48 

370,37 

370,37 

1.709,40 

1.709,40 

2.079,77 2.079,77 

23.822,80 

23.822,80 

13.448,38 

13.448,38 

1.045,00  

09/04/2020 

09/04/2020  

42101.0033 - ENERGIA ELÉTRICA  

PG  EQUATORIAL MES 
03/2020 

11101.0001 - CAIXA GERAL  

PG  EQUATORIAL MES 
03/2020 

0001 001 

0001 001 

0001 001 

Continua... 



228,38 

4.698,00 

4.698,00 

178,20 

178,20 

1.045,00 

147,20 

147,20 

151,54 

1.045,00 

6.308,33 

158,75 

158,75 

76,70 

151,68 

151,54 

38.316,18 

47.006,77 

PáginVhag 28  
Fortes Contábil 

Crédito 

1.045,00 

tt 

' 

t'S 

Chave,, 

200861195  

0001 001 200817531 

0001 001 200817531 

Totais do dia 13: 

200817546 

200817546 

13/05/2020 42101.0033 - ENERGIA ELÉTRICA  

PG  EQUATORIAL MES 
04/2020 

13/05/2020 11101.0001 - CAIXA GERAL  

PG  EQUATORIAL MES 
04/2020 

42101.0014 - SERVIÇO PRESTADO P/ PESSOA JURÍDICA  

PG  SERV PREST FORTES 0001 001 
MES 04/2020 

11101.0001 - CAIXA GERAL  

PG  SERV PREST FORTES 0001 001 
MES 04/2020 

42101.0034 - TELEFONE E  INTERNET 

PG  CLARO MES 04/2020 0001 001 

11101.0001 - CAIXA GERAL  

PG  CLARO MES 04/2020 0001 001 

23/05/2020 

23/05/2020 

31/05/2020 

31/05/2020 

0001 001 

0001 001 

.0034 - TELEFONE E  INTERNET 

PG  CLARO MES 05/2020 

.0001 - CAIXA GERAL  

PG  CLARO MES 05/2020 

.0016 - IMPOSTOS, LICENÇAS E TAXAS  

PG  TAXA IPTU / COLETA 0001 001 
DE LIXO 2020 

.0001 - CAIXA GERAL 

Totais do dia 30: 

Totais do mês de Abril: 

19/05/2020 

19/05/2020 

19/05/2020 

19/05/2020 

20/05/2020 

20/05/2020 

41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA 

COMPRAS A VISTA 0001 001 
CONF. NFE000031576 

11101.0001 - CAIXA GERAL 

COMPRAS A VISTA 0001 001 
CONF. NFE000031576 

42101.0017 - MATERIAL DE CONSUMO  

PG MAT.  DE CONSUMO 
CONF. NFE000031885 

11101.0001 - CAIXA GERAL  

PG MAT.  DE CONSUMO 
CONF. NFE000031885 

23304- (-)LUCRO DISTRIBUÍDO  

PG  RETIRADA DE LUCRO 
EDSON N/ MES 

11101.0001 - CAIXA GERAL  

PG  RETIRADA DE LUCRO 
EDSON N/ MES 

Totais do dia 31: 

Totais do mês de Maio: 

200817558 

200817558 

Totais do dia 19: 

42101.0033- ENERGIA ELÉTRICA  

PG  EQUATORIAL MES 
05/2020 

11101.0001 - CAIXA GERAL  

PG  EQUATORIAL MES 
05/2020 

200817532 

200817532 

Totais do dia 10: 

200817559 

200817559 

Totais do dia 11: 

200817523 

10/06/2020 

10/06/2020 

11/06/2020 42101 

11/06/2020 11101 

19/06/2020 42101 

19/06/2020 11101 

0001 001 

0001 001 

0001 001 

0001 001 

0001 001 

0001 001 

200844222 

200844222 

Totais do dia 20: 

200844223 

200844223 

Totais do dia 23: 

200861196 

200861196  

Livro Diário N°. 2 
Empresa: EDSON P COSTA  JUNIOR  EIRELI - CNPJ: 35.187.278/0001-02 
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 

I, 38.316,18 

47.006,77 

158,75 

158,75 

76,70 

151,68 

228,38 

4.698,00 

4.698,00 

178,20 

178,20 

1.045,00 

1.045,00 

6.308,33 

147,20 

147,20 

151,54 

151,54 

274,56 

Estab Centro 

0001 001 

Data Conta Histórico  

PG  RETIRADA DE LUCRO 
EDSON N/ MES 

Continua... 



Livro Diário N°. 2 
Empresa: EDSON P COSTA  JUNIOR  EIRELI - CNPJ: 35.187.278/0001-02 
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 

PáginPoPadg 28 

Fortes Contábil 

Data Conta Histórico Estab Centro Chavér  --Debit° Crédito  

DE LIXO 2020 

19/06/2020 42101.0014- SERVIÇO PRESTADO P/ PESSOA JURÍDICA  

PG  SERV PREST FORTES 0001 001 200817547 76,70 
MES 05/2020 

19/06/2020 11101.0001 -CAIXA GERAL  

PG  SERV PREST FORTES 0001 001 200817547 76,70 
MES 05/2020 

Totais do dia 19: 351,26 351,26 
30/06/2020 23304 - (-)LUCRO DISTRIBUÍDO  

PG  RETIRADA DE LUCRO 0001 001 200861197 1.045,00 
EDSON N/ MES 

30/06/2020 11101.0001 -CAIXA GERAL  

PG  RETIRADA DE LUCRO 0001 001 200861197 1.045,00 
EDSON N/ MES 

Totais do dia 30: 

Totais do mês de Junho: 
08/07/2020 42101.0033 - ENERGIA ELÉTRICA  

PG  EQUATORIAL MES 0001 001 200817533 
06/2020 

08/07/2020 11101.0001 - CAIXA GERAL  

PG  EQUATORIAL MES 0001 001 200817533 
06/2020 

08/07/2020 41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA 

COMPRAS A VISTA 0001 001 200844224 
CONF. NFE000092966 

08/07/2020 11101.0001 -CAIXA GERAL 

COMPRAS AVISTA 0001 001 200844224 
CONF. NFE000092966 

1.045,00 1.045,00 

1.695,00 1.695,00 

218,91 

  

  

218,91 

1.208,07 

  

  

1.208,07  

PG  TAXA IPTU / COLETA 0001 001 274,56 200817523  

Totais do dia 08: 1.426,98 1.426,98 
17/07/2020 42101.0014 - SERVIÇO PRESTADO P/ PESSOA JURÍDICA  

PG  SERV PREST FORTES 0001 001 200817548 75,00 
MES 06/2020 

17/07/2020 11101.0001 -CAIXA GERAL  

PG  SERV PREST FORTES 0001 001 200817548 75,00 
MES 06/2020 

Totais do dia 17: 75,00 75,00 
22/07/2020 41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA 

COMPRAS A VISTA 0001 001 200844225 7.788,00 
CONF. NFE000093720 

22/07/2020 11101.0001 -CAIXA GERAL 

COMPRAS A VISTA 0001 001 200844225 7.788,00 
CONF. NFE000093720 

Totais do dia 22: 7.788,00 7.788,00 
27/07/2020 42101.0028 - ALUGUEIS  

PG  ALUGUEL N97947 - 0001 001 200817537 5.448,10 
PARC 1/12 

27/07/2020 11101.0001 -CAIXA GERAL  

PG  ALUGUEL N97947 - 0001 001 200817537 5.448,10 
PARC 1/12 

Totais do dia 27: 5.448,10 5.448,10 
31/07/2020 23304 - (-)LUCRO DISTRIBUÍDO  

PG  RETIRADA DE LUCRO 0001 001 200861198 1.045,00 
EDSON N/ MES 

31/07/2020 11101.0001 - CAIXA GERAL  

PG  RETIRADA DE LUCRO 0001 001 200861198 1.045,00 
EDSON Ni MES 

Totais do dia 31:  

Totals  do mês de Julho: 
1.045,00 1.045,00 

15.783,08 15.783,08 
04/08/2020 42101.0033- ENERGIA ELÉTRICA  

PG  EQUATORIAL MES 0001 001 200817534 229,85 
07/2020 

Continua... 
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Crédito Estab Cento Data Conta Histórico 

04/08/2020 11101.0001 - CAIXA GERAL  

PG  EQUATORIAL MES 
07/2020 

229,85 229,85 

1.799,00 

Livro Diário N°. 2 
Empresa: EDSON P COSTA  JUNIOR  EIRELI - CNPJ: 35.187.278/0001-02 
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 

229,85 0001 001 200817534  

Totais do dia 04: 
06/08/2020 41101.0005 - COMPRAS P/ USO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

06/08/2020 

COMPRA P/ USO NA 0001 001 200844226 
PREST. SERVIÇOS 
CONF.NFE000129623 

11101.0001 - CAIXA GERAL 

COMPRA P/ USO NA 0001 001 200844226 
PREST. SERVIÇOS 
CONF.NFE000129623 

1.799,00 

42101.0014 - SERVIÇO PRESTADO P/ PESSOA JURÍDICA  

PG  SERV PREST FORTES 
MES 07/2020 

11101.0001 - CAIXA GERAL  

PG  SERV PREST FORTES 
MES 07/2020 

42101.0034 - TELEFONE E  INTERNET 

0001 

0001 

001 

001 

PG  CLARO MES 07/2020 

11101.0001 - CAIXA GERAL  

0001 001 

PG  CLARO MES 07/2020 

42101.0028- ALUGUEIS  

0001 001 

PG  ALUGUEL N97948 - 
PARC 2/12 

11101.0001 - CAIXA GERAL  

0001 001 

PG  ALUGUEL N97948 - 
PARC 2/12 

23304 - (-)LUCRO DISTRIBUÍDO  

0001 001 

PG  RETIRADA DE LUCRO 
EDSON N/ MES 

11101.0001 -CAIXA GERAL  

0001 001 

PG  RETIRADA DE LUCRO 
EDSON N/ MES 

0001 001 

Totais do dia 06: 

Continua... 

1.799,00 1.799,00 

75,00 

75,00 

147,94 

147,94 

222,94 222,94 

343,10 

343,10 

343,10 343,10 

1.045,00 

1.045,00 

1.045,00 1.045,00 

3.639,89 3.639,89 

33.465,00 

Totais do dia 31: 

Totais do mês de Agosto: 

41101.0002 COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA 

COMPRAS ,4 VISTA 0001 001 200844233 
CONF. NFE000676581 

11101.0001 - CAIXA GERAL 

COMPRAS A VISTA 0001 001 200844233 
CONF. NFE000676581 

41101.0002- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA 

COMPRAS AVISTA 0001 
CONF. NFE000676582 

11101.0001 - CAIXA GERAL 

001 200844234 

COMPRAS AVISTA 0001 
CONF. NFE000676582 

41101.0002- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA 

001 200844234 

COMPRAS A VISTA 0001 
CONF. NFE000676585 

11101.0001 - CAIXA GERAL 

001 200844235 

COMPRAS A VISTA 0001 
CONF. NFE000676585 

41101.0002- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA 

001 200844235 

COMPRAS A VISTA 0001 
CONF, NFE000676586 

001 200844236 

11101.0001 - CAIXA GERAL 

01/09/2020 

01/09/2020 

01/09/2020 

01/09/2020 

01/09/2020 

01/09/2020 

01/09/2020 

01/09/2020  

33.465,00 

22.310,00 

22.310,00 

21.735,00 

21.735,00 

9.729,00 

17/08/2020 

17/08/2020 

17/08/2020 

17/08/2020 

25/08/2020 

25/08/2020  

31/08/2020 

31/08/2020 

200817549 

200817549 

200817560 

200817560  

Totais do dia 17: 

200817538 

200817538 

Totais do dia 25: 

200861199 

200861199  



Totais do dia 01: 

200844199 

200844199 

200844200 

200844200 

200844201 

200844201 

200844202 

200844202 

200844227 

200844227 

200844238 

200844238  

Totais do dia 02: 

200844203 

200844203 

200844237 

200844237  

87.239,00 

43.470,00 

87.239,00 

43.470,00 

66.930,00 

66.930,00 

19.458,00 

19.458,00 

463.166,00 

463.166,00 

2.999,00 

2.999,00 

100.231,80 

  

100.231,80 

696.254,80 

44.620,00 

 

696.254,80 

44.620,00 

22.310,00 

22,310,00 

Livro Diário N°. 2 
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Data Conta Histórico Estab Centro  Chave ly6bito Crédito 

COMPRAS A VISTA 
CONF. NFE000676586 

0001 001 200844236 

  

9.729,00 

     

11101.0001 - CAIXA GERAL 

VENDAS A VISTA CONF. 0001 001 
NFE000000008 

31101.0001 - VENDAS A VISTA 

VENDAS AVISTA CONF. 0001 001 
NFE000000008 

11101.0001 - CAIXA GERAL 

VENDAS A VISTA CONF. 0001 001 
NFE000000009 

31101.0001 - VENDAS A VISTA 

VENDAS A VISTA CONF. 0001 001 
NFE000000009 

11101.0001 - CAIXA GERAL 

VENDAS A VISTA CONF. 0001 001 
NFE000000011 

31101.0001 - VENDAS A VISTA 

VENDAS A VISTA CONF. 0001 001 
NFE000000011 

11101.0001 - CAIXA GERAL 

VENDAS A VISTA CONF. 0001 001 
NFE000000012 

31101.0001 - VENDAS A VISTA 

VENDAS A VISTA CONF. 0001 001 
NFE000000012 

41101.0002- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA 

COMPRAS A VISTA 0001 001 
CONF. NFE000130904 

11101.0001 - CAIXA GERAL 

COMPRAS A VISTA 0001 001 
CONF. NFE000130904 

41101.0002- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA 

COMPRAS A VISTA 0001 001 
CONF. NFE000000013 

11101.0001 - CAIXA GERAL 

COMPRAS A VISTA 0001 001 
CONF. NFE000000013 

11101.0001 - CAIXA GERAL 

VENDAS VISTA CONF. 0001 001 
NFE000000013 

31101.0001 - VENDAS A VISTA 

VENDAS A VISTA CONF. 0001 001 
NFE000000013 

41101.0002- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA 

COMPRAS A VISTA 0001 001 
CONF. NFE000676874 

11101.0001 - CAIXA GERAL 

COMPRAS A VISTA 0001 001 
CONF. NFE000676874 

02/09/2020 

02/09/2020 

02/09/2020 

02/09/2020 

02/09/2020 

02/09/2020 

02/09/2020 

02/09/2020 

02/09/2020 

02/09/2020 

02/09/2020 

02/09/2020 

03/09/2020 

03/09/2020 

03/09/2020 

03/09/2020 

04/09/2020 

04/09/2020  

42101.0033 - ENERGIA ELÉTRICA  

PG  EQUATORIAL MES 
08/2020 

11101.0001 - CAIXA GERAL  

PG  EQUATORIAL MES 
08/2020 

Totais do dia 03: 

0001 001 200817535 

0001 001 200817535  

66.930,00 

239,25 

 

66.930,00 

239,25 

15/09/2020 42101.0014 - SERVIÇO PRESTADO P/ PESSOA JURÍDICA 

Totais do dia 04: 239,25 239,25 

Continua... 



Totais do dia 21: 

200844232 

200844232 

Totais do dia 29: 

200817539 

200817539 

200844204 

200844204 

200844231 

200844231 

200861160 

200861160  

7.509,44 

40.000,90 

40.000,90 

7.509,44 

40.000,90 

40.000,90 

375,32 

112.800,00 

375,32 

112.800,00 

5.229,00 

5.229,00 

9.008,88  

9.008,88 

Livro Diário N°. 2 
Empresa: EDSON P COSTA  JUNIOR  EIRELI - CNPJ: 35.187.278/0001-02 
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 

Páginfokla: clif 28  
Fortes Contábil 

Débito 

75,00 

Data Conta Histórico  

PG  SERV PREST FORTES 
MES 08/2020 

15/09/2020 11101.0001 - CAIXA GERAL  

PG  SERV PREST FORTES 
MES 08/2020 

15/09/2020 42101.0034 - TELEFONE E  INTERNET 

PG  CLARO MES 08/2020 

11101.0001 - CAIXA GERAL  

PG  CLARO MES 08/2020  

Estab Centro 

0001 001 200817550 

0001 001 200817550  

0001 001 200817561 

0001 001 200817561  

Totals  do dia 15: 

0001 001 200844228 

0001 001 200844228 

Totais do dia 17: 

0001 001 200844229 

0001 001 

0001 001 

0001 001 

Crédito 

15/09/2020 

17/09/2020 

17/09/2020 

21/09/2020 

21/09/2020 

21/09/2020 

21/09/2020 

42101.0017 - MATERIAL DE CONSUMO  

PG MAT.  DE CONSUMO 
CONF. NFE000454502 

11101.0001 - CAIXA GERAL  

PG MAT.  DE CONSUMO 
CONF. NFE000454502 

42101.0017 - MATERIAL DE CONSUMO  

PG MAT.  DE CONSUMO 
CONF. NFE000021285 

11101.0001 - CAIXA GERAL  

PG MAT.  DE CONSUMO 
CONF. NFE000021285 

42101.0017- MATERIAL DE CONSUMO  

PG MAT.  DE CONSUMO 
CONF. NFE000000021 

11101.0001 - CAIXA GERAL  

PG MAT.  DE CONSUMO 
CONF. NFE000000021 

200844229 

200844230 

200844230  

75,00 

148,37 

223,37 

1.094,40 

1.094,40 

1.094,40 

6.415,04 

223,37 

1.094,40 

1.094,40 

1.094,40 

6.415,04 

148,37 

Chave 

29/09/2020 

29/09/2020 

30/09/2020 

30/09/2020 

30/09/2020 

30/09/2020 

30/09/2020 

30/09/2020 

30/09/2020 

30/09/2020 

30/09/2020  

41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA 

COMPRAS A VISTA 0001 001 
CONF. NFE000017151 

11101.0001 - CAIXA GERAL 

COMPRAS A VISTA 0001 001 
CONF. NFE000017151 

42101.0028 - ALUGUEIS  

PG  ALUGUEL N97949 - 
PARC 3/12 

11101.0001 - CAIXA GERAL  

PG  ALUGUEL N97949 - 
PARC 3/12 

11101.0001 - CAIXA GERAL 

VENDAS A VISTA CONF. 
NFE000000014 

31101.0001 - VENDAS A VISTA 

VENDAS A VISTA CONF. 
NFE000000014 

42101.0017 - MATERIAL DE CONSUMO  

PG MAT.  DE CONSUMO 
CONF. NFE000002511 

11101.0001 - CAIXA GERAL  

PG MAT.  DE CONSUMO 
CONF. NFE000002511 

42301 - IRPJ TRIMESTRAL 

IRPJ 30  TRIM/2020 A 
RECOLHER 

21103.0005- IRPJ A RECOLHER 

IRPJ 30  TRIM/2020 A 
RECOLHER 

42302 - CSLL TRIMESTRAL 

0001 001 

0001 001 

0001 001 

0001 001 

0001 001 

0001 001 

0001 001 

0001 001 

Continua... 



Estab Centro 

0001 001 200861191 

0001 001 200861191  

Débito 

8.104,80 

Chave 

8.104,80 

Crédito 

200844205 119.640,00 

200844205 

200844206 172.772,00 

200844206 

200844207 172.772,00 

200844207 

200844208 142.000,00 

200844208 

200844246 53.838,00 

200844246 

200844247 77.747,40 

200844247 

200844248 77.747,40 

200844248 

200844249 63.900,00 

200844249 

119.640,00 

172.772,00 

172.772,00 

142.000,00 

53.838,00 

77.747,40 

77.747,40 

63.900,00  

Livro Diário N°. 2 
Empresa: EDSON P COSTA  JUNIOR  EIRELI - CNPJ: 35.187.278/0001-02 
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 

o12 SlY 28  
Fortes Contábil 

Data Conta Histórico 

CSLL 30  TRIM/2020 A 
RECOLHER 

30/09/2020 21103.0006 - CSLL A RECOLHER 

CSLL 30  TRIM/2020 A 
RECOLHER 

30/09/2020 23304 - (-)LUCRO DISTRIBUIDO  

PG  RETIRADA DE LUCRO 
EDSON N/ MES 

30/09/2020 11101.0001 -CAIXA GERAL  

PG  RETIRADA DE LUCRO 
EDSON N/ MES 

0001 001 200861200 1.045,00  

0001 001 200861200 1.045,00 

Totais do dia 30: 

Totais do mês de Setembro: 
136.563,00 136.563,00 

1.036.054,16 1.036.054,16 
01/10/2020 11101.0001 - CAIXA GERAL 

01/10/2020 

01/10/2020 

01/10/2020 

01/10/2020 

01/10/2020 

01/10/2020 

01/10/2020 

01/10/2020 

01/10/2020 

01/10/2020 

01/10/2020 

01/10/2020 

01/10/2020 

01/10/2020 

01/10/2020 

VENDAS VISTA CONF. 
NFE000000015 

31101.0001 - VENDAS A VISTA 

VENDAS A VISTA CONE 
NFE000000015 

0001 

0001 

001 

001 

11101.0001 -CAIXA GERAL 

VENDAS Ak VISTA CONF. 0001 001 
NFE000000016 

31101.0001 - VENDAS A VISTA 

VENDAS A VISTA CONF. 0001 001 
NFE000000016 

11101.0001 -CAIXA GERAL 

VENDAS ik VISTA CONF. 0001 001 
NFE000000017 

31101.0001 - VENDAS A VISTA 

VENDAS A VISTA CONF. 0001 001 
NFE000000017 

11101.0001 -CAIXA GERAL 

VENDAS A VISTA CONF. 0001 001 
NFE000000018 

31101.0001 - VENDAS A VISTA 

VENDAS A VISTA CONF. 0001 001 
NFE000000018 

41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA 

COMPRAS A VISTA 0001 001 
CONF. NFE000678633 

11101.0001 - CAIXA GERAL 

COMPRAS A VISTA 0001 001 
CONF. NFE000678633 

41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS AVISTA 

COMPRAS A VISTA 0001 001 
CONF. NFE000678634 

11101.0001 -CAIXA GERAL 

COMPRAS A VISTA 0001 001 
CONF. NFE000678634 

41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA 

COMPRAS A VISTA 0001 001 
CONF. NFE000678635 

11101.0001 - CAIXA GERAL 

COMPRAS A VISTA 0001 001 
CONF. NFE000678635 

41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA 

COMPRAS A VISTA 0001 001 
CONF. NFE000678641 

11101.0001 -CAIXA GERAL 

COMPRAS A VISTA 0001 001 
CONF. NFE000678641 

Totais do dia 01: 880.416,80 880.416,80 

Continua... 



624,00 624,00 

360,00 

298,95 

658,95 658,95 

238,20 

238,20 

238,20 238,20 

203,10 

318,30 

521,40 521,40 

99,60 

54,00 

153,60 153,60 

200844243 0001 001 

Data Conta Histórico 

05/10/2020 42101.0017 - MATERIAL DE CONSUMO  

PG MAT.  DE CONSUMO 
CONF. NFE000458970 

05/10/2020 11101.0001 -CAIXA GERAL  

PG MAT.  DE CONSUMO 
CONF. NFE000458970 

Livro Diário N°. 2 
Empresa: EDSON P COSTA  JUNIOR  EIRELI - CNPJ: 35.187.278/0001-02 
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 

Fortes Contábil 

624,00 

624,00 

pout) Crédito Estab Centro Chave 

0001 001 200844243 

42101.0014 - SERVIÇO PRESTADO P/ PESSOA JURÍDICA  

PG  SERV PREST 0001 001 
PAPAENTULHO 

11101.0001 - CAIXA GERAL  

PG  SERV PREST 0001 001 
PAPAENTULHO 

Totais do dia 05: 

200817522 

200817522 

42101.0033- ENERGIA ELÉTRICA  

PG  EQUATORIAL MES 0001 001 200817536 
09/2020 

11101.0001 - CAIXA GERAL  

PG  EQUATORIAL MES 0001 001 200817536  
09/2020 

Totais do dia 07: 

42101.0017 - MATERIAL DE CONSUMO  

PG MAT.  DE CONSUMO 0001 001 200844240 
CONF. NFE000141587 

11101.0001 - CAIXA GERAL  

PG MAT.  DE CONSUMO 0001 001 200844240 
CONF. NFE000141587 

Totals do  dia  08: 

42101.0017 - MATERIAL DE CONSUMO  

PG MAT.  DE CONSUMO 0001 001 200844241 
CONF. NFE000141821 

11101.0001 - CAIXA GERAL  

PG MAT.  DE CONSUMO 0001 001 200844241 
CONF. NFE000141821 

42101.0017 - MATERIAL DE CONSUMO  

PG MAT.  DE CONSUMO 0001 001 200844244 
CONF. NFE000460772 

11101.0001 - CAIXA GERAL  

PG MAT.  DE CONSUMO 0001 001 200844244  
CONF. NFE000460772 

Totais do dia 13: 

42101.0017 - MATERIAL DE CONSUMO  

PG MAT.  DE CONSUMO 0001 001 200844242 
CONF. NFE000141957 

11101.0001 - CAIXA GERAL  

PG MAT.  DE CONSUMO 0001 001 200844242 
CONF. NFE000141957 

42101.0017 - MATERIAL DE CONSUMO  

PG MAT.  DE CONSUMO 0001 001 200844245 
CONF. NFE000460969 

11101.0001 - CAIXA GERAL  

PG MAT.  DE CONSUMO 0001 001 200844245  
CONF. NFE000460969 

Totais do dia 14: 

360,00 

298,95 

203,10 

318,30 

99,60 

54,00 

15/10/2020 42101 

15/10/2020 11101 

15/10/2020 42101 

15/10/2020 11101 

PG  SERV PREST FORTES 
MES 09/2020 

.0001 - CAIXA GERAL  

PG  SERV PREST FORTES 
MES 09/2020 

.0034 - TELEFONE E  INTERNET 

PG  CLARO MES 09/2020 

.0001 - CAIXA GERAL 

0001 001 200817551 

0001 001 200817551 

0001 001 200817562 

.0014 - SERVIÇO PRESTADO P/ PESSOA JURÍDICA  
75,00 

75,00 

148,37 

Continua... 

07/10/2020 

07/10/2020 

07/10/2020 

07/10/2020 

08/10/2020 

08/10/2020 

13/10/2020 

13/10/2020 

13/10/2020 

13/10/2020 

14/10/2020 

14/10/2020 

14/10/2020 

14/10/2020 



Livro Diário N°. 2 
Empresa: EDSON P COSTA  JUNIOR  EIRELI - CNPJ: 35.187.278/0001-02 
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 

Página 14 de 28 
Folha: 14 

Fortes Contábil  

Data Conta Histórico 

PG  CLARO  MES 09/2020 

19/10/2020 42101.0017 - MATERIAL DE CONSUMO  

PG MAT.  DE CONSUMO 0001 
CONF. NFE000009734 

19/10/2020 11101.0001 - CAIXA GERAL  

PG MAT.  DE CONSUMO 0001 
CONF. NFE000009734 

27/10/2020 42101.0028 - ALUGUEIS  

PG  ALUGUEL N97950 - 0001 
PARC 4/12 

27/10/2020 11101.0001 -CAIXA GERAL  

PG  ALUGUEL N97950 - 0001 
PARC 4/12 

29/10/2020 42101.0016 - IMPOSTOS, LICENÇAS E TAXAS  

PG  TAXA BOLSA DE 0001 
LICITAÇÕES 

29/10/2020 11101.0001 -CAIXA GERAL  

PG  TAXA BOLSA DE 0001 
LICITAÇÕES 

30/10/2020 11101.0001 - CAIXA GERAL 

SERV PREST  NF  07 - MES 0001 
10/2020 

30/10/2020 32101.0001 - VENDAS SERV PRESTADOS A VISTA 

SERV PREST  NF  07 - MES 0001 
10/2020 

30/10/2020 21103.0005 - IRPJ A RECOLHER  

PG  IRPJ 3 TRIM/2020 0001 

30/10/2020 11101.0001 -CAIXA GERAL  

PG  IRPJ 3 TRIM/2020 0001 

30/10/2020 21103.0006 - CSLL A RECOLHER  

PG  CSLL 3 TRIM/2020 0001 

30/10/2020 11101.0001 - CAIXA GERAL  

PG  CSLL 3 TR1M/2020 0001 

31/10/2020 32201.0001 -ISS 

ISS A RECOLHER 
MES10/2020 

31/10/2020 21103.0002 - ISS A RECOLHER 

ISS A RECOLHER 
MES10/2020 

31/10/2020 31102.0004 - PIS S/ FATURAMENTO 

PIS A RECOLHER 
MES10/2020 

31/10/2020 21103.0004 - PIS A RECOLHER 

PIS A RECOLHER 
MES10/2020 

31/10/2020 31102.0003 - COFINS 

COFINS A RECOLHER 
MES10/2020 

31/10/2020 21103.0003 - COFINS A RECOLHER 

COFINS A RECOLHER 
MES10/2020 

31/10/2020 23304 - (-)LUCRO DISTRIBUÍDO  

PG  RETIRADA DE LUCRO 
EDSON NI MES 

31/10/2020 11101.0001 -CAIXA GERAL 

Centro Chave Débito;  Credito 

001 200817562 148,37 

Totais do dia 15: 223,37 223,37 

001 200844239 979,91  

001 200844239 979,91 

Totais do dia 19: 979,91 979,91 

001 200817540 2.057,58 

001 200817540 2.057,58 

Totais do dia 27: 2.057,58 2.057,58 

001 200817528 600,00 

001 200817528 600,00 

Totais do dia 29: 600,00 600,00 

001 200861053 656.264,47 

001 200861053 656.264,47 

001 200861068 9.008,88 

001 200861068 9.008,88 

001 200861071 8.104,80 

001 200861071 8,104,80 

Totais do dia 30: 673.378,15 673.378,15 

001 200861118 26.250,57 

001 200861118 26.250,57 

001 200861121 4.265,72 

001 200861121 4.265,72 

001 200861125 19.687,93 

001 200861125 19.687,93 

001 200861201 1.045,00 

Estab 

0001 

0001 

0001 

0001 

0001 

0001 

0001 

0001 

Continua... 



Livro Diário N°. 2 
Empresa: EDSON P COSTA  JUNIOR  EIREL1- CNPJ: 35.187.278/0001-02 
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 

Página o15 9iP 28  
Fortes Contábil 

Data Conta Histórico Estab Centro  Chave Débito Crédito  

PG  RETIRADA DE LUCRO 
EDSON N/ MES 

0001 001 200861201  

  

1.045,00 

 

Totais do dia 31: 51.249,22 

 

51.249,22 

 

Totais do mês de Outubro: 1.611.101,18 

 

1.611.101,18 
10/11/2020 21103.0002 -ISS A RECOLHER  

PG  ISS MES 10/2020 

10/11/2020 11101.0001 - CAIXA GERAL  

PG  ISS MES 10/2020 

0001 001 200861049 26.250,57 

 

0001 001 200861049 

Totais do dia 10: 26.250,57 

26.250,57 

 

26.250,57 
13/11/2020 42101.0014 - SERVIÇO PRESTADO P/ PESSOA JURÍDICA  

PG  SERV PREST FORTES 0001 001 200817552 75,00 
MES 10/2020 

13/11/2020 11101.0001 -CAIXA GERAL  

PG  SERV PREST FORTES 0001 001 200817552 75,00 
MES 10/2020 

13/11/2020 42101.0034- TELEFONE E  INTERNET 

PG  CLARO MES 10/2020 0001 001 200817563 198,32 

13/11/2020 11101.0001 -CAIXA GERAL  

PG  CLARO MES 10/2020 0001 001 200817563 198,32 

Totais do dia 13: 273,32 273,32 

17/11/2020 11101.0001 - CAIXA GERAL 

SERV PREST  NF  08 - MES 0001 001 200861054 174.329,40 
11/2020 

17/11/2020 32101.0001 - VENDAS SERV PRESTADOS A VISTA 

SERV PREST  NF  08- MES 0001 001 200861054 174.329,40 
11/2020 

Totais do dia 17: 174.329,40 174.329,40 

20/11/2020 42101.0028 - ALUGUEIS  

PG  ALUGUEL N97951 - 0001 001 200817541 1.741,95 
PARC 5/12 

20/11/2020 11101.0001 -CAIXA GERAL  

PG  ALUGUEL N97951 - 0001 001 200817541 1.741,95 
PARC 5/12  

Totals  clo dia 20: 1.741,95 1.741,95 

25/11/2020 21103.0004 - PIS A RECOLHER  

PG  PIS MES 10/2020 0001 001 200861059 4.265,72 

25/11/2020 11101.0001 -CAIXA GERAL  

PG  PIS MES 10/2020 0001 001 200861059 4.265,72 

25/11/2020 21103.0003 - COFINS A RECOLHER  

PG  COFINS MES 10/2020 0001 001 200861064 19.687,93 

25/11/2020 11101.0001 -CAIXA GERAL  

PG  COFINS MES 10/2020 0001 001 200861064 19.687,93 

Totais do dia 25: 23.953,65 23.953,65 

30/11/2020 31102.0004 -  PISS/  FATURAMENTO 

PIS A RECOLHER 
MES11/2020 

30/11/2020 21103.0004 - PIS A RECOLHER 

PIS A RECOLHER 
MES11/2020 

30/11/2020 31102.0003 COFINS 

COFINS A RECOLHER 
MES 11/2020 

30/11/2020 21103.0003 COFINS A RECOLHER 

COFINS A RECOLHER 
MES 11/2020 

30/11/2020 32201.0001 -ISS 

ISS A RECOLHER 
MES11/2020 

30/11/2020 21103.0002 - ISS A RECOLHER 

ISS A RECOLHER 
MES11/2020 

0001 001 200861122 

0001 001 200861122 

0001 001 200861126 

0001 001 200861126 

0001 001 200861127 

0001 001 200861127 

1.133,14 

5.229,88 

6.973,17 

1.133,14 

5.229,88 

6.973,17 

Continua... 



Livro Diário N 
Empresa: EDSON P 
Período: 01/01/2020 

Data Conta 

0.2 

COSTA JUNIOR EIREL1- CNPJ: 35.187.278/0001-02 
a 31/12/2020 

Histórico Débito 

PáginPoi14: SIP 28  
Fortes Contábil 

Crédito Estab Centro Chave 

30/11/2020 23304 - (-)LUCRO DISTRIBUÍDO  

PG  RETIRADA DE LUCRO 0001 001 200861202 1.045,00 
EDSON N/ MES 

30/11/2020 11101 .0001 - CAIXA GERAL  

PG  RETIRADA DE LUCRO 0001 001 200861202 1.045,00 
EDSON N/ MES 

Totais do dia 30: 14.381,19 14.381,19 
Totais do mês de Novembro: 240.930,08 240.930,08 

02/12/2020 11101.0001 - CAIXA GERAL 

SERV PREST  NF  09- MES 0001 001 200861055 289.145,89 
12/2020 

02/12/2020 32101.0001 - VENDAS SERV PRESTADOS A VISTA 

SERV PREST  NF  09- MES 0001 001 200861055 289.145,89 
12/2020 

Totais do dia 02: 289.145,89 289.145,89 
10/12/2020 21103 .0002 - ISS A RECOLHER  

PG  ISS MES 11/2020 0001 001 200817526 6.973,17 

10/12/2020 11101 .0001 - CAIXA GERAL  

PG  ISS MES 11/2020 0001 001 200817526 6.973,17 

10/12/2020 42101 .0017 - MATERIAL DE CONSUMO  

PG MAT.  DE CONSUMO 0001 001 200844250 412,50 
CONF. NFE000475759 

10/12/2020 11101 .0001 - CAIXA GERAL  

PG MAT.  DE CONSUMO 0001 001 200844250 412,50 
CONF. NFE000475759 

Totais do dia 10: 7.385,67 7.385,67 
11/12/2020 42101.0011 - JUROS E MULTAS  

PG  JUROS/MULTA 0001 001 200817525 238,64 
COFINS MES 10/2020 

11/12/2020 11101.0001 - CAIXA GERAL  

PG  JUROS/MULTA 0001 001 200817525 238,64 
COFINS MES 10/2020 

Totais do dia 11: 238,64 238,64 
14/12/2020 41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA 

COMPRAS A VISTA 0001 001 200844251 1.060,02 
CONF. NFE000020823 

14/12/2020 11101.0001 - CAIXA GERAL 

COMPRAS A VISTA 0001 001 200844251 1.060,02 
CONF. NFE000020823 

Totais do dia 14: 1.060,02 1.060,02 
15/12/2020 42101.0034- TELEFONE E  INTERNET 

PG  CLARO MES 11/2020 0001 001 200817564 193,37 

15/12/2020 11101.0001 -CAIXA GERAL  

PG  CLARO MES 11/2020 0001 001 200817564 193,37 

Totals do  dia  15: 193,37 193,37 
16/12/2020 42101 .0014 - SERVIÇO PRESTADO P/ PESSOA JURÍDICA 

PG  SERV PREST FORTES 0001 001 200817553 75,00 
MES 11/2020 

16/12/2020 11101 .0001 - CAIXA GERAL  

PG  SERV PREST FORTES 0001 001 200817553  75,00 
MES 11/2020 

Totais do dia 16: 75,00 75,00 
17/12/2020 42101.0028 - ALUGUEIS  

PG  ALUGUEL N97952 - 0001 001 200817542 1.741,95 
PARC 6/12 

17/12/2020 11101.0001 - CAIXA GERAL  

PG  ALUGUEL N97952 - 0001 001 200817542 1.741,95 
PARC 6/12 

17/12/2020 11101.0001 - CAIXA GERAL 

SERV PREST  NF  10- MES 0001 001 200861056  495.521,68 
12/2020 

Continua... 



Livro Diário N°. 2 
Empresa: EDSON P COSTA  JUNIOR  EIRELI - CNPJ: 35.187.278/0001-02 
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 

Data Conta Histórico 

17/12/2020 32101.0001 - VENDAS SERV PRESTADOS A VISTA 

PáginPoilh7a: SY 28  
Fortes Contábil 

Crédito Estab Centro 

25/12/2020 

25/12/2020 

25/12/2020 

25/12/2020 

30/12/2020 

30/12/2020 

30/12/2020 

30/12/2020 

31/12/2020 

31/12/2020 

31/12/2020 

31/12/2020 

31/12/2020 

31/12/2020 

31/12/2020 

31/12/2020 

31/12/2020 

31/12/2020 

31/12/2020 

SERV PREST  NF  10- MES 0001 001 200861056 495.521,68 
12/2020 

Totais do dia 17: 497.263,63 497.263,63 
21103.0004 - PIS A RECOLHER  

PG  PIS MES 11/2020 0001 001 200861060 1.133,14 

11101.0001 - CAIXA GERAL  

PG  PIS MES 11/2020 0001 001 200861060 1.133,14 

21103.0003 - COFINS A RECOLHER  

PG  COFINS MES 11/2020 0001 001 200861065 5.229,88 

11101.0001 - CAIXA GERAL  

PG  COFINS MES 11/2020 0001 001 200861065 5.229,88 

Totais do dia 25: 6.363,02 6.363,02 
42301 - IRPJ TRIMESTRAL 

IRPJ 40  TRIM/2020 A 0001 001 200861069 135.364,60 
RECOLHER 

21103.0005 - IRPJ A RECOLHER 

IRPJ 40  TRIM/2020 A 0001 001 200861069 135.364,60 
RECOLHER 

42302 - CSLL TRIMESTRAL 

CSLL 40  TRIM/2020 A 0001 001 200861072 53.077,12 
RECOLHER 

21103.0006 - CSLL A RECOLHER 

CSLL 40  TRIM/2020 A 0001 001 200861072 53.077,12 
RECOLHER 

Totais do dia 30: 188.441,72 188.441,72 
32201.0001 -ISS 

ISS A RECOLHER MES 0001 001 200861050 31.386,69 
12/2020 

21103.0002 - ISS A RECOLHER 

ISS A RECOLHER MES 0001 001 200861050 31.386,69 
12/2020 

31102.0004 -  PISS/  FATURAMENTO 

PIS A RECOLHER MES 0001 001 200861061 5100,34 
12/2020 

21103.0004 - PISA RECOLHER 

PIS A RECOLHER MES 0001 001 200861061 5.100,34 
12/2020 

31102.0003 - COFINS 

COFINS A RECOLHER 0001 001 200861066 23.540,02 
MES 12/2020 

21103.0003 - COFINS A RECOLHER 

COFINS A RECOLHER 0001 001 200861066 23.540,02 
MES 12/2020 

23304 - (-)LUCRO DISTRIBUÍDO  

PG  RETIRADA DE LUCRO 0001 001 200861203 1.045,00 
EDSON N/ MES 

11101.0001 -CAIXA GERAL  

PG  RETIRADA DE LUCRO 0001 001 200861203 1.045,00 
EDSON N/ MES 

31101.0001 - VENDAS A VISTA 

APURAÇÃO DO 0001 001 200861204 2.487.008,00 
RESULTADO DO 
EXERCICIO 

32101.0001 - VENDAS SERV PRESTADOS A VISTA 

APURAÇÃO DO 0001 001 200861204 1.799.701,44 
RESULTADO DO 
EXERCICIO 

51101.0001 - RESULTADO DO EXERCICIO 

APURAÇÃO DO 0001 001 200861204 238,64 
RESULTADO DO 
EXERCICIO 

Continua... 
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Crédito 

Livro Diário N°. 2 
Empresa: EDSON P COSTA  JUNIOR  EIRELI - CNPJ: 35.187.278/0001-02 
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 

Data Conta Histórico 

31/12/2020 51101.0001 - RESULTADO DO EXERCÍCIO 

APURAÇÃO DO 0001 001 200861204 
RESULTADO DO 
EXERCICIO 

31/12/2020 51101.0001 - RESULTADO DO EXERCÍCIO 

APURAÇÃO DO 0001 001 200861204 1.192,00 
RESULTADO DO 
EXERCICIO 

31/12/2020 51101.0001 - RESULTADO DO EXERCÍCIO 

APURAÇÃO DO 0001 001 200861204 1.713,38 
RESULTADO DO 
EXERCICIO 

31/12/2020 51101.0001 - RESULTADO DO EXERCÍCIO 

APURAÇÃO DO 0001 001 200861204 1.799,00 
RESULTADO DO 
EXERCICIO 

31/12/2020 51101.0001 - RESULTADO DO EXERCÍCIO 

APURAÇÃO DO 0001 001 200861204 1.816,28 
RESULTADO DO 
EXERCICIO 

31/12/2020 51101.0001 - RESULTADO DO EXERCICIO 

APURAÇÃO DO 0001 001 200861204 11.698,06 
RESULTADO DO 
EXERCICIO 

31/12/2020 51101.0001 - RESULTADO DO EXERCÍCIO 

APURAÇÃO DO 0001 001 200861204 11.708,00 
RESULTADO DO 
EXERCICIO 

31/12/2020 51101.0001 - RESULTADO DO EXERCÍCIO 

APURAÇÃO DO 0001 001 200861204 18.310,35 
RESULTADO DO 
EXERCICIO 

31/12/2020 51101.0001 - RESULTADO DO EXERCICIO 

APURAÇÃO DO 0001 001 200861204 53.991,03 
RESULTADO DO 
EXERCICIO 

31/12/2020 51101.0001 - RESULTADO DO EXERCÍCIO 

APURAÇÃO DO 0001 001 200861204 70.143,63 
RESULTADO DO 
EXERCICIO 

31/12/2020 51101.0001 - RESULTADO DO EXERCICIO 

APURAÇÃO DO 0001 001 200861204 74.630,30 
RESULTADO DO 
EXERCICIO 

31/12/2020 51101.0001 - RESULTADO DO EXERCICIO 

APURAÇÃO DO 0001 001 200861204 168.196,28 
RESULTADO DO 
EXERCICIO 

31/12/2020 51101.0001 - RESULTADO DO EXERCÍCIO 

APURAÇÃO DO 0001 001 200861204 376.000,00 
RESULTADO DO 
EXERCICIO 

31/12/2020 51101.0001 - RESULTADO DO EXERCÍCIO 

APURAÇÃO DO 0001 001 200861204 869.515,83 
RESULTADO DO 
EXERCICIO 

31/12/2020 51101.0001 - RESULTADO DO EXERCÍCIO 

APURAÇÃO DO 0001 001 200861204 2.624.793,90 
RESULTADO DO 
EXERCICIO 

31/12/2020 23303 - LUCRO DO EXERCICIO 

Continua... 
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Livro Diário N°. 2 
Empresa: EDSON P COSTA  JUNIOR  EIRELI - CNPJ: 35.187.278/0001-02 

X  

G 

APURAÇÃO DO 
RESULTADO DO 
EXERCICIO 

42101.0011 - JUROS E MULTAS 

APURAÇÃO DO 
RESULTADO DO 
EXERCICIO 

0001 

0001 

001 

001 

200861204 

200861204 

42101.0014 - SERVIÇO PRESTADO P/ PESSOA JURÍDICA 

APURAÇÃO DO 0001 001 200861204 
RESULTADO DO 
EXERCICIO 

42101.0016 - IMPOSTOS, LICENÇAS E TAXAS 

APURAÇÃO DO 0001 001 200861204 
RESULTADO DO 
EXERCICIO 

42101.0017 - MATERIAL DE CONSUMO 

APURAÇÃO DO 0001 001 200861204 
RESULTADO DO 
EXERCICIO 

42101.0028 - ALUGUEIS 

APURAÇÃO DO 0001 001 200861204 
RESULTADO DO 
EXERCICIO 

42101.0033 - ENERGIA ELÉTRICA 

APURAÇÃO DO 0001 001 200861204 
RESULTADO DO 
EXERCICIO 

42101.0034- TELEFONE E  INTERNET  

APURAÇÃO DO 0001 001 200861204 
RESULTADO DO 
EXERCICIO 

42301 - IRPJ TRIMESTRAL 

APURAÇÃO DO 0001 001 200861204 
RESULTADO DO 
EXERCICIO 

42302 - CSLL TRIMESTRAL 

APURAÇÃO DO 0001 001 200861204 
RESULTADO DO 
EXERCICIO 

1.799,00 

238,64 

1.192,00 

962,76 

18.310,35 

11.708,00 

1.816,28 

1.713,38 

168.196,28 

74.630,30 

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 

Data Conta Histórico Estab Centro Chave- ,pebito Crédito 

APURAÇÃO DO 0001 001 200861204 2.624.793,90 
RESULTADO DO 
EXERCICIO 

31/12/2020 31102.0002 - VENDAS CANCELADAS 

APURAÇÃO DO 0001 001 200861204 376.000,00 
RESULTADO DO 
EXERCICIO 

31/12/2020 31102.0003 - COFINS 

APURAÇÃO DO 0001 001 200861204 53.991,03 
RESULTADO DO 
EXERCICIO 

31/12/2020 31102.0004 - PIS S/ FATURAMENTO 

APURAÇÃO DO 0001 001 200861204 11.698,06 
RESULTADO DO 
EXERCICIO 

31/12/2020 32201.0001 - ISS 

APURAÇÃO DO 0001 001 200861204 70.143,63 
RESULTADO DO 
EXERCICIO 

31/12/2020 41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA 

APURAÇÃO DO 0001 001 200861204 869.515,83 
RESULTADO DO 
EXERCICIO 

31/12/2020 41101.0005 - COMPRAS P/ USO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

31/12/2020 

31/12/2020 

31/12/2020 

31/12/2020 

31/12/2020 

31/12/2020 

31/12/2020 

31/12/2020 

31/12/2020 

Continua... 
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Data Conta Histórico Estab Centro Chave ébito Crédito 

31/12/2020 51101.0001 - RESULTADO DO EXERCÍCIO 

APURAÇÃO DO 0001 001 200861204 1.799.701,44 
RESULTADO DO 
EXERCICIO 

31/12/2020 51101.0001 - RESULTADO DO EXERCÍCIO 

APURAÇÃO DO 0001 001 200861204 2.487.008,00  
RESULTADO DO 
EXERCICIO 

Totais do dia 31: 8.634.490,93 8.634.490,93 
Totais do mês de Dezembro: 9.624.657,89 9.624.657,89 

Fim 

• 
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Empresa: EDSON P COSTA  JUNIOR  EIRELI - CNPJ: 35.187.278/0001-02 Fortes Contábil  
AV  SENADOR  AREA  LEAO, PAVMT001 SALA 1101, N.°: 2185, Bairro: JOQUEI. Cidade: TERESINA, Estado: PI, CEP: 64.049-110 
NIRE: 22600047723 - Data: 15/10/2019 

Conta Descrição 31/12/2020 

1 

11 

111 

11101 

1 

113 

11301 

24 

2 

21 

211 

21101 

163 

21103 

37 

38 

39 

40 

41 

23 

231 

23101 

191 

233 

60 

62 

199  

ATIVO 

ATIVO CIRCULANTE 

DISPONIVEL 

CAIXA 

CAIXA GERAL 

ESTOQUE 

ESTOQUES 

MERCADORIAS 

PASSIVO 

CIRCULANTE 

OBRIGAÇOES OPERACIONAIS 

FORNECEDORES 

DIVERSOS 

OBRIGAÇOES FISCAIS 

ISS A RECOLHER 

COFINS A RECOLHER 

PIS A RECOLHER 

IRPJ A RECOLHER 

CSLL A RECOLHER 

PATRIMONIO LIQUIDO 

CAPITAL SOCIAL 

CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO 

CAPITAL 

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 

LUCROS ACUMULADOS 

LUCRO DO EXERCICIO 

(-)LUCRO DISTRIBUÍDO  

2.996,257,47 D 

2.996.257,47 D 

2.990.157,47 D 

2.990.157,47 D 

2.990.157,47 D 

6.100,00 D 

6.100,00 D 

6.100,00 D 

2.996.257,47 C 

266.968,77 C 

266.968,77 C 

18.500,00 C 

18.500,00 C 

248.468,77 C 

31,386,69 C 

23.540,02 C 

5.100,34 C 

135.364,60 C 

53,077,12 C 

2.729.288,70 C 

100.000,00 C 

100.000,00 C 

100.000,00 C 

2.629.288,70 C 

17.034,80 C 

2.624.793,90 C 

12.540,00 D 

Teresina-PI, 31 de  Dezembro  de 2020  

EDSON PINHEIRO COSTA  JUNIOR DIEGO  ALMEIDA COSTA 
TITULAR ADMINISTRADOR CONTADOR 

CPF 417.338.273-15 CPF 016.051.613-73 
RG 36190096X SSP- SP RG 2.296.953  

CRC  008822/0- PI 

Fim 



Demonstração do Resultado do Exercício 
Empresa: EDSON P COSTA  JUNIOR  EIRELI - CNPJ: 35.187.278/0001-02 
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos 

PáginN33:  sly 28 

Fortes Contábil 

01/01/2020 
Conte Descrição a 

31/12/2020 
(+) 010 Receita Bruta Operacional 

010.01 Faturamento  Prod.  Merc. e Serviços 
010.01.02 Vendas de Mercadorias 

31101,0001 VENDAS A VISTA 

010.01.03 Vendas de Serviços 

32101 DE SERVIÇOS PRESTADOS 

32101.0001 VENDAS SERV PRESTADOS A VISTA 

(-) 020 Deduções da Receita 

020.01 Impostos Faturados 

020.01.02 ISS 

32201.0001 ISS 

020.01.03 COFINS 

31102.0003 COFINS 

020.01.04 PIS 

31102.0004 PIS S/ FATURAMENTO 

020.02 Outras Deduções 

020.02.01 Vendas Canc., Devol. e Descontos Incond. 

31102.0002 VENDAS CANCELADAS 
(=) 030 Receita Liquida 

(-) 040 Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos 

040.02 Custo das Mercadorias Revendidas 

41101 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS 

41101.0002 COMPRAS DE MERCADORIAS AVISTA 

41101.0005 COMPRAS P/ USO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

(=) 060 Lucro Bruto 

(-) 070 Despesas Operacionais 

070.01 Despesas Administrativas 

42101 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 

42101.0011 JUROS E MULTAS 

42101.0014 SERVIÇO PRESTADO P/ PESSOA JURIDICA 

42101.0016 IMPOSTOS, LICENÇAS E TAXAS 

42101.0017 MATERIAL DE CONSUMO 

42101.0028 ALUGUEIS 

42101.0033 ENERGIA ELÉTRICA 

42101.0034 TELEFONE E  INTERNET  

070.03 Despesas Tributárias 

423 DESPESAS TRIBUTARIAS 

42301 IRPJ TRIMESTRAL 

42302 CSLL TRIMESTRAL 

(=) 110 Res.  Antes das Participações e Contrib. 

(=) 150 Res.  Antes Imp.Renda e Contrib. Social 

(=) 200 Resultado Liquido do Exercício  

4.286.709,44 

4.286.709,44 

2.487.008,00 

2.487.008,00 

1.799.701,44 

1.799.701,44 

1.799.701,44 

511.832,72 

135.832,72 

70.143,63 

70.143,63 

53.991,03 

53.991,03 

11.698,06 

11.698,06 

376.000,00 

376.000,00 

376.000,00 

3.774.876,72 

871.314,83 

871.314,83 

871.314,83 

869.515,83 

1.799,00 

2.903.561,89 

278.767,99 

35.941,41 

35.941,41 

238,64 

1.192,00 

962,76 

18.310,35 

11.708,00 

1.816,28 

1.713,38 

242.826,58 

242.826,58 

168.196,28 

74.630,30 

2.624.793,90 

2.624.793,90 

2.624.793,90 

Teresina-PI, 31 de  Dezembro  de 2020  

EDSON PINHEIRO COSTA  JUNIOR DIEGO  ALMEIDA COSTA 
TITULAR ADMINISTRADOR CONTADOR 

CPF 417.338.273-15 CPF 016.051.613-73 
RG 36190096X SSP- SP RG 2.296.953  

CRC  008822/0- PI 

Fim 
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Código Descrição uz. Analítica Patrim. Resumir Natureza 

1 ATIVO 

11 ATIVO CIRCULANTE 

111 DISPON1VEL 
11101 CAIXA 

11101.0001-6 CAIXA GERAL 

11102 BANCO CONTA MOVIMENTO 

11102.0001-0 BANCO DO BRASIL S/A 

11102.0002-9 BANCO SANTANDER S/A 
11102.0003-7 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
11102.0004-5 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A 
11103 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 
11103.0001-5 BANCO DO BRASIL S/A 
11103.0002-3 BANCO SANTANDER S/A 

11103.0003-1 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
11103.0004-0 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A 
112 CREDITOS E DIREITOS 
11201 CLIENTES 

11201.0001-9 DUPLICATAS A RECEBER 
11202 VALORES A RECUPERAR 

11202.0001-3 ICMS A RECUPERAR 

11202.0002-1 IR RETIDO NA FONTE 

11202.0003-0 IRPJ ANTECIPADO 

11202.0004-8 CSLL ANTECIPADO 

11202.0005-6 ICMS ANTECIPADO 

11202.0006-4 INSS RETIDO NA FONTE 
11202.0007-2 ISS RETIDO NA FONTE 

11202.0008-0 PIS RETIDO NA FONTE 

11202.0009-9 COFINS RETIDO NA FONTE 

11202.0010-2 CSLL RETIDO NA FONTE 
11202.0011-0 VALORES A RECUPERAR DE CLIENTES 
11203 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 

11203.0001-8 FORNECEDORES DIVERSOS 
113 ESTOQUE 

11301 ESTOQUES 

11301.0001-1 MERCADORIAS 

11301.0002-0 MATERIAL DE CONSUMO 

114 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 
11401 DESPESAS OPERACIONAIS 

13 PERMANENTE 

131 INVESTIMENTOS 

132 IMOBILIZADO 

13201 IMOBILIZAÇÕES 

13201.0001-2 MOVEIS E UTENSILIOS 

13201.0002-0 VEICULOS 

13201.0003-9 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 

13201.0004-7 INSTALAÇOES 

13201.0005-5 INFORMATICA 
13202 (-) DEPRECIAÇOES 

13202.0001-7 DE MOVEIS E UTENSILIOS 

13202.0002-5 DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 
13202.0003-3 INSTALAÇOES 

13202.0004-1 VEICULOS 

13202.0005-0 INFORMATICA 

2 PASSIVO 

21 CIRCULANTE 

211 OBRIGAÇOES OPERACIONAIS 

21101 FORNECEDORES 

21101.0001-4 DIVERSOS 

21103 OBRIGAÇOES FISCAIS  

X 

X 

X 

X 

1 X X 

X 

7 X X X 

8 X X X 

175 X X 

176 X X 

X 

9 X X X 

10 X X X 

177 X X 

178 X X 

X 

X 

13 X X 

X 

15 X X 

16 X X 

17 X X 

18 X X X 

19 X X 

179 X X 

180 X X 

181 X X 

182 X X 

183 X X 

200 X X 

X 

23 X X 

X 

X 

24 X X 

25 X X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

26 X X 

27 X X 

28 X X 

29 X X 

30 X X 

X 

31 X X 

32 X X 

33 X X 

34 X X 

35 X X 

X 

X 

X 

X 

163 X X 

X  

Devedora 

Devedora 

Devedora 

Devedora 

Devedora 

Devedora 

Devedora 

Devedora 

Devedora 

Devedora 

Devedora 

Devedora 

Devedora 

Devedora 

Devedora 

Devedora 

Devedora 

Devedora 

Devedora 

Devedora 

Devedora 

Devedora 

Devedora 

Devedora 

Devedora 

Devedora 

Devedora 

Devedora 

Devedora 

Devedora 

Devedora 

Devedora 

Devedora 

Devedora 

Devedora 

Devedora 

Devedora 

Devedora 

Devedora 

Devedora 

Devedora 

Devedora 

Devedora 

Devedora 

Devedora 

Devedora 

Devedora 

Credora 

Credora 

Credora 

Credora 

Credora 

Credora 

Credora 

Credora 

Credora 

Credora 

Credora 

Credora 

Continua.. 
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Código Descrição Reduz. Analftkca-  Patrim. Resumir Nalureza 

21103.0001-3  !CMS  A RECOLHER 36 X X Credora 
21103.0002-1 ISS A RECOLHER 37 X X Credora 

21103.0003-0 COFINS A RECOLHER 38 X X Credora 
21103.0004-8 PIS A RECOLHER 39 X X Credora 
21103.0005-6 IRPJ A RECOLHER 40 X X Credora 
21103.0006-4 CSLL A RECOLHER 41 X X Credora 

21103.0007-2 IRRF A RECOLHER 42 X X Credora 

21103.0008-0 CONT. PREV. S/A RECEITA BRUTA A REC 194 X X Credora 
21104 OBRIGAÇOES SOCIAIS X Credora 
21104.0001-8 INSS A RECOLHER 45 X X Credora 

21104.0002-6 FGTS A RECOLHER 46 X X Credora 

21104.0003-4 CONTRIB SINDICAL A RECOLHER 47 X X Credora 
21104.0007-7 CONTRIB CONF/SOCIAL A RECOLHER 156 X X Credora 

21105 OBRIGAÇOES TRABALHISTAS X Credora 
21105.0001-2  PRO-LABORE A PAGAR 51 X X Credora 

21105.0002-0 SALARIOS A PAGAR 52 X X Credora 

21106 OUTRAS CONTAS A PAGAR X Credora 

21106.0001-7 CONTADOR A PAGAR 53 X X Credora 
21107 BANCOS Cl EMPRESTIMOS X Credora 

21107.0001-1 BANCO DO BRASIL S/A 186 X X Credora 

21107.0002-0 BANCO SANTANDER S/A 187 X X Credora 
22 EXIGIVEL A LONGO PRAZO X Credora 

221 OBRIGAÇOES OPERACIONAIS X Credora 

22101 EMPRESTIMOS DE SOCIOS X Credora 

222 EMPRESTIMOS BANCÁRIOS X Credora 

22201-1 EMPRESTIMOS  BNB  172 X X Credora 

22202-0 EMPRESTIMOS SANTANDER 197 X X Credora 

223 PARCELAMENTOS X Credora 

22301-8 PARCELAMENTOS INSS 188 X X Credora 

22302-6 PARCELAMENTOS RECEITA 189 X X Credora 

22303-4 PARCELAMENTO PGFN 190 X X Credora 

23 PATRIMONIO LIQUIDO X Credora 

231 CAPITAL SOCIAL X Credora 

23101 CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO X Credora 
23101.0001-8 CAPITAL 191 X X Credora 

232 RESERVAS X Credora 

23202-5 RESERVAS DE CAPITAL 59 X X Credora 

233 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS X Credora 

23301-3 LUCROS ACUMULADOS 60 X X Credora 

23302-1 (-) PREJUIZOS ACUMULADOS 61 X X Devedora 

23303-0 LUCRO DO EXERCICIO 62 X X Credora 

23304-8 (-)LUCRO DISTRIBUÍDO 199 X X  Devedora 

3 RECEITAS Credora 

31 RECEITAS OPERACIONAIS Credora 

311 RECEITA LIQUIDA Credora 

31101 RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA Credora 

31101.0001-2 VENDAS A VISTA 63 X Credora 

31101.0002-0 VENDAS A PRAZO 64 X Credora 

31102 (-) DEDUÇOES DAS VENDAS Devedora 

31102.0001-7 ICMS S/ VENDAS 65 X Devedora 

31102.0002-5 VENDAS CANCELADAS 66 X Devedora 

31102.0003-3 COFINS 67 X Devedora 

31102.0004-1 PIS S/ FATURAMENTO 68 X Devedora 

31102.0005-0 DESCONTOS INCONDICIONAIS 69 X Devedora 

31102.0006-8 IRPJ 184 X Devedora 

31102.0007-6 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 185 X Devedora 

32 RECEITAS PRESTAÇAO DE SERVIÇO Credora 

321 PRESTAÇA0 DE SERVIÇO Credora 

32101 DE SERVIÇOS PRESTADOS Credora 

Continua... 
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Fortes Contábil 

Código Descrição Reduz; tialitca--,'Patrim. Resumir Natureza 

32101.0001-4 VENDAS SERV PRESTADOS A VISTA 73 Credora 
32101.0002-2 VENDAS SERV PRESTADOS A PRAZO 74 Credora 
322 (-) DEDUÇOES Devedora 
32201 (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ SERVIÇOS Devedora 
32201.0001-7 ISS 75 Devedora 
32201.0002-5 PIS S/ FATURAMENTO 76 Devedora 
32201.0003-3 COFINS 77 Devedora 
32201.0004-1 ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA 78 Devedora 
32201.0005-0 CONT PREV S/ RECEITA BRUTA 195  Devedora 
33 RECEITAS NAO OPERACIONAIS Credora 
331 VENDAS DE BENS DO ATIVO Credora 
33101 VENDAS DE BENS DO IMOBILIZADO Credora 
33101.0001-6 DESPESAS RECUPERADAS 79 X Credora 
4 CUSTOS E DESPESAS Devedora 
41 CUSTOS Devedora 
411 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS/SERVIÇOS Devedora 
41101 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS Devedora 
41101.0001-0 ESTOQUE INICIAL 80 X Devedora 
41101.0002-9 COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA 81 X Devedora 
41101.0003-7 COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO 82 X Devedora 
41101.0004-5 FRETES DE MERCADORIAS 83 X Devedora 
41101.0005-3 COMPRAS P/ USO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 84 X Devedora 
41101.0006-1 (-) ICMS S/ COMPRAS 85 X Credora 
41101.0007-0 (-) ICMS S/ FRETES 86 X Credora 
41101.0008-8 DEVOLUÇA0 DE COMPRAS 87 X Credora 
41101.0009-6 (-) ESTOQUE FINAL 88 X Credora 
41101.0010-0 (-) ICMS OUTROS 89 X Devedora 
41101.0011-8 TRANSFERENCIAS DE SA1DAS 90 X Credora 
41101.0012-6 TRANSFERENCIAS DE ENTRADAS 91 X Devedora 
42 DESPESAS GERAIS Devedora 
421 DESPESAS OPERACIONAIS Devedora 
42101 DESPESAS ADMINISTRATIVAS Devedora 
42101.0000-4 13° SALÁRIO 174 X  Devedora 
42101.0001-2 PRO-LABORE 92 X Devedora 
42101.0002-0 ORDENADOS E SALARIOS 93 X Devedora 
42101.0003-9 FERIAS 94 X Devedora 
42101.0004-7 INDENIZAÇOES 95 X Devedora 
42101.0005-5 INSS 96 X Devedora 

42101.0006-3 FGTS 97 X Devedora 
42101.0007-1 VALE-TRANSPORTE 98 X Devedora 
42101.0008-0 DESPESAS DE CARTORIO 99 X Devedora 

42101.0009-8 DESPESAS C/  PROP  E PUBLICIDADE 100 X Devedora 

42101.0010-1 DESPESAS C/ DEPRECIAÇA0 101 X Devedora 
42101.0011-0 JUROS E MULTAS 102 X Devedora 
42101.0012-8 MULTAS INDEDUTIVEIS 103 X Devedora 

42101.0013-6 SERV PRESTADOS P/ PESSOA FiSICA 104 X Devedora 

42101.0014-4 SERVIÇO PRESTADO P/ PESSOA JURÍDICA 105 X Devedora 
42101,0015-2 MATERIAL DE EXPEDIENTE 106 X Devedora 
42101.0016-0 IMPOSTOS, LICENÇAS E TAXAS 107 X Devedora 

42101.0017-9 MATERIAL DE CONSUMO 108 X Devedora 

42101.0018-7 CONTRIB SINDICAL, CONTRIB SOCIAL 109 X Devedora 

42101.0019-5 AGUA 110 X Devedora 

42101.0020-9 MANUTENÇAO, CONSERVAÇA0 E LIMPEZA 111 X Devedora 

42101.0021-7 SEGUROS DIVERSOS 112 X Devedora 

42101.0022-5 SERVIÇOS CONTÁBEIS 113 X Devedora 

42101.0023-3 ASSESSORIA COM INFORMATICA 114 X Devedora 

42101.0024-1 FARDAMENTOS E UNIFORMES 115 X Devedora 

42101.0025-0 DESPESAS DIVERSAS 116 X Devedora 

42101.0026-8  FRETES E CARRETOS 117 X Devedora 

Continua... 
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Empresa: EDSON P COSTA  JUNIOR  EIRELI - CNPJ: 35.187.278/0001-02 Fortes Contábil 

Código Descrição Reduz. Analítica Patrim. Resumir Natureza 

42101.0027-6 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 118 X Devedora 
42101.0028-4 ALUGUEIS 119 X Devedora 
42101.0029-2 MANUTENÇA0 DE VEICULOS 120 X Devedora 
42101.0030-6 DESPESAS C/ ALIMENTAÇA0 121 X Devedora 
42101.0031-4 DESPESAS Cl INSTALAÇOES 122 X Devedora 
42101.0032-2 DESP. Cl SEGURANÇA DA EMPRESA 123 X Devedora 

42101.0033-0 ENERGIA ELÉTRICA 166 X Devedora 
42101.0034-9 TELEFONE E  INTERNET  167 X Devedora 
42101.0035-7 PLANO DE SAÚDE 168 X Devedora 
422 RESULTADO FINANCEIRO 

42201 (-) RECEITA FINANCEIRA 

42201.0001-5 JUROS ATIVOS 124 X Credora 
42201.0002-3 RECEITA SI APLICAÇOES FINANCEIRAS 125 X Credora 

42201.0003-1 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS 126 X Credora 
42201.0004-0 DESCONTOS OBTIDOS 127 X Credora 
42202 DESPESAS FINANCEIRAS Devedora 

42202.0001-0 DESPESAS BANCARIAS 128 X Devedora 

42202.0002-8 JUROS PASSIVOS 129 X Devedora 
42202.0003-6 V M PASSIVA 130 X Devedora 

423 DESPESAS TRIBUTARIAS Devedora 

42301-7 IRPJ TRIMESTRAL 201 X Devedora 

42302-5 CSLL TRIMESTRAL 202 X Devedora 

43 DESPESAS NAO OPERACIONAIS Devedora 
431 DESPESAS NA BAIXA DE BENS Devedora 

43101 BAIXA DE BENS DO IMOBILIZADO Devedora 

43101.0001-4 BAIXA DE BENS DO ATIVO 131 X Devedora 

5 APURAÇA0 

51 APURAÇA0 DO RESULTADO 

511 RESULTADO DO EXERCICIO 

51101 RESULTADO DO EXERCÍCIO 

51101.0001-9 RESULTADO DO EXERCECIO 196 X 

52 PERDAS 

521-5 PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS 198 X 

6 SISTEMA AUXILIAR DE CONTAS 

61 SISTEMA AUXILIAR DE CONTAS 

611 SISTEMA AUXILIAR DE CONTAS 

61101-8 BALANÇO DE ABERTURA 193 X • 

Fim 
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TERMO DE ENCERRAMENTO 

Contém o presente livro 27 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 27 em 
uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário n° 002, referente 
ao período 01/01/2020 a 31/12/2020, com encerramento do exercício social 
em 31/12/2020, da firma EDSON P COSTA  JUNIOR  EIRELI, estabelecida no(a) 
RUA VEREADOR EDMUNDO GENUINO OLIVEIRA, n° 2860, SALA A, bairro  
SAO  CRISTOVAO, CEP 64055-030, cidade  Teresina,  estado PI, inscrita no 
C.N.P.J. 35.187.278/0001-02 e registrada no(a) JUCEPI sob o n°22600047723 
por despacho de 15/10/2019.  

Teresina-PI, 31 de  Dezembro  de 2020  

EDSON PINHEIRO COSTA  JUNIOR DIEGO  ALMEIDA COSTA 
TITULAR ADMINISTRADOR CONTADOR 

CPF 417.338.273-15 CPF 016.051.613-73 
RG 36190096X SSP- SP RG 2.296.953  

CRC  008822/0- PI 



MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração 
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ASSINATURA ELETRÔNICA 

Certificamos que o ato da empresa EDSON P COSTA  JUNIOR  EIRELI consta assinado digitalmente por: 

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) 

CPF Nome 

01605161373  DIEGO  ALMEIDA COSTA 

41733827315 EDSON PINHEIRO COSTA  JUNIOR  

• 

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO SM 02/05/2021 11:21:31 SOB N° 
20210301864. 
PROTOCOLO: 210301864 DE 29/04/2021. NIRE: 22600047723. 
EDSON P COSTA  JUNIOR  EIRELI 

MARIA GELSUITA DE SOUSA LEMBRO MELO 
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO 

TERESINA, 02/05/2021 



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços 

Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa 

Departamento de Registro Empresarial e Integração 

.4  ..•" 
Ps" 

JUCEPI  

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL 

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, 
conferido e autenticado por MARIA GELSUITA DE SOUSA LENDRO MELO, sob a autenticidade n° 
12102995301 em 02/05/2021, protocolo 210301864. Para validação de Autenticação dos Termos, 
deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor 
Ottp://www.plauidigital.pi.gov.br) e informar o código de verificação. 

Identificação de Empresa 

Nome Empresarial: EDSON P COSTA  JUNIOR  EIRELI 

Número de Registro: 22600047723 

CNPJ: 35187278000102 

Municipio: Teresina  

Identificação de Livro Digital 

Tipo de Livro: DIÁRIO 

Número de Ordem: 2 

Período de Escrituração: 01/01/2020 - 31/12/2020 

Assinante(s) Nome CRC/OAB 

01605161373 DIEGO  ALMEIDA COSTA PI8822 

41733827315 EDSON PINHEIRO COSTA  JUNIOR  

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/05/2021 11:21:34 SOB N° 
20210301864. 
PROTOCOLO: 210301864 DE 29/04/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
12102995301.  WIRE:  22600047723. 
EDSON P COSTA  JUNIOR  EIRELI 

MARIA GELSUITA DE SOUSA LENDRO MELO 
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO 

JUCEN 
TERESINA, 02/05/2021 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito A comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. 
Informando seus respectivos códigos de verificação 



INOVE 

EDSON  P COSTA JUNIOR EIRELI  
RUA VEREADOR EDMUNDO GENUINO OLIVEIRA, SALA A N2 2860 

BAIRRO:  SAO  CRISTOVÃO, CEP: 64055-030 

TERESI NA-PI 

CNPJ: 35.187.278/0001-02 

NIRE: 22600047723  

DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA  
NO EXERCÍCIO DE 2020  

LC  = LIQUIDEZ CORRENTE ATIVO CIRCULANTE 

  

PASSIVO CIRCULANTE 

2.996.257,47 

266.968,77 

= 11,22 

LG = LIQUIDEZ GERAL  A.C.+ REALIZÁVEL AL. PRAZO 

 

 

P.C. + EXIGÍVEL A L.PRAZO 

2.996.257,47 +0 

 

 

266.968,77 + 

2.996.257,47 = 11,22 

SG  = SOLVÊNCIA GERAL 

266.968,77  

ATIVO TOTAL 

 

 

P.C. + EXIGÍVEL AL. PRAZO 

2.996.257,47 

 

 

266.968,77 + 

2.996.257,47 = 11,22 

 

266.968,77 

 

Teresina-PIAUf, 31 de  Dezembro  de 2020  

 

EDSON PINHEIRO COSTA Assinado de forma digital por EDSON 
PINHEIRO COSTA JUNIOR:41733827315 

JUNIOR:41733827315 Dados: 2021.05.03 10:23:33 -0300' 

EDSON PINHEIRO COSTA  JUNIOR  

TITULAR ADMINISTRADOR 

CPF 417.338.273-15 

RG 36190096X SSP-SP 

DIEGO  ALMEIDA Assinado de forma digital por  DIEGO  
ALMEIDA CO5TA:01605161373 

COSTA:01605161373 Dados: 2021.05.03 10:24:22 0300'  

DIEGO  ALMEIDA  COSTA  

CONTADOR  

CPF: 016.051.613-73 

CRC: 8822-PI 

Edson P Costa  Junior  Eirell-CNP)35.187.278/0001-02 
Rua Vereador Edmundo Genuíno Oliveira,n22860,Sala Cristóvão,Teresina-PI 

in0veeducaci0na12019@gmail.com(86)3234-2578 



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE PI 

Certidão n.°: PI/2021/00006376 
Nome:  DIEGO  ALMEIDA COSTA CPF: 016.051.613-73 
CRC/UF n.° PI-008822/0 Categoria: CONTADOR 
Validade: 07.03.2022 
Finalidade: OUTRAS 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ 

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL 

0 CONSELHO REGIONAL DE CONTABIUDADE DO PIAUÍ CERTIFICA que o profissional 
identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao 
exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, 
conforme estabelecido no  art.  25 e 26 do Decreto-Lei n.° 9.295/46. 

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, 
posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a 
regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade. 

Confirme a existência deste documento na página http://201.33.23.184/spwPI/principal.htm,  mediante 
número de controle a seguir: 

CPF : 016.051.613-73 Controle: 1176.1804.1118.1431 

07/12/2021 09:09 CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL 

https://boleto.crcpi.org.br/scripts/SQL_dhpv03P1.d11/login 1/1 



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: EDSON P COSTA  JUNIOR  EIRELI (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 35.187.278/0001-02 
Certidão n°: 23592057/2021 
Expedição: 03/08/2021, as 18:08:49 
Validade: 29/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que EDSON P COSTA  JUNIOR  EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), 
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 35.187.278/0001-02, NÃO CONSTA do Banco 
Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no  art.  642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores A data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se A verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na  
Internet  (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto As obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Item Especificavles  Quaint  

i 
LIVRO  MOT(  MI RIM - MATERNAL -2 ANOS.EDfTORA 
MODERNA 160 

2 
LIVRO BURITI MI RIM - INFANTIL I - 3 ANOS.ED1TORA 
MODERNA. 160 

3 
LIVRO BURITI MIRIM- INFANTIL II -4 ANOS.EDITORA 
MODERNA. 

• 2W 

4 
411 

LIVRO BURITI MI RIM - INFANTIL  III  5 
ANOS.EDITORA MODERNA 

4 
150 

I. 

5 
LIVRO APROVA BRASIL  -LINGUA  PORTUGUESA 1.'' 
ANO.EDITORA MODERNA 4 160 

i, 
LIVRO APROVA BRASIL  -LINGUA  PORTUGUESA 2' 
ANC.F.DITORA MODERNA 

' 

131 
1 poaverma.••••..... 

LIVRO APROVA BRASIL  -LINGUA  PORTUGUESA 30  

ANO.EDITORA MODERNA 121 
4 

R 

- 
LIVRO APROVA BRASIL  -LINGUA  PORTUGUESA 4'' 
ANO.EDITORA MODERNA 184 

LIVRO APROVA BRASIL  -LINGUA  PORTUGUESA 5= 
ANO.EDITORA MODERNA 

, 177 

10  
LIVRO APROVA BRASIL  -LINGUA  PORTUGUESA 6' 
ANO.EDITORA MODERNA 

' 

215 

11 

LIVRO APROVA BRASIL  -LINGUA  PORTUGUESA 7(' 

ANO.EDITORA MODERNA 
, 161 

1.2 

LIVRO APROVA BRASIL  -LINGUA  PORTUGUESA 8' 
ANO.EDITORA MODERNA 144 

13 
LIVRO APROVA BRASIL  -LINGUA  PORTUGUESA 9" 
ANO.EDITORA MODERNA 133 

14 

LIVRO APROVA BRASIL -MATEMATICA 1' 
ANO.EDITORA MODERNA 160 
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Atestamos para os devidos fins que se fizer necessário que a Empresa EDSON P COSTA  

JUNIOR  DRELL inscrito no CNPJ sob o número 35.187.278/0001-02, forneceu de forma 

satisfatória e dentro do prazo contratual LIVROS DIDATICOS ,(Livros para Educação 

Infantil, Livros para a Prova Brasil, Livros para o Eja) para a rede Municipal de Ensino do 

Município de Madeiro-Pi corno descriminado abaixo,referente ao contrato de n 026/2020 

e notas fiscais de n° 014,015,016,017,018. 

..t 
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1._ 

LIVRO APROVA BRASIL -MATEMATICA 2' 
ANO EDITORA MODERNA 131  

16 
LIVRO APROVA BRASIL -MATEMÁTICA 3' 
ANO.EDITORA MODERNA . _ 

17 
LIVRO APROVA BRASIL -MATEMÁTICA 4' 
ANO.EDITORA MODERNA 184 

'ir 
LIVRO APROVA BRASIL -MATEMÁTICA 5' 
ANO.EDITORA MODERNA 1.77 

IC)  
LIVRO APROVA BRASIL -MATEMÁTICA 6'  
ANO.EDITORA MODERNA 215 

1-'0 
LIVRO APROVA BR.ASIL •MATEMÁTICA 7' 
ANO.EDITORA MODERNA 161 

21 
LIVRO APROVA BRASIL -MATEMÁTICA 8`'• 
ANO.EDITORA MODERNA 144  

4...,•;,  ,- 

LIVRO APROVA BRASIL -MATEMÁTICA 9' 
'0.EDITORA MODERNA  )_.: • 

23 
LIVRO GUIA DE RECURSOS DIDATICOS APROVA 
BRASIL MATEMATICAV ANOEDITORA MODERNA 50 

..!4 
LIVRO  GUM  DE RECURSOS DIDATICOS APROVA 
BRASIL PORTUGUËS.1" ANO.EDI'FORA MODERNA 50 . 

29 
LIVRO GUIA DE RECURSOS  DI  DATICOS APROVA 
BRASIL MATEMATICA.2 ÁNO.EDITORA MODER.NA  50 

26 
LIVRO GUIA DE RECURSOS DIDATICOS APROVA 
BRASIL PORTUGUES.2' ANO.EDITORA MODERNA 50 ., 

, 
LIVRO GUIA DE RECURSOS DIDATICOS APROVA 
BRASIL MATEMATICA.3' ANO .EDITORA MODERNA 50 

28 
LIVRO GUIA DE RECURSOS DIDATICOS APROVA 
E '  ASH..  PORTUGUES.3' ANO.EDITORA MODERNA 50 

21:1 
LIVRO GUIA DE RECURSOS DIDATICOS APROVA 
BRASIL. MATEMATICA.4" ANO.EDITORA MODERNA 

fr 

50 .  

• 
30 

LIVRO GUIA DE RECURSOS DIDATICOS APROVA 
BRASIL PORTUGLICS.4' ANO.EDITORA MODERNA 50 

' 31 
LIVRO GUIA DE RECURSOS  Of  DATICOS APROVA 
PRASIL MATEMATICA.5' ANO.EDITORA MODERNA 50 ' 

32 
LIVRO GUIA DE RECURSOS DIDATICOS APROVA 
BRASIL PORTUGUES.5' ANO.EDITORA MODERNA 50 

33 
LIVRO GUIA DE RECURSOS DIDATICOS APROVA 
BRASIL MATEMATICA.6' ANO.EDITORA MODERNA 1  60 

34 
LIVRO  GUM  DE RECURSOS DIDATICOS APROVA 
BRASIL PORTUGURS.6" ANO.EDITORA MODERNA 60 

RECURSOS DIDATICOS LIVRO GUIA DE APROVA 
35 BRASILATEMATICA.7' ANO-EDITORA MODERNA 64 

3 • 
LIVRO GUIA DE RECURSOS DIDATICOS APROVA 
BRASIL PORTUGU8S.7' ANO.EDITORA MODERNA ' - 

37 
LIVRO GUIA DE RECURSOS DIDATicos APROVA 
BRASIL MATEMATICA.8' ANO EDITORA MODERNA 62 
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deiro-PI, 21 de Dezembro de 2020. 

30 
LIVRO GUIA DE RECURSOS DIDATICOS APROVA 
ERASIL PORTUGUES.8 ANO.EDITORA MODERNA 62 

39 
LIVRO GUIA DE RECURSOS DIDATICOS APROVA 
BRASIL MATEMATICA.9' ANO.EDITORA MODERNA 64 

LIVRO  GU  IA DE RECURSOS DIDATICOS APROVA 
BRASIL POR1UCUI.:S.9' ANO.EDITORA MODERNA I

64 , 

41 
LIVRO EIA EDUCAÇÃO DE IOVENS E ADULTOS-1 " 
E1 APA-2' e 3... ANOS -E.':DITORA  DIN  'AM CA  

' 7  : 
LiVRO EIA EDUCAÇÃO DE IOVEN S E ADULTOS-2 '' 
ETAPA-4' e 5' ANOS -EDITORA DINÂMICA 250 

43 
LIVRO EIA EDUCAÇÃO DE  ::OVENS  E ADULTOS-3 

ETAPA-6' e 7' ANOS -FOITORA DINÂMICA .  go  

LIVRO EIA EDUCAÇÃO Pi?.  'OVENS  E ADULTOS-4 
ETAPA-8".  e 9' ANOS -EDITORA DINAMICA 200 

. - 

Atestamos que tais fornecimento foram executado(a)s satisfatoriamente, nAo 

existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e 

1). responsabilidade com as obrigações assumidas. 
, 

0  
7 

4 .1 

José Cassirniro de Araújo Neto 
Prefeito Municipal de Madeiro 

CPF:713.479.763-53 

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA  OE JOSE  CASSIIVIIRO  
OE  ARAUJO NETO QUE ASSINA PELA EMPRESA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE MADEIRO CONTRATO ARQUIVADO EM 0703+2019 rai  
NO DOCUMENTO ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA. EM  IT'  
TEST. DA VERDADE. DOU FE. Tore/Ana/PI, 24+0212021 
12:59:56. ' 
SELO A19.491509 RTOC CONSULTE EM vArw.tipl.jus..b0portalextra  

(le  \ • ti .r-A -. I',  • ,•, 
0 0, 

Lucimary de Oliveira Cunha -Tabeltá  Substitute  
EmitX RS 4 16  TT  RS0,93  MP  RS 0 10 $410. RS0,26 Tota, R66 36 1,1,10 ,ept" 0-9  

1:14' •W 
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; 
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ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO -PI 
Av. Jose Rodrigues, S/N. Centro 
CNPJ.: 01.612.586/0001-08 
CEP 64.168-000 

CONTRATO LICITATORIO N°026/2020  

CON  TRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MADEIRO- PI E A EMPRESA: EDSON P 
COSTA  JUNIOR  EIR ELI (INOVE 
EDI CACIONAL_ PARA OS FINS NELE 
INDICADOS. 

CONTRATANTE - A PREFEITURA MUNICIPAL DE  MADE  IRODO PIA Ui, situada 

na A. Jose,' Rodrigues,  ski'  ---- Centro --- Madeiro - PI, inscrita no CNPJ sob 0 

n' 01.612.586/0001-08 e denominada de CONTRATANTE, neste ato 

representada por seu Prefeito Municipal o Sr. Jose Cassimiro de Araújo 

Neto. 

CONTRATADO ---- EDSON P COSTA  JUNIOR  EIRELI (INOVE EDUCACIONAL) 

estabelecida na Avenida Senador  Area  Leao, número 2185. Pavimento 01, 

sala 1101, CEP: 64.049-110, Bairro Joquei,  Teresina-P1, inscrita no CNPJ 

sob n° 35.187.278/0001-02, aqui denominada de CONTRATADA, neste ato 

representada por seu representante legal Sr(a). Edson Pinheiro Costa  Junior,  

R‘ ; n$6190096, (17: n"417.338.273-15 

O CONTRATANTE e a CONTRATADA, acima especificados, têm entre si 

ajustado o presente CONTRATO DE FORNECIMENTO, conforme o Pregão Presencial n° 

0021/2020, Processo Administrativo  if  0050/2020, regulado pelos preceitos de direito 

• público, especialmente pela Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, Lei Federal n° 10.520 de 

17/07/2002, pelo  Dec.  Federal n° 3.55512000 de 08/08/2000, aplicando-se lhes, 

supletivamente. os princípios da teoria geral dos contratos e disposições de direito privado, 

hem como mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. - É objeto deste contrato  it  AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA A EDUCAÇÃO 

INFANTIL EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) E PARA O PROGRAMA 

PROVA BRASIL, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação & . 

• r_t• . 1":' 



ESTADO DO PIAUÍ ,-

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO A 
Av. Jose Rodrigues, S/N, Centro 
CNPJ.: 01.612.586/0001-08 
CEP 64.168-000 

Prefeitura Municipal de Madeiro, conforme especi da0c$..e quantidades descritas no edital - 
parte integrante deste contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL, DA VINCULACÃO E DA 

LICITAÇÃO 

2.1 — 0 presente Contrato tem corno fundamento legal firmar acordo entre o 

CONTRATANTE e a CONTRATADA, para o objetivo estabelecido na Clausula Primeira, 

através do Pregão Presencial n' 0021/2020, e seus anexos, de acordo com o disposto na Lei n' 

10.520/02 c/c a Lei n.' 8.666/93, devidamente adjudicados pelo Sr. Pregoeiro/Presidente da 

Comissão de Licitação e homologado pelo Prefeito Municipal, a proposta da 

CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. 

CLAUSULA TERCEIRA — DA FORMA DE FORNECIMENTO E DA ENTREGA 

3.1- 0 objeto descrito na clausula primeiro, serão fornecidos de uma única vez, mediante 

solicitação da contratante que fará por meio da ordem de compras ou requisição. 

3.2- 0 objeto do presente contrato serão entregues na sede do Município de Madeiro-P1, na 

Secretaria Municipal de Educação. 

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, FONTE DE 

RECURSOS E REJUSTAMENTO 

4.1. --- A CONTRATANTE obriga-se a pagar a CONTRATADA pelo objetivo relacionado na 

CLÁUSULA PRIMEIRO, o valor global de ate RS 719.984,00 (setecentos e dezenove mil e 

novecentos e oitenta equatro reais), nos termos seguintes: 

4.2. — 0 pagamento a contratada se dar por meio de transferencia eletronica, mediante 

apresentação da nota fiscal e comprovante atestado pela autoridade competente da efetiva 

entrega do objeto. 

4.3. -- Os recursos financeiros para o objetivo relacionado na CLÁUSULA PREMEIRA, 

correrão por conta de: FME, FUNDEF,  ETA,  PROVA BRASIL  MINDER. FPM  E RECURSOS 

PROPRIOS. 

4.4. — 0 efetivo pagamento se dará em ate 30 (trinta) dias após a entrega da nota fiscal 

acompanhada do devido comprovante de entrega atestado pela autoridade competente, 

CLÁUSULA QUINTA — DOS PRAZOS DE ENTREGA E DE VIGÊNCIA 

df2 



--, 
,„. 

ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEItk(VPI 
Av. Jose Rodrigues,  SIN,  Centro ' 
CNPJ.: 01.612.586/0001-08 
CEP 64.168-000 

5.1. A CONTRATADA obriga-se o forneeime to•.doprodutos objeto desta licitação, 

imediatamente após a solicitação feita pela contrat pte que  sera  feito por meio de ordem de 

fornecimento ou requisição. 

5.2. ---- O presente Contrato terá vigência ate do dia 31 de Dezembro de 2020 

5.3. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que 

notificados no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos pela CONTRATANTE, não  sera()  

considerados como inadimplemento contratual. 

CLÁUSULA SEXTA — DO AUMENTO OU SUPRESSÃO E DA PRORROGAÇÃO 

6.1. No interesse da Administração CONTRATANTE, o fornecimento dos produtos, objeto 

deste CONTRATO poderá ser aumentado ou suprimido, ate o limite de 25% ( vinte e cinco 

por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme disposto no  Art.  65 Parágrafos 

e 20  da Lei n" 8.666/93. 

6.2. — Ao final da vigência do presente contrato, se ainda existir saldo do objeto do mesmo, 

este poderá ser prorrogado até o exaurimento da quantidade do objeto, se assim a admiração 

atende ser vantajoso. 

CLÁUSULA SETIMA DAS PENALIDADES 

7.1. --- Caso a CONTRATADA venha a infringir qualquer CLÁUSULA deste Contrato, estará 

sujeita aos procedimentos previstos nos  Art.  86 e 87 da Lei n." 8.666/93. 

CLÁUSULA OITAVA — DA RESCISÃO 

8.1. O presente Contrato poderá ser rescindido na forma e na ocorrência de qualquer das 

hipóteses previstas nos  Art.  77 a 79 da Lei n.' 8.666/93, e legislação pertinente. 

8.2. --- Em havendo rescisão administrativa do presente Contrato. à CONTRATADA serão 

assegurados os direitos previstos no  Art.  79, Parágrafo 2° da supracitada Lei das Licitações e 

Contratos. 

CLÁUSULA NONA DO FORO 

9.1. — O Foro designado para julgamento de quaisquer questões _judiciais resultantes deste 

Contrato  sera  o da cidade de Luzilândia PI, com renúncia expressa de qualquer outro, pcfr 

mais privilegiado que seja, para dirimir litigios que por ventura venham a surgir 

interpretação e execução do presente Contrato. 

. p .c.4:>!".!• 
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ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE  MADE!  
Av. Jose Rodrigues. S/N, Centro 
CNPJ.: 01.612.586/0001-08 
CEP 64.168-000 

- 
para firmeza e como prova de assim haverem -;.• entr0-si-,--ajustado e contratado, foi redigido o 

presente Contrato em 2 (duas) vias de igual teor e forma, que, depois de lido e achado 

conforme, é assinado pelas partes, CONTRATANTE E CONTRATADA, e pelas testemunhas 

abaixo qualificadas. 

Madeiro-PI, 21 de setembro de 2020 

 

C-- - 

 

JOSE CASSIMIRO DE ARAUJO  NETO 

 

Prefeito Municipal 
CONTRATANTE 

)77  Pt  

EDSON PINHEIRÕ COSTA  JUNIOR  
EDSON P COSTA 4UNIOR EIRELI 

(INOVE EDUCACIONAL) 
CONTRATADA 

 

    

TESTEMUNHAS: 

NOME: 

RG: 

2.  

NOME: 

RG: 

g. 7 4prf, 



MUMCIPTO 

Ordeiro  
ATURA 

RECEBEMOS DE EDSON P COSTA  JUNIOR  EIREL I OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO VALOR NOTA  

RS 112.800,00 
NF-e 

SÉRIE: 0 

DATA DE RECEBIMENTO 

/ /  

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR N°: 000.000.014  DESTINATÁRIO 

MUNICIPIO DE MADEIRO 

EDSON P COSTA  JUNIOR  EIRELI 

AV  SENADOR  AREA  LEAO, 2185 

PAVMT001 SALA 1001 

, '' 
JOQUE1 
Teresina  

i PI 
i TEL/FAX: 86999297463 

CEP: 64049110 

DANFE 

C 
 0 AUXILIAR 

D 
 DOCUMENTO 

NOTA 
ELETRÔNICA 

 HMI 11 I I 11110111111111111111111111111111  

CHAVE DE ACESSO 

2220 0935 1872 7800 0102 5500 0000 0000 1415 5641 0758 
0 - Entrad 
1 -  S 

a 
aida 

1  

N° 000.000.014 
SERIE : 0 
FOLHA: ide! 

at.ter.t.,,,laciE, no p,rtai. Laciona 1 ..1a Ni,--,. 
www.n f,:. fa2,,,,,,..g.,.br 

Autc, 

NATUREZA DA OPERAÇÃO 

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros 
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 

322200013953434 -  30/09/2020 09:11:24 

INSCRIÇÃO ESTADUAL 

196573530 
INSCRIÇÃO ESTADUAL  SUB.  TRIBUTARIA CNPJ 

35.187.278/0001-02 

DESTINATÁRIO/REMETENTE 
NONLERAZÃO SOCIAL 

MUNICIPIO DE MADEIRO 
CNPECPF 

01.612.586/0001-08 

DATA DA EMISSÃO 

30/09/2020 
ENDEREÇO 

AVENIDA  JOSE  RODRIGUES, S/B 
BA IRROIDISTRITO 

CENTRO 
CEP 

64168-000 
DATA DE SA bA IENTRADA 

30/09/2020 

FONE TAX INscR çÀo ESTADUAL LD 

PI 
110RA DE SAÍDA 

08:58:00 

CÁLCULO DO IMPOSTO 
BASE DE CALCULO DE ICMS 

0,00 
VALOR DO TCMS 

0,00 
BASE DE CÁLCULO ICINIS ST 

0,00 
VALOR DO 1CMS SUBSTITUIÇÃO 

0,00 
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 

112.800,00 
VALOR DO FRETE 

0,00 

VALOR DO SEGURO 

0,00 

DEscoNTo 

0,00  

OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 

0,00 

VALOR DO IPI 

0,00  

VALOR APR/OX DOS TRIBUTOS 

0,00 

VALOR TOTAL DA NOTA 

112.800,00 

TRANSPORTADORNOLUMES TRANSPORTADOS 
RAZÃO SOCIAL  FRETE POR CONTA 

9-Sem Frete 
CODIGO ANTI'  AC.A DO VEIC UP  CNPECPF 

ENDEREÇO 

11A NTI DADE  PESO LIQUIDO PESO BRUTO NUMERAÇÃO MARCA ESPÉCIE 

MUNICÍPIO  IT  

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO  
COD. 

PROD. 
DESCRR;AO DO PROD) 70,'SERVIqo ACM 

SH 
(-ST CFOP I. QUANT. VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

B CALC 10515 VAI.OR 1CMS VALOR 1P1 
ALIQUOTAS VALOR APRON. 

DOS  TRIBUTOS  1CMS IN 

43  
- 

LIVRO  DO EJA-1  ETAPA EDITORA  
DINÂMICA  

49019900 0 40 

_ 

3102 LTNID 300,0000 120,0000 36./00,00 0.310 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00  

44  LIVRO  DO EJA-2 ETAPA.EDITORA 490190 0 40 5102 UNIT) 250.0000 
,DINAMICA 

 

I 2/3,0000 30.000.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 

45  LIVRO  DO EJA-3 ETAPA.EDITORA 
DI NAMICA 

49019900 0 40 5102 UNID 190,0000 120,0000 22 800.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 

Li I, EVRO DO EJA-4  ETAPA  .EDI' FORA 
DI NAMICA  

49019900 0 40 5102 UNID 200,0030/ 120,0000 243100,00 0,(9) 0,00 0100 0.00 0,00 0.00 

DADOS ADICIONAIS 

INSCRIÇÃO ESTADUAL 

INFORMAÇÕES COMPLENIENTARES 
Ag: 3507-6 C/C:81265-0 BANCO DO BRASIL EDSON P COSTA  JUNIOR  EIRELI 
Observações destinadas ao Fisco: 

Tributos Federais: 0,00% Tributos Estaduais:0,00% Tributos 
Municipais 0,00% 

RESERVADO AO FISCO 



RECEBEMOS DE EDSON P COSTA  JUNIOR  EIREL 1 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO VALOR NOTA  

RS 119.640,00 
NF-e 

N°: 000.000.015 
SÉRIE: O 

DATA DE RECEBIMENTO 

/ /  

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DESTINATAR10 

MUNICIPIO DE MADEIRO 

EDSON P COSTA  JUNIOR  EIRELI 

AV  SENADOR  AREA  LEAO, 2185 

PAVNIT001 SALA 1001 

, 
' JOQUEI 

Teresina  
PI 

i TEL/FAX: 86999297463 
CEP 64049110 

/ 

DANFE 
DOCUMENTO 

NOTA IS
O

F
AU

C
X
A
IL
L

IAR 
D 

 

ELETRÔNICA 

 11111111 11 11111111111111111111111  ill  11 li 011  

CHAVE DE ACESSO 

2220 1035 1872 7800 0102 5500 0000 0000 1511 2179 7141  
0 - Entrada 
1 - da Sai 

1  

N" 000.000.015 
SERIE : 0 
FOLHA: ide! 

aute,t.icidade r. portal nacionai ria Ni'-•, ww.nb,..  fa  2,,ICI ..g.,v .br 
ou rm.• e, te .1... Sefaa Aut,r1zador a 

NATUREZA DA OPERAÇÃO 

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros 
PROTOC(.4.0 DE AUTORIZAÇÃO DE USO 

322200014053892 -  01/10/2020 10:40:55 

INSCRIÇÃO ESTADUAL 

196573530 
INSCRIÇÃO ESTADUAL  SUB.  TRIBUTARLA  CNN  

35.187.278/0001-02 

DESTINATÁRIO/REMETENTE 
NOME/RAZÃO SOCIAL 

MUNICIPIO DE MADEIRO 
CNRI/CPF 

01.612.586/0001-08 
DATA DA EMISSÃO 

01/10/2020 
ENDEREÇO 

AVENIDA  JOSE  RODRIGUES. S/B 
BA IR ROO ISTRITO 

CENTRO 
CEP 

64168-000 
DATA DE SAÍDA/ENTRADA 

01/10/2020 

PI 
muNicipio 
Madeiro 

ATURA 

FONE FAX  INSCR ÇÃO ESTADUAL  HORA DE SAÍDA 

10:29:00 

CÁLCULO DO IMPOSTO 
BASE DE CALCULO DE ICMS 

0,00 

VALOR DO 1-C.vIS 

0,00 

BASE DE CALCUL 0 1CMS ST 

0,00 

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 

0,00 

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 

119.640,00 

VALOR DO FRETE 

0,00 

VALOR DO SEGURO 

0,00 

DESCONTO 

0,00  

OUTRAS D ,,SPESAS ACESSORIAS 

0,00 

VALOR DO IPI 

0,00  

VALOR APRON DOS  TRIBUTOS  

0,00 

VALOR TOTAL DA NOTA 

119.640,00 
TRANSPORTADORNOLUMES TRANSPORTADOS 

LX RAZÃO SOCIAL  FRETE POR CONTA 

9-Sem Frete 
cbDiÇo ANIT  PLAcA DO VE1C  CNRICPF 

ENDEREÇO MUNICÍPIO I T  

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO  
COD.  

PROD  
. 

DES(RIÇÃo DO  PROD)  TO,'SERV IV)  

_ 

NCN4 
SI-I 

.... --..- 

CST 

... 

CROP  UNID. 

.... ....... 

Q UART.   VALOR 
INITARIO 

_ — ,... 

VALOR 
TOTAL 

BC ALC  IC  VALOR ICMS V ALOR IPI 
ALIQUOTAS VALOR APROE 

DOS TRIBUTOS ICMS  IF)  

I LIVRO BURITI MIRIM -N/LATERNAL 2 
ANOS.EDIFORA MODERNA 

49019900 () 40 5102 UNID 160,0000 127.000) 20.320,00 
"" 

0,00 04)0 0,00 

J 

000 0,00 
. 

0s).)0 

2 LIVRO 13URIT1 MIRIM-INFANTIL 1-3 
ANOS EDITORA MODERNA 

49019900 0 40 5102 UNTO 160,00(10 191,0000 30.560,01) 000 000 0,00 000 0,00 0,00 

, LIVRO BURITI NIIRINI-INFANTII 11-04 
ANOS EDITORA MODERNA 

49019900 1) 40 50)2 155/ID 
- 

210,01100 191,0000 4011000 0f)0 0,00 0,1)0 0,00 0.00 0,00 

11  LIVROS BURITI MIRIM-INFANTIL 
III-5 ANOS.EDITORA MODERNA 

490199011 0 40 510'2 UNID 150,0000 191.0000 28 650,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00  

DADOS ADICIONAIS 

QUANTIDADE ESPECT1 MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUID()  

INSCRIÇÃO ESTADUAL 

INFORMAÇOESCONIPLEN=ARES 
A2:3507-6 C/C:81265-0 EDSON P COSTA  JUNIOR  EIRELI 
Observações destinadas ao Fisco: 
Tributos Federais: 0,00% Tributos Estaduais:0,00% Tributos 
Municipais: 0,00% 

RESERVADO AO FISCO 



RECEBEMOS DE EDSON P COSTA  JUNIOR EIRE_  I OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO VALOR NOTA 

RS 172.772,00 

DATA DE RECEBMIENTO  IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DESTINATÁRIO 

MUNICIPIO DE MADEIRO  

• DADOS ADICIONAIS 
RESERVADO AO FISCO INFORMAOESCOMPLENTARES 

AG:3507-6 C/C:81265-0 BANCO DO BRASIL -EDSON P COSTA  JUNIOR  EIRELI 
Observações destinadas ao Fisco: 
Tributos Federais: 0,00% Tributos Estaduais:0,00% Tributos 
Municipal.: 0,00% 

EONEFAX INSCRIÇÃO ESTADUAL 110RA DE SAÍDA 

10:43:00 

DESTINATÁRIO/REMETENTE 
NOME/RAZÃO SOCIAL 

MUNICIPIO DE MADEIRO 
CNPJ/CPF 

01.612.586/0001-08 
DATA DA EMISSÃO 

01/10/2020 
ENDEREÇO 

AVENIDA  JOSE  RODRIGUES S/I3 
BAIRRO/DISTRITO 

CENTRO 
CEP 

64168-000 
DATA DE SAIDAENTRADA 

/10/2020 

CALCULO DO IMPOSTO 
BASE DE CALCULO DE  ICED  VALOR DO ICIMS BASE DE CALCULO ICMS ST VALOR DO  'CMS  SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 

0,00 0,00 0,00 0,00 172.772,00 
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS VALOR DO IN VALOR  APRON  DOS TRIBUTOS VALOR TOTAL DA NOTA 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172.772,00 
TRANSPORTADORIVOLUMES TRANSPORTADOS 

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO  
COD.  

PROD.  
DESCRIC.k o DO PRODUTONERVI ÇO NCM 

S11 
(..',ST 

-.-- 

C R W UN1D. QUAN VALOR 
UNITARIO 

Or  
TO"FA I. 
VALR . 

ALC S B)' RT M A, SAI 1CMS . . 
S AIOS 151  

A LIQUOTAS VALOR APROX. 

DOS  TRIBE  TOS 1CMS 
_ _ 

151 

47 
--I - 

LIVRO APROVA BRASIL  -LINGUA  
PORTUGUESA I ANO EDITORA 

_ 

49019900 
.., 

0 40 5102 UNID 
-- 

160.0000 

4 MODERNA 
 

112.0000 
, 

17.920.00 0,00 
- - 
,,.00 

8 
0,00 0,00 

-1 
0,00 

- - 
0,00 

4/z LIVRO  APR°  VA BRASIL  -LINGUA  
PORTUGUESA 2 ANO EDITORA 
MODERNA 

49019900 0 40 5102 UNID 131,M00 112,0000 14.67100 0.00 0,00 0.00 0,00 0100 0 0 

/49  
L LVRO APROVA  BRASS. -LINGUA  
PORTUGUESA 3 ANO EDITORA 
MODERNA _ 

49019900 0 40 5102 UNID I 211/9)0 112,0000 13 552.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 

50 LIVRO APROVA BRASIL  -LINGUA  
PORTUGUESA 4 ANO EDITORA 
MODERNA 

- 
49019900 0 40 511)2 UNID 184.0000 112.0000 20 608.00 0,1-k) 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 

51 

. . 

LIVRO APROVA BRASIL  -LINGUA  
PORTUGUESAS ANO EDITORA 
MODERNA - 

49019900 0 40 5102 UNID 

.. 

177,0000 

.. 

112,0000 19 824,00 

. 

0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 

. 

61 LIVRO APROVA BRASIL  -LINGUA  
PORTUGUESA 6 ANO EDITORA  
MODERN  A 

49019900 

- 

0 40 5102  INS)  215,0000 132.0000 28 380,00 0,00 0.00 0,00 

. 

0_00 0,00 

... 

0,00 

62 LIVRO APROVA BRASIL  -LINGUA  
PORTUGUESA 7 ANO EDI FORA 
MODERNA 

49019900 0 40 5102 UNID 161.0000  132,0000 21 25100 

- - 

0,00 010 0,00 0,00 0,00 0.00 

63 

_ 

LIVRO APROVA BRASIL  -LINGUA  
PORTUGUESA S .•\No.EDTFORA 

- 
49019900 

__ . 

0 40 

_ . 

5102 

_ 

UNID 

. MODERNA  

144.0000 132,0000 

_ 

19.008,00 0.00 0,00 0,00 0,0E  co.:,  0,00 

.... - 
64 LI VRO APROVA  BRASS. -LINGUA  

PORTUGUESA 9 ANO.EDITORA 
MODERNA 

49019900 0 40 5102 UNID 
• . 

133,0000 132.0000 
- - - 

17,556.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

kttacillo 

irdeiro 

ATURA 

ENDEREÇO IT  INSCRIÇÃO ESTADUA I. NETNICOTO  

PESO BRUTO ESPECIE QUANTIDADE PESO LIQUIDE) MARCA NUMERAÇÃO  

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 

9-Sem Frete 
IA/DIGO ANTI PEAf7A DO VEIC  CNPJ/CPF UI" 

NF-e 
N°: 000.000.016  
SÉRIE::  0  

EDSON P COSTA  JUNIOR  EIRELI 

AV  SENADOR  AREA  LEAO, 2185 

PAVIVF1'001 SALA 1001 

i  IF JOQUEI 
Teresina  

PI 
, TEL/FAX: 86909297463 

(.. CEP: 64049110 

DANFE 
DOCUMENTO 

FISCAL 
 AUXILIAR  

ELETRÔNICA 

HMO  11 I I 11111111111111111111111110 I I ll 11 II  

CRAVE DE ACESSO 

2220 1035 1872 7800 0102 5500 0000 0000 1614 2672 0670 
0 - Entrada 
1:  Saida  

„  i 

N° 000.000.016 
SÉRIE : 0 
FOLHA: 1 de 1 

C,,,Isulta ;:e aut  en  ,,,,,lacie no p)rtal nac.i ,nai da NE., 
www.n f,-.. ta,en,la .q.., .br 

Autcri zaci,r , 

NATUREZA DA OPERAÇÃO 

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros 
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 

322200014056123 -  01/10/2020 11:04:50 

INSCRIÇÃO ESTADUAL 

196573530 
INSCRIÇÃO ESTADUAL  SUB.  TRIBUTARIA CNPJ 

35.187.278/0001-02 



DESTINATÁRIO/REMETENTE 
NOME/RAZÃO SOCIAL 

-MUNICIPIO DE MADEIRO 
CNRI/CPF 

01.612.586/0001-08 
DATA DA EMISSÃO 

01 /10/2020 
ENDEREÇO 

AVENIDA  JOSE  RODRIGUES, S/B 
BAIRRO/DISTRITO 

CENTRO 
CEP 

64168-000 
DATA DE SAIDA/ENTRADA 

01/10/2020 
MON IC IPIO 

ladeiro  
FONE. FAX  INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAIDA 

11:07:00 
UP 

PI  

ATURA 

ENDEREÇO Of  INSCRIÇÃO ESTADUAI, MUNICÍPIO  

ESPECIE QUANTIDADE PESC., BRUTO MARCA PESO LIQUIDO NuNIERAÇ.I&(,) 

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 

9-Sem Frete 
CODIGO AN-Tr  PLACA DO VEIc  CINPECPF OF 

RECEBEMOS DE EDSoN P COSTA  JUNIOR  EIREL I OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO VALOR NOTA  

RS 172.772,00 
NF-e 

000.000.017 
SÉRIE: O 

DATA DE RECEBIMENTO 

/ /  

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURADO RECEBEDOR DEDESTINATÁRIO) N°: 

MUNICIPIO DE MADEIRO 

EDSON P COSTA  JUNIOR  EIRELI 

AN SENADOR  AREA  LEAO, 2185 

PAVMT001 SALA 1001 
.10QUEI 

' .F-' Teresina  
PI 

TEL/FAX: 86999297463 
CFT:  64049110  

DANFE 
DOC

D
U
A
ME
NO

N
T
T
A
O

F
A
IS
U
C
X
A
IL
L

IAR 

ELETRÔNICA 

IIIIII Ill 11 11111111111111111110111  III  Ill 
1  III  

CHAVE DE ACESSO 

2220 1035 1872 7800 0102 5500 0000 0000 1710 1615 6853 
0 - E 
1 Saida  

ntrada 
-  1 

N° 000.000.017 
SERIF  : 0 
FOLHA: 1 de 1 

..,nsu.LL a autentic,lade Bc. r,rtal .acion Ai ria t4,-,. 
www.rif,, . fa.,,,ia.q..:, .br •pc.,..:I 

ou  /lc, ',it',  da Sefo., Autc.rizark, a 

NATUREZA DA OPERAÇÃO 

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros 
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE LISO 

322200014057416 -  01/10/2020 11:22:01 

INSCRIÇÃO ESTADUAL 

196573530 
INSCRIÇÃO ESTADUAL  SUB  'TRIBUTARIA CNPJ 

35.187.278/0001-02 

CALCULO DO IMPOSTO 
BASE DE CALCULO DE ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO ICMS ST VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 

0,00 0,00 0,00 0,00 172.772,00 
VALOR DO FRETE VALOR DO sEouR0 DESCONTO oUTRAS DESPESAS ACESSORIAS VALOR DO IPI VALOR ,NPROX Dos TRIBUTOS VALOR TOTAL DA NOTA 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172.772,00 
TRANSPORTADORNOLUMES TRANSPORTADOS 

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO  
COD.  

PROD.  
DEScRK A.0 DO PR,MI5TO /SERVIC,'0  NCM 

81-T 
CST  P CFOD. UNI QUA N'r.  VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL  

. . CU WA.-. IC  NIS„  

... _ 

.,, 
VALOR IC,v19 .  \ . LI IPI 

AMC,.  ,OTAS VALOR APROX. 

DOS TRIBUTOS ICMS IPI 

52 L I VRO APROVA  BRASH.  
-MATEMATICA I ANO EDITORA 
MODERNA 

49019900 0 40 5102 UNID 160,0000 
-, 

I 12,000o 

...- 

17.920,00 0,00 

.., 

- 
0,00 

1 
0,00 

• _ . 

0,00 0,00 0,00 

53 

. 

LIVRO APROVA BRASIL 
-NIATEMATICA 2 ANO.EDTTORA 
MODERNA 

49019900 0 40 

_ ....... 

5102 UNID 131,0000 112.0000 14.672.00 

_ 

0,o0 0,00 0,00 0.00 0,00 

..... 

0,00 

14  
TIVRO APROVA  BRASH.  
-MATFAIA'TICA 3 ANO.EDITORA 
MODERNA 

49019900 0 40 5102 UNID 121,0000 112.0000 13,552,o0 0.00 0,00 0,00 
•I - 

0,0) 0 00 
7 

0,00  

55 LIVRO .APROVA BRASIL 
-NLATEMATICA 4 ANO.EDITOR A 
MODERNA 

490199W 0 40 5102 UNID 184.0(00 112,0000 
- 

20.608,00 

_ 

0s)0 
• 

0,0o 0,00 0.00 0,00 0.01/ 

..... 
56 1,1 VRO APROVA BRASIL 

-MATEMATICA 5 ANO.EDITOR A 
MODERNA 

490199(1i) o 40 5102 UNID 177,0000 112,0000 19.824.00 0,00 
-o 

0,00 0,00 0.00 0,191  OA  

57 LIVRO APROVA BRASIL 
-MATEMATICA 6 ANOEDITORA  
MODERN  A 

49019900 0 40 5102 UNID 215,0000 132.0000 28.380,00 0,00 0,00 (),00 0,00 0,00 0,00 

58 LIVRO APROVA BRASIL 
-MATEMATICA 7 ANO EDITORA 
MODERNA 

49019900 o 40 5102 UNID 161.1/000 132,0000 21.252,00 0,00 0,000 0,00 0.00 0,00 0,00 

59 LIVRO APROVA BRASIL 
-IALVTEMATICA 8 ANO.EDITORA 
MODERNA 

4901991/) o 40 5102 

_ 

UNID 144.0000 132,0000 19.008,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 

60 LIVRO APROVA  BRASH.  
-MATEMATICA 9 ANO.EDITORA 
MODERNA 

491)19900 0 40 5102 UNID 133.1:1000 132.0000 17_556,00 0,00 0,00 0,00 Too 0,00 0,00 

DADOS ADICIONA IS 
INFORMAÇ S  CON 'PEENS-EN-TARES 

AG:3507-6 C/C:81265-0 BANCO DO BRASIL-EDSON P COSTA  JUNIOR  EIRELI 
Observações destinadas ao Fisco: 

Tributos Federais: 0,008 Tributos Estaduais:0,00g Tributos 
Municipais 0,10% 

RESERVADO AO FISCO 

  



DESTINATÁRIO/REMETENTE 
NOME/RÁZA0 SOCIAL 

MUNICIPIO DE MADEIRO 
CNPJ,CPF 

01.612 586/0001-08 
DATA DA EMISSÃO 

0! /10/2020 
ENDEREÇO 

AVENIDA  JOSE  RODRIGUES, S/B 
BAIRRO/DI STRIro 

CENTRO 
CEP 

64168-000 
DATA DE SAIDA/ENTRADA 

01/10/2020 
MITNIC IPIO 

Madeiro 

ATURA 

FONETAX  INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAIDA 

11:23:00 
UP 

PI  

ENDEREÇO) T  INSCRIÇÃO ESTADUAL. muNIcip[o 

ESPECIE QUANTIDADE PESO BRUTO MARCA PESO LIQUID()  0TILMERAÇÃo 

FRETE POR CONTA 

9-Sem Frete 
CODIGO ANTT PLACA DO VEIC (.:NRI/CPF RAZÃO L1F 

RECEBEMOS DE EDSON p COSTA  JUNIOR  EIREL I OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO VALOR NOTA  

R$ 142.000,00 
NF-e 

°: 

SÉRIE: 0 
DATA DE RECEBIMENTO 

/ /  

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 
N 000.000.018  DESTINATÁRIO 

MUNICIPIO DE MADEIRO 

EDSON P COSTA  JUNIOR  EIRELI 

AV  SENADOR  AREA  LEAO, 2185 

PAVIMT001 SALA 1001 
JOQUEI , _I I:: Teresina  - PI 

i TEL/FAX: 86999297463 
CEP: 64049110 

DANFE 
O AUXILIAR  DOCUMENTO 

NOTA L 
 

ELETRÔNICA 
CHAVE DE ACESSO 

2220 1035 1872 7800 0102 5500 0000 0000 1817 1806 5693 
0 E - d 
1 -  Sa

ntra
idaa 

, 
i 

N° 000.000.018 
SERIE : 0 
FOLHA: 1 de 2 

,,,,u.tt a :1 auteLt3 7,1ade nr, por-Lal t1.1,,,A i da Dif,'  or  
www.nfE:.  

no sa t,,  ..la  Sef. a, Aut.criza.,z 

NATUREZA DA OPERAÇÃO 

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros 
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 

322200014059863 -  01/10/2020 11:50:51 

INSCRIÇÃO ESTADUAL 

196573530 
INSCRIÇÃO ES FADUAL  SUB  TRIBUTARIA CNPJ 

35.187.278/0001-02 

CALCULO DO IMPOSTO 
BASE DE CÁLCULO DE ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO ICMS ST VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃ( VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 

0,00 0,00 0,00 0,00 142.000,00 
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR  APRON  DOS TRIBUTOS VALOR TOTAL DA  NOUN  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.000,00 
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS 

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO  
COD.  

PROD  
DESCRIÇÂ o DO PRODUTO/SERVIÇO NCM 

OH 
,..'ST CF )P I, NID. 

,... 

QI ,ANT. VALOR 
I , NrrARIO 

VALOR 
TOTAL  

B cAlr ICMS VAL(IR ICMS N SI  OR  IPI  
ALIQ ,OCAS VALOR APROA. 

DOS TRIBUTOS !CMS  IPI 

65 LIVRO GUIA DE RECURSOS 
DIDATICOS APROVA BRASIL 
MÁTEMATICA. I ANO.EDIFORN 

49019900 0 4(1 5102 UNID 50,0000 

MODERNA  

142/1000 
, 

7.100,00 0,00 0.00 (),00 0,00 0,00 0,00 

67 

1 

I. I VRO GIJIA DE RECURSOS 
DI  DATICOS APROVA BRASIL 
 PORTUGUES. I ANO.EDITORA 
MODERNA  

49019900 0 40 5 10,  UNID 5(1,001x) 142.0i)00 7 100,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

66 LIVRO GUIA DE RECURSOS 
DIDATICOS APROVA BRASIL 
MATEMATIC A 2 ANO EDITORA 
MODERNA 

49019900 0 40 5102 UNID 50,0000 142,0000 7 I i)0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

68 LIVRO  GI  '1A DE RECURSOS 
DIDÁTICOS APROVA BRASIL 
PORTUGUES.2 ANOS EDITORA 
MODERNA 

49019900 0 40 5102 UNO) 50,0000 142,0000 7 100,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 

69 LIVRO GUIA DE RECURSOS 
DIDATICOS APROVA BRASIL 
MATEMATICA.3 ANO.EDIToRA 

49019900 0 40 5102  UNIT)  

MODERNA  

50,0000 142.0000 7 11)0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

75 LIVRO GUIA DE RECURSOS 
DIDÁTICOS APROVA  BRASH.  
PORTUGUES.3 ANO EDITORA 
MODERNA 

49019900 0 40 5102 UNID 50.0000 142,0001) 7.100.0) 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.0/1 

70 LIVRO GUIA DE RECURSOS 
DIDÁTICOS APROVA BRASIL 
MATEMATICA.4 ANO EDITORA 
MODERNA 

49019900 0 40 5102 UNID 5050000 142,0000 7 100,00 0.00  fl  jyl 0,00 (1,00 0,00  OM  

76 LIVRO GUIA DE RECURSOS 
DIDÁTICOS APROVA BRASIL 
PORTUGUES.4 ANO .EDTI'ORA 
MODERNA 

49019900 0 40 5102 HNID 50,0000 142,0000 7.100,00 00/0 0,00 0,00 0.00 0,00  0.00 

DADOS ADICIONAIS 
r"- 

IN) oRMAÇÕES  COI\  IPL EMENI ARES 
AG:3507-6 C/C:81265-0 BANCO DO BRASIL-EDSON P COSTA  JUNIOR  EIRELI 
Observações destinadas ao Fisco: 

Tributos Federais: 0,008 Tributos Estaduais:0,009 Tributos 
Municipais 0,009 

RESERVAD0 AO Else° 



RECEBEMOS DE EDSON P COSTA  JUNIOR  EIREL I OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO IADO VALOR NOTA  

RS 142.000,00 
NF-e 

N°: 000.000.018 
SERIE: 0 

DATA DE RECEBIMENTO 

/ /  

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DESTINATAR10 

MUNICIPIO DE MADEIRO 

EDSON P COSTA  JUNIOR  EIRELI 

AV  SENADOR  AREA  LEAO, 2185 

PAVMT001 SALA 1001 

, 

JoQuEI 

Teresina  
PI 

TEL/FAX: 86999297463 
:  CEP 64049110 

DANFE 
DOC

D
U
A
ME
NO

N
T
T
A
O

F
A
IS
I
C
IX
,A

IL
L

IAR 

ELETRÔNICA 

111111 01 I 1 11111111111111011111 Ill MI II 11 1  

CHAVE DE ACESSO 

2220 1035 1872 7800 0102 5500 0000 0000 1817 1806 5693 
0 - Entrada  
1 -  Said:  

IL  

N° 000.000.018 
SÉRIE : O 

FOLHA: 2 de 2 
.Sef  

NATUREZA DA OPERAÇÃO  

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros 
PROTOCOL()  DE AUTORIZAÇÃO DE USO 

322200014059863 -  01/10/2020 11:50:51 

INSCRIÇÃO ESTADUAL 

196573530 
INSCRIÇÃO ESTADUAL  SUB.  'FRIBUTARLA CNPJ 

35.187.278/0001-02 

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO  

COD  

PROD.  
DESCRIÇÃO DO PRODITTO,SLAWIÇO  

NCNI 
SB 

CST ('FOP  l; 'GD.  WANT  
‘,"ALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

13 CAI) IONS  VALOR  !CMS  VALOR !PI  
ALIQ ,OTAS VALOR APRO X. 

DOS "FRII31TOS ICIMS (PI 

71 LIVRO GUIA DE RECURSOS 
DIDATICOS APROVA BRASII. 
IvIATEMAT1CA.5 ANO.EDITORA 
MODERNA 

49019900 

-4 

0 40 0102 UN1D 50,0000 142,0000 7100,00 0,00 

. 

0.00 0,00 0,00 0_00 

. 

0,00 

77 

I 
LIVRO  OURS  DE RECURSOS 
DIDÁTICOS APROVA BRASIL 
PORTUGUE.S.5 ANO .EDITORA 
MODERNA 

49019900 0 40 5102 
•.- 

1/NIT) 50,0000 

_ 

142,0000 7 100.00 0,00 0,00 0,00 

_ 

0,00 

,. 

0,00 0.00 

' 
LIVRO GUIA DE RECURSOS 
DIDATICOS APROVA BRASIL 
MA1'ENLATICA.6 ANO EDITORA 
MODERNA 

49019900 0 40 5102 UN1D 60.0001) 142,0000 8 520,00 0,00 0,00 0,00 0,0/) 0,00 0,0(1 

78 LIVRO GUIA DE  RECUR SOS  

DIDÁTICOS APROVA BRASIL 
PORTUGUES.6 ANO EDITORA 
MODERNA 

490(9900 0 40 5102 UNID 60.000) 142,0000 8.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 

83 LIVRO 0 UIA DE RECURSOS 
DIDÁTICOS APRO VA BRASIL 
MA.TEMATICA.7 ANO EDITORA 
MODERNA 

49019900 0 40 5102  UNIT)  64,0000 142.0000 9.088,00 0.00 0.00 07)0 0.00 0,00 0,00 

79 LIVRO GUIA DE RECURSOS 
DIDATICOS APROVA BRASIL 
PORTUGUES.7 ANO .EDITORA 
MODERNA 

49019900 0 40 5102 UN1D 64.0000 
- 

142,0000 9 088,00 0,00 0,00 (00 
.4- 

0,00 0,00 0,00 

73 LIVRO GUIA DE RECURSOS 
DIDATICOS APROVA BRASIL_ 
NiATENLATICA.8 '/510 EDITORA 

49019900 0 40 5102 UNID 

MODERNA  

62,0000 142.0000 8.804,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 

81 LIVRO GUIA DE  RECUR SOS  
DIDATICOS APROVA BRASIL 
PORIUGUES.8 ANO .EDITORA 
MODERNA 

49019900 

— 

0 40 5102 UNID 62.0000 

, 

142.0000 8.804,00 0.00  Om  0( 1) 0,00 0,00 0,00 

74 LIVRO GUIA DE RECURSOS 
DIDATICOS APROVA BRASIL 
MATEMATIC A.9 ANO EDITORA 
MODERNA 

49019900 0 40 5102 UN1D 64,0000 142.0000 9.088,00 0.00 0,00 0,00 0,0) 0,00 (.).00 

82 

P 
I_ IVRO GUIA DE RECURSOS 
DIDÁTICOS APROVA BRASIL 
PORTUGUES.9 ANO .EDITORA 
MODERNA 

49019900 0 40 5102 UNID 64.0000 142,0000 9088.1)) (00 0.00 (000 0,00 075) 0.00 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
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.)1(31Thl,11,W4 
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ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL ALVES PI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SEMED 

MIGUEL ALVES PI 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

A Secretaria Municipal de Educação — PI, inscrita no CNPJ: 06.553.614/0004-
20, situada na Av. Desembargador Simplicio mendes, s/n — Centro — CEP 
640130-000, atesta para devido fins que a empresa EDSON P. COSTA  JUNIOR  
EIRELI, inscrito no CNPJ sob número 35.187.278/0001-02, situada na Av. 
Senador Arésa Ledo, N° 2185 — Torres-01, Sala-1101, Bairro Joquei. 
Telefone: (86) 3234-2578, no município de  Teresina  — PI, forneceu os 
matérias e prestou os serviços abaixo especificado. 

1— COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS 

2 — PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, 
CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA. 

Atestamos que tais fornecimento ou prestação de serviços foram executado(a)s 
satisfatoriamente, não existindo em nosso registro, ate a presente data, fatos 
que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas. 

MIGUEL ALVES — PI, 04 DE AGOSTO DE 2020 

CORINA LOPES DA SILVA NETA 

CPF: 566.371.953-91 

SERVENTIA EXTRAJUDIL;341. DO oric;ct UNICO DE MIGUEL AL.',..54, 
RUA VINTE E UM DE ABRIL 1.0  SS,  ;.- ntro MIGUEL ,40/ES - PI•lJ

j  pr  
• ';"` 

RecoN EC OR SEktEL.-iANCA A ;-- tR1,,,  A DE CON  A. LOPES 
EL!  TEST DA v'ER';;;ADE DOU MIGUEL ;.-LYES °- 

SELO MO/12212 91Wi  Em tit:kits DriPonaloA",ra 

      

MARIA ALZe/klifi DA  SILVA  fIODRIGUES_LSIGSLAMEt4e",_ 
En :4 H15. 4 7,2 T PZ, KAF- • IRS AtIttifetOrY 7-1• 

Fçuevervit Autonzala 

41,4't 



ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL ALVES 

GABINETE DO PREFEITO 

CONTRATO DECORRENTE DA ADESÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP N°022/2019 

CONTRATO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE  KITS  LIVROS BURITI MIRIM 

DIDÁTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MIGUEL ALVES/Pl. 

CONTRATANTE 

O MUNICÍPIO DE MIGUEL ALVES/PI, pessoa jurídica de direito público, CNPJ 

n° 06.553.614/0001-87, com sede administrativa situada, na Rua  Mariano  Mendes, IV 33, Bairro 

Centro, na cidade de Miguel Alves, Estado do  Piaui,  representada pelo Exmo. Sr. Prefeito 

Municipal, o Sr. Miguel Borges de Oliveira Júnior, brasileiro, casado, prefeito do Município de 

Miguel Alves -PI, RG n°. 950.035 SSP-PI, CPF n'. 349.463.493-91, residente e domiciliado na 

Rua Eutiquio Borges, n°. 51 — centro, Miguel Alves, Estado do  Piaui-PI, com competência para 

assinar contratos, doravante denominado apenas contratante. 

CONTRATADA 

EDSON P CONSTA  JUNIOR  EIRELL CNPJ: 35.187.278/0001-02. com  sede na 

Avenida Senador  Area  Leão, IV 2185, pavimento 01. SALA 1101, bairro jóquei, neste ato 

representado pelo Sr. Edson Pinheiro Costa  Junior,  doravante denominada simplesmente 

CONTRATADA. 

CLAUSULA PRIMEIRA - DA ORIGEM  

O Contrato reger-se-á pela Lei 8.666/93, e tem como origem a Adesão ao 

PREGÃO PRESENCIAL 022/2019 — PMSBNIA, a ela estando absolutamente vinculada em 

todos os seus termos. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO  

O presente contrato tem por objeto à contratação de empresa para aquisição de  Kit  

livros Buriti Mirim para atender as necessidades dos Alunos do Município de Miguel 

Alves/PI, nos termos da adesão da ATA 015/2019 PREGÃO PRESENCIAL n° 022/2019. 



ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL ALVES 
GABINETE DO PREFEITO 

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR 

Pelo objeto deste contrato, o município contratante pagará à CONTRATADA 

seguinte valor: RS 307.380,00 (trezentos e sete mil e trezentos e oitenta reais), que  sera'  pago 

pelo fornecimento dos  Kits  livros objeto deste contrato para o município de Miguel 

Alves/PI, conforme as cláusulas deste contrato e demais condições estabelecida na lei. 

CLAUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO E DO FORNECIMENTO 

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela prestação dos serviços no 

município de Miguel Alves/PI, à medida que forem fornecidos os materias, através de ordem de 

fornecimento, mediante apresentação da NOTA FISCAL e RECIBO em quatro vias, 

devidamente atestada pelo setor responsável pela ordem de fornecimento. 

PARÁGRAFO ÚNICO - DA DOTACÃO ORCAMENTÂRIA E DA LEGALIDADE  

As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta de recursos específicos 

consignados no orçamento municipal, a saber,  FPM,  Conta Movimento, FME, 

FUNDEB/FUNDEF. ICMS e outras receitas tributárias. 

CLAUSULA QUINTA — DA VIGÊNCIA  

O presente instrumento terá vigência 10 (dez) meses. a contar da data da assinatura 

deste contrato, podendo ser prorrogado através de termo aditivo. 

CLAUSULA SEXTA — DA RESCISÃO E TÉRMINO DO CONTRATO 

O presente Contrato se extingue com o termo final disposto na Cláusula 

Quinta, salvo se houver prorrogação através de aditivo, mas poderá ser rescindido a qualquer 

tempo, por interesse de qualquer urna das partes ou mediante a emissão de aviso prévio de no 

mínimo. 24 (vinte e quatro) horas, com prova de recebimento, ou no caso de ocorrer 

entendimento pela não obrigatoriedade de prestação dos serviços. 



ESTADO DO MAU( 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL ALVES 

GABINETE DO PREFEITO 

Parágrafo Primeiro — dos Outros Casos de Rescisão 

Haverá, ainda rescisão do presente contrato, a critério da parte interessada, na ocorrência: 

a) Por inadimplemento; 

a) Desobediência à Clausula Sexta; 

b) Impossibilidade ou recusa da CONTRATADA em dar 

continuidade na realização dos serviços; 

c) Na hipótese de transferência da execução deste contrato a terceiros, 

no todo ou em parte, sem prévia autorização da CONTRATANTE; 

d) Caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva 

da execução do Contrato; 

e) Na ocorrência de qualquer motivo previsto nos  arts.  77 e 78 da Lei 

n° 8.666/93. 

Parágrafo Segundo 

Nos casos de rescisão, previstos nesta cláusula, serão observados os 

procedimentos previstos nos  arts.  79 e 80 da Lei  if  8.666/93, no que couber sua aplicação. 

CLÁUSULA SÉTIMA CLÁUSULA DERROCATIVA 

A Contratada se obriga a manter, durante a vigência do presente contrato, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação. 

CLÁUSULA OITAVA - DO INADIMPLEMENTO  

O inadimplemento das obrigações previstas no presente Contrato será 

comunicado, por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias após a ocorrência, pela parte prejudicada 

infratora, a fim de que esta providencie a devida regularização no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, sendo que a não regularização implicará na imediata rescisão do Contrato, sem prejuízo de 

outras sanções. 
• 



ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL ALVES 

GABINETE DO PREFEITO 

CLÁUSULA NONA — DAS PENALIDADES 

A CONTRATADA inadimplente, total ou parcialmente. ficará sujeita as 

sanções legais, a saber: 

a) advertência: 

b) multa de 0,3% por dia de atraso até o trigésimo dia ultrapassado do prazo, 

além de receber multa de 10% calculados sobre o valor do contrato; 

c) impedimento de contratar com a Administração Municipal, pelo prazo de até 

2 (dois) anos: e 

d) declaração de inidoneidade para contratar  corn  a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação, na forma da lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

PARÁGRAFO ÚNICO 

O CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA, cumulativamente ou 

não, qualquer das medidas acima, a seu critério, não obstando que o contrato seja rescindido. 

CLAUSULA DÉCIMA — DO FORO  

As partes elegem o foro da Comarca de Miguel Alves/PI (P1) como competente. 

renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir dúvidas e questões 

decorrentes deste Contrato. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS  

Toda e qualquer alteração no conteúdo ou objeto deste contrato deverá ser processada 

de comum acordo entre as partes, sendo oficializada através do correspondente Termo Aditivo. 

Vigoram para o presente Contrato, todos os termos da adesão PREGÃO 

PRESENCIAL 022/2019- PMSB/MA, como se nela estivesse transcrito. 



• 

• 



ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL ALVES 
GABINETE DO PREFEITO 

   

• 

E. por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente contrato, em três vias 

de igual teor, na presença de testemunhas que também o assinam. 

Miguel Alves/PI, 28 de fevereiro de 2020. 

e  

CONTRATANTE: 

/Oh
PREiftMiJICIPALD MIGUEL1ÁLVES/PI 

Miguel itiorges Oliveira Júnior - Prefeito Municipal 

CONTRATADA: 
"P\ 

EDSON I) CONSTAJUNIOR EIRELI, 

CNP.Y. 35.187.278/0001-02 

TESTEM  UN  FIA S: 

CPF: 

CPF: 
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DESTINATÁRIO/REMETENTE 
NOMERAZÃO sociAL 
MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES 06.553.614/0004-20 

DATA DA EMISSÃO 

12/03/2020 
ENDEREÇO 

RUA MARIANO MENDES, 33 
BAIRROiDISTR1Tt) 
****** 

CEP 

64130-000 
DATA DE SAÍDA/ENTRADA 

12/03/2020  
MUNICÍPIO 

Ameiguel Alves 
INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 

09:56:00 
FONT:FAX  UP  

BASE DE CALCULO DE ICMS 

0,00 
VALOR DO ICMS 

0,00 
BASE DE CÁLCULO ICMS ST 

0,00 
VALOR DO 1CMS SUBSTITUIÇÃO 

0,00 
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 

307.380,00 
VALOR DO FRETE 

0,00 
VALOR DO SEGURO 

0,00 
DESCONTO 

0,00 
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 

0,00 
VALOR DO TPI 

0,00 
VALOR APROX DOS TRIBUTOS 

0,00 
VALOR TOTAL DA NOTA 

307.380,00 
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS 

RECEBEMOS DE EDSON P COSTA  JUNIOR  EIRELI OS PRODUTOS!SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO VALOR NOTA  

RS 307.380,00 
NF-e 

N°: 000.000.007 
SÉRIE: O 

DATA DE RECEBIMENTO 

/ /  

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DESTINATÁRIO 

MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES 

EDSON P COSTA  JUNIOR  EIRELI 

AS SENA.DOR  AREA  li/AO, 2185 

PAVNIT001 SALA 1001 
JOQUEI 
Teresina  

eft. PI 
TEL/FAX: 86999297463 

-- CEP: 64049110 

DANFE 
DOC

D
U
A
ME

NO
N
T
T
A
O

F
A
IS
U
C
X
A
IL
L

IAR 

ELETRÔNICA 

111111 1 11 01 I II MIN 11111011101 I 111111 8 111111 

CHAVE DE ACESSO 

2220 0335 1872 7800 0102 5500 0000 0000 0718 2038 6465  
0 - Entrada 
1 -  Saida 

1  

N° 000.000.007 
StRIE : 0 

FOLHA: ide! 

consuina de autenti. ...Jade nc p,rtal naciona I. cia  Iii'  --. 
,,-.44.a fE.. f ar.enda ..g., .br.:porte.1 

ou no ,ite de. Se f aL Autori,adore 

NATUREZA DA OPERAÇÃO 

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros 
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 

322200003800823 -  12/03/2020 10:13:51 

INSCRIÇÃO ESTADUAL 

196573530 
INSCRIÇÃO ESTADUA I.  SUB.  TRIBUTARIA CNRI 

35.187.278/0001-02 

CÁLCULO DO IMPOSTO 

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 

9-Sem Frete 
COMO ANTT PLACA DO VEICULO  OF CINRI/CPF 

ENDEREÇO MUNICÍPIO  LT  INSCRIÇÃO ESTADUAL  

QUA NTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO 

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO  
COD  

PROD.  
DESCRIC..A0 DO PRODI.,TO,SERVIÇO NCM 

SB 
CSOSN  CFO}  UNID. /E A',) VALOR 

UNTFARIO 
VALOR 
TOTAL 

B.CALC ICMS VALOR ICMS VALOR IPI  
ALIQUOTAS VALOR APROX. 

DOS TRIBUTOS  ICMS IN 

KIT  BITRITI  maim  -MA TERNAL.2 
ANOS.EDLFORA MODERNA 

01012900 0 102 5102  KIT  

- _ 

135,0000 188,0000 25.380,00 

......  

OPO 0,00 0.00 0,00  OA  0.00 

KIT BURP))  MIRIM-INFANTIL 3 
ANOS. EDITORA MODERNA 

01012900 0 102 5102  KIT  

- --, 

500,0000 188,0000 94_000,00 0,00  OA  0,00 0,00 0,00 0,00 

KIT  BURITI MIRIM-INEANTTI., II-04 
ANOS.EDITORA MODERNA 

01012900 0 102 5102  

_ 

KIT  500,0000 188,0000 94.000_00 0,00 
- 

0,00 
-  

0,00 0,00 0,00) 0,00 

10  
KIT  BURITI MIRIM-INFANTIL  III-5 
ANOS EDITORA MODERNA 

01012900 0 102 5102  KIT  500,0000 188,0000 94.000.00 0,00 0.00) 
-, 

0,00 0,00 0,00 0,00  

CÁLCULO DO ISSQN 

I NSCR IÇA0 I\ IUNIC 'PAL VALOR TOTAL DOS  SERVIÇOS  BASE DE  CALCULO  DO ISSQN VALOR DC) ISSQN 

000000 0,00 0,00 0,00  

DADOS ADICIONAIS 
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Ec,umento emitido por Optante pelo Simples Na,ional. Nao gera  di  
o a  credit°  fiscal de  OPT.  
Ao: 3507-5 C/C: 81285-X BANCO DO BRASIL-EDSON P COSTA  JUNIOR  EIRELI 
Obselvaq6es destinadas ao Fisco: 
Tributos Federafs, 0,00% Tributos Estaduai,:0,00% Tributos Munioi 
s. 0,00% 

RESERVADO AO FISCO 
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SEXRE'TARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE  SAO  BERNARDO 
ESTADO DO MARANHÃO 

CNP3: 30.728.420/0001-50 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA  

O Fundo Municipal de Educação de São Bernardo - Ma, inscrita no CNPI: 30.728.420/0001-
50, situada na Rua Cônego  Nestor,  SiN - Centro - CEP 65.550-000, atesta para os devidos 
fins que a empresa EDSON P COSTA  JUNIOR  EIRELI, inscrita no CNP) sob ng 
35.187.278/0001-02, situada na Rua Vereador Edmundo Genuíno Oliveira,  Ng  2860, Sala-
A, Bairro São Cristóvão,Cep-64.055-030 . Telefone: (86) 3234-2578, no município de  
Teresina  -PI, forneceu os Livros Didáticos para (EDUCAÇÃO INFANTIL, PROVA BRASIL E 
EjA) abaixo descriminados de acordo com a Ata de Registro de Preços ng 008/2021 e 
Processo Administrativo 20210007/2021-CPI„Pregão Eletrônico ng 005/2021,Contrato 
n-c1202103019001 CPL-PMSB/MA. 

... 

Item Especificação II nd Qtd Marca 

I 

COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO  LINGUA  PORTUGUESA PARA P ANO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL I - ALUNO: Livro consumível para disciplina de  Lingua  
Portuguesa, deverá ser destinado aos alunos do 1,,  ano do Ensino Fundamental I. 
composto no  minim()  por 100 (cem) e no máximo por 120 (cento e vinte) páginas 
impressas em papel  Offset corn  aproximadamente 90g/m. 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 devera ser planejada para uma aula de aproximadamente  SS  

(cinquenta e  dim))  minutos, a serem trabalhadas urna vez por semana, contendo tarefas 
com graus progressivos de dificuldade envolvendo diferentes habilidades. A cada bloco 
de conteúdos trabalhados do livro (licões), o aluno devera encontrar inserido no próprio 
livro, sem folhas a parte, um desafio de leitura e um simulado, para que se possa avaliar 
o processo de aprendizagem, sendo esta, uma etapa indispensável no processo crescente 

de aquisição de conhecimento. A seqancia de conteúdos deve estar organizada de 
acordo com os conteúdos definidos pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para 
O 1 -,' ano, considerando uma ordem crescente de dificuldade. 

' 

UNO 425 
EDITORA 

MODERNA 

GUIA DE RECURSOS DIDATICOS APROVA BRASIL-CADERNO  LINGUA  PORTUGUESA 
PARA V ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I- PROFESSOR: Livro consumivel para 

disciplina de  Lingua  Portuguesa, deverá ser destinado aos professores do 1Q ano do 

Ensino Fundamental I, composto por no  minim  95 (noventa e cinco) páginas impressas 
em papel Off corn  set  co aprom madamente 90g/m1, com acabamento em brochura, 

empastado  corn  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 

Und 2 4 
EDITORA 

MODERNA 
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SEXRETAR1A MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO 
ESTADO DO MARANHÃO 

CNP):: 30.728.420/0001-50 

. 

trabalhado e também para cada simulado, para amdaros 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 Marrizes de Referência do Saeh, 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, alem 
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 corn  aproximadamente 75g/m2  em 
formato aproximado de 27,0cm x 40,0cm. Deverão ser realizadas, no mínimo, 04 (quatro) 
capacitações presenciais, realizadas por pedagogo,  corn  carga horária  minima  de 02 
(duas) floras cada, com a finalidade apresentação e implantação do projeto e material 
didático. Corno parte integrante da oferta, deve -se incluir uma proposta de Avaliação 
Diagnástica, a ser aplicada no inicio do ano letivo com o objetivo Pagina 3 de 29 de 
oportunizar  urn  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. 

3 

COLEÇÃO APROVA BRAML-CADERNO  LINGUA  PORTUGUESA PARA 2Q ANO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL I - ALUNO: Livro consumivel para disciplina de  Lingua  
Portuguesa, deverá ser destinado aos alunos do 20  ano do Ensino Fundamental 1, 
composto no mínimo por 100 (cem) e no máximo por 120 (cento e vinte) paginas 
impressas em papel  Offset  com aproximadamente 90g/m', com acabamento em espirai 
empastado com capa plastic:a, no fiirmato 20,5cm x 27.5cm, organizados no mínimo em 
10  Weil.  lições, compostas pelos seguintes conteúdos: leituras de adivinha, trava-lingua,  
parienda, texto jornalístico, legenda, convite, receita culinária, regras de jogo, lenda e 
fabulas. Cada Não deverá An-  planejada para uma aula de aproximadamente 55 
(cinquenta e cinco) minutos, a serem trabalhadas uma vez por semana, contendo tarefas  

corn  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, urna etapa indispensável no processo crescente 
de aquisição de conhecimento. A sequência de conteúdos deve estar organizada de 
acordo com os conteúdos definidos pela Base Nacional Comum Curricular (SN  CC)  para 

o 2 ano, considerando inna ordem crescente de dificuldade. a 

Und 425 
EDITORA 
MODERNA 
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SEXRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE  SAO  BERNARDO 
ESTADO DO MARANHÃO 

CNP): 30.728A20/0001-50 

4 

GUIA DE RECURSOS DIDATICOS APROVA BRASIL- PARA 22  ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL I - PROFESSOR: Livro consumivel para dtsciplina de  Lingua  
Portuguesa, deverá ser destinado aos professores do 2,.  ano do Enstno Fundamental I, 
composto por no  minim()  95 (noventa e cinco) paginas impressas em papel  Offset  com 
aproximadamente 90g/nn', cm acabamento em brochura, empastado  corn  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 o competências avaliadas. 
com  base nas Matrizes de Referftcia do  Saab,  sobretudo a Avaliação Nacional de 
Alfabetizaçao (ANA). Cada página devera conter a reprodução reduzida da pagina do 
livro do  al  uno 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  
am-Mates caso  sewn  observadas dificuldades. Deverão acompanhar o Guia do 
Professor. 04 (quatro) fichas para registro de Desafios de Leitura que avaliem a flutmcia 
leitora dos estudantes, impressas em  Offset  com aproximadamente 75g/m 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 ema proposta de Avaliação 
Diagnostica, a ser aplicada no inicio do ano letivo com o objetivo Pagina 3 de 29 de 
oportunizar  urn  planejamento mais assertivo no que diz respeito ao trabalho  corn  
competências de habilidades do Saeb, a partir da observação do desempenho dos 
estudantes, da turma e da rede de ensino. 

Und 24  EDITORA 
MODERNA 

I 

COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO  LINGUA  PORTUGUESA PARA 39  ANO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL I • ALUNO: Livro consumivel para disciplina de  Lingua  
Portuguesa, deverá ser destinado aos alunos do 39  ano do Ensino Fundamental I, 
composto no mínimo por 100  (cam)  e no máximo por 120 (canto e vinte) paginas 
impressas em papel  Offset  com aproximadamente 90girnz, com acabamento em espiral 
empastado  corn  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 urna aula  dc  aproximadarnente 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 tolhas a parte, um desafio de leitura e um simulado, para 
que se possa avaliar o  process()  de aprendizagem, sendo esta, uma etapa indispensável 
no processo crescente de aquisição de conhecimento. A sequência de conteúdos deve 

1 estar organizada de acordo com os conteúdos definidos pela Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) para a 3`-' ano, considerando uma ordem crescente de dificuldade. 

Und 45E) 
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SEXRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO 
ESTADO DO MARANHÃO 

CNI23: 30.728.420/0001-50 

6 

GUIA DE RECURSOS D1DATICOS APROVA BRASIL-CADERNO  LINGUA  PORTUGUESA 
PARA 311  ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 - PROFESSOR: lavro consumfvel 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/m=, 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 3° ano do Ensino 
Fundamental I. devendo trazer orientações pedagdgicas detalhadas para cada conteúdo 
trabalhado e Oimbém para cada simulado, para ajudar os alunos no  moment(.,  da correção 
das queetaes propostas, relação dos conteúdos desenvolvidos nas lições anteriores e que 
são explorados nas questões propostas no simulado e indicaçao das habilidades e 

onpetências avaliadas, com base nas Matrizes de Referência do  Saab,  sobretudo a 
Avaliação Nacional de Alfabetizaçâo (ANA). Cada pagina devera conter a reprodução 
reduzida da página do livro do aluno gabaritado, relação das habilidades e capacidades 
essenciais do  al  uno para aprendizagem dos conteúdos da lição, comentários. sugestões 
e orientações especificas para o desenvolvimento das questões, incluindo trabalhos 
preliminares e finais essenciais, relação dos conteúdos desenvolvidos nas paginas, alem 
de sugestões de atividades caso sejam observadas dificuldad.es. 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/ml  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 oferta, deve -se incluir ma  propose]  de Avaliação 
Diagnostica, a ser aplicada no inicio do ano letivo com o objetivo Pagina 3 de 29 de 
oportunizar um planejamento mais assertivo no que diz respeito ao trabalho  corn  
competências de habilidades do  Saab,  a partir da observação do desempenho dos 
estudantes, da turma e da rede de ensino. 
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COLEÇÃO APROVA BRAS1L-CADERNO  LINGUA  PORTUGUESA PARA 42  ANO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL I - ALUNO: Livro consumível para disciplina de  Lingua  
Portuguesa, devera ser destinado aos alunos do 4° ano do Ensino Fundamental I, 
composto no mínimo por 100 (cem) e no máximo por 120 (canto e vinte) paginas 
impressas em papel  Offset  com aproximadamente 90g/m', cum acabamento em espiral 
empastado com capa piastica. no formato 20,5cm. x 27,5cm, organizados no mínimo em 
10 (dez) lições, compostas pelos seguintes conteúdos: leituras de adivinha, trava-lfngua, 
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 urna vez por semana, contendo tarefas 

com graus progressivos de dificuldade envolvendo diferentes habilidades. A cada bloco 
de conteúdos trabalhados do  hero  (lições), o aluno deverá encontrar inserido no próprio 

lisTo, sem folhas a parte, uni desafio de leitura e um simulado, para que se possa avaliar 
o processo de aprendizagem, sendo esta. uma etapa indispensável no processo crescente 
.e aquisição de conhecimento. A sequência de conteúdos deve estar organizada de 

acordo com os conteúdos definidos  pee]  Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para 

o 4° ano, considerando unia ordem crescente4odfrnaPta...... 
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F  GUIA DE RECURSOS DIDATICOS APROVA BRASIL-CADERNO  LINGUA  PORTUGUESA 
PARA V ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 - PROFESSOR: Livro consumível para 
disciplina de  Lingua  Portuguesa, devera ser destinado aos professores do 40  ano do 
Ensino Fundamental f, composto por no mínimo 95 (noventa e cinco) paginas impressas 
em papel  Offset  com aproximadamente 90g/m2, com acabamento em brochura, 
empastado com capa plástica, no formato aproximado de 23.0cm x 28.8cm. com  no 
mínimo 10 (dez) lições. Deverá ser destinado dos professores do 2° ano do Ensino 
Fundamental!, devendo trazer nrientações pedagógicas detalhadas para Gala 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 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, alem 
de sugestões de atividades case 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 minimo, 04 (quatro) 
capacitações presenciais, realizadas por pedagogo, com carga horária  minima  de 02 
(duas) horas cada, com a finalidade apresentação e implantação do projeto e material 
didático. Como parte integrante da oferta, deve -se incluir uma proposta de Avaliação  
Diagnostic-a, a ser aplicada no micio do ano letivo com o objetivo Pagina 3 de 29 de 
oportunizar  urn  planejamento mais assertivo no que diz respeito do trabalho com 
competências de habilidades do  Saab,  a partir da observação do desempenho dos 
estudantes, da turma e da rede de ensino. 
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COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO LÍNGUA PORTUGUESA PARA 59  ANO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL 1 - ALUNO: Livro consumivel para disciplina de  Lingua  

Portuguesa, devera ser destinado aos alunos do 5',  ano do Ensino Fundamental 1, 
composto no mínimo por 100 (cem) e no máximo por 120 (cento e vinte) paginas 
impressas em papel  Offset  com aproximadamente 90gian'a  corn  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 urna aula de aproximadamente 55 
(cinquenta e cinco) minutos, a serem trabalhadas urna 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  

!Wm,  sem folhas a parte, um desafio de leitura e um simulado. par-a que se possa avaliar 
0 processo de aprendizagem* sendo esta, urna etapa indispensável no processo crescente 
de aquisição de conhecimento. A sequência de conteúdos deve estar organizada de 
acordo  corn  os conteúdos definidos peia Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para 

o 5a ano. considerando uma ordem crescente de dificuldade. 
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I GUIA DE RECURSOS DIDATICOS APROVA BRASIL-CADERNO  LINGUA  PORTUGUESA 
PARA Sa ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I - PROFESSOR: Livro consumivel para 
disciplina de  Lingua  Portuguesa, devera ser destinado aos prokassores do 5Q ano do 
Ensino Fundamental!, composto por no mínimo 95 (noventa e cinco) páginas impressas 
em papel  Offset corn  aproximadamente 90g/m,  corn  acabamento  am  brochura, 
empastado com capa plastica, no formato aproximado de 23,0cm x 28,8cm, com no 
mínimo 10 (dez) lições. Deverá ser destinada aos professores do Sa ano do Ensino 
Fundamental 1, devendo trazer orientações pedagógicas detalhadas para cada conteúdo 
trabalhado e também para cada simulado, para ajudar os  al  unos no  moment°  da correção 
das questões propostas, relação dos conteúdos desenvolvidos nas lições anteriores e que 
são explorados nas questões propagas no simulado e indicação das habilidades e 
competências avaliadas, cum base nas Matrizes de Referência do  Saab,  sobretudo 

10 

Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA), Cada página deverá conter a reprodução 
reduzida da página do tiara 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  finals  essenciais, relação dos conteúdos desenvolvidos nas paginas, além 
de sugestões de atividades caso sejam observadas dificuldades. Deverão acompanhar o 

Und 40  
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Guta do Professor, 04 (quatro) fichas para registro de Desafios de Leitura que avaliem a 
fluência leitora dos estudantes, impressas em  Offset corn  aproximadamente 75g/m em 
formato aproximado de 27,0cm x 40,0cm. Deverão ser realizadas, no  minima  04 (quatro) 
capacitações presenciais, realizadas por pedagogo, com carga horária  minima  de 02 
(duas)  trivia;  cada, com a finalidade apresentação e implantação do projeto e material 
didático, Como parte intaarante da oferta, deva -se incluir urna proposta de Avaliação 
Diagruistica, a ser aplicada no inicio do ano letivo cum o objetivo Página 3 de 29 de 
oportuniaar um planejamento mais assertivo no que diz respeito ao trabalho  corn  

. competências de habilidades do Saeb, a partir da observação do desempenho dos 
estudantes, da turma e da rede de  amino.  

COLEÇÃO APROVA BRASIL- CADERNO  LINGUA  PORTUGUESA PARA 62  ANO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL II - ALUNO:Livro consumivel para disciplina de  Lingua  
Portuguesa, devera ser destinado aos alunos do tiç ano do Ensino Fundamental II. 
composto por no mínimo 100 (canto) e no máximo 160 (canto e sessenta) paginas 
impressas em papel  Offset corn  aproximadamente 90g/rn',  corn  acabamento em espiral 

empastado COM capa plástica, no formato aproximado de 20,5cm x 27,5cm, organizados  

am  aproximadamente 20 (vinte) lições cada um, compostas com os seguintes conteúdos: 
relato de inernorai, poema e ha icaa conto de mistério, tetra de canção, leitura de imagem, 
entrevista, carta de leitor, texto de divulgação cientitica„ sinopse de filme, campanha 
institucional, verbete de enciclopédia, relato de experiência cientifica,  charge,  sonata, 

reportagem, biografia. autobiografia, regulamento, artigo de opinião. Cada lição devera 
ser planejada para uma aula de aproximadamente 50 (cinquenta) minutos, a serem 
trabalhadas uma vez por semana, contendo tarefas com graus progressivos de 
dificuldade envolvendo diferentes habilidades. Em aproximadamente a cada 05 
conteúdos trabalhados do livro, o  al  uno devera encontrar inserido no próprio livro, sem 
folhas a parte,  urn  simulado, para que se possa avaliar o processo que é uma etapa 
indispensável no processo ensino aprendizagem. No livro de  Lingua  Portuguesa deverão 
estar inseridas 04 (quatro) folhas de respostas agabaritosdestacaveis. não sendo folhas 
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a parte, que deverão ser preenchidas pelos  al  unos 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 Nacionai Comum Curricular (BNCC) para o 69  ano, 
considerando urna ordem crescente de dificuldade. 

12 

COLEÇÃO APROVA BRAS1L-CADERNO  LINGUA  PORTUGUESA PARA 69  ANO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL 11 - PROFESSOR: Livro consumível para disciplina de  Lingua  
Portuguesa, deverd ser destinado aos professores do 6‘,  ano do Ensino Fundamental 11, 
composto por no mínimo 120 (canto e vinte) paginas impressas em papel  Offset corn  
aproximadamente 90g/m2,  corn  acabamento em brochura, empastado  corn  capa plástica. 
no formato aproximado de 23.0cm x 28,8cm. Deverá ser destinado aos professores dos 
69  anos do Ensino Fundamental II, devendo trazer orientações pedagogicas detalhadas 
para cada conteúdo trabalhado e também para cada simulado, contendo a descrição da 
habilidade desenvolvida, indicações para corrigir cada teste, inclusive com as 
justificativas para as opções incorretas, explicação sobre o conceito avaliado no mesmo. 
Cada página deverá conter a reprodução reduzida da pagina do  byre  do alunogabaritaaio. 
informações sobre o gênero textual estudado, gènero textual estudado nalição, 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/m em formato aproximado de 27,0cm x 40,0cm. Com  o 
objetivo de oferecer um  diagnostic()  do desenvolvimento de cada  at  uno 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 ensmo e componente curricular, princípios educativos e 
pedagógicos. Como parte integrante da oferta, deve-se incl urr u ma proposta de Avaliação 
Diagnostica, a ser aplicada no inicio do ano letivo com o objetivo de oportimizar um 
planeamento 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. 
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COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO LÍNGUA PORTUGUESA PARA 79  ANO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL II - ALUNO: Livro consurnivel para disciplina de  Lingua  

Portuguesa, deverá ser destinado aos alunos do 79  ano do Ensino Fundamental II, 

composto por no mínimo 100  (cent())  e no máximo 160 (cento e sessenta) páginas 

impressas em  panel Offset corn  aproximadamente 90g/m', com acabamento em espiral 

empastado  corn  capa plástica. no formato aproximado de 20,5cm x 27,5cm, organizados 
ern  aproximadamente 20 (vinte) lições cada um, compostas  corn  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 científica, sinopse de filme, campanha 
institucional, verbete de enciclopédia, relato de experiência científica,  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 profiressivos de 
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dificuldade envolvendo diferentes habilidades. Ern  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 OS (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 (8 NCC) para o 7° ano, 
considerando uma ordem crescente de dificuldade. 
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GUIA DE RECURSOS DIDATICOS APROVA BRASIL-CADERNO LÍNGUA PORTUGUESA 
PARA 7v, ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 11 - PROFESSOR: Livro consumfvel para 
disciplina de  Lingua  Portuguesa, deverá ser destinado aos professores do 7° 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 dOS 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 incorreras, explicação sobre o 
conceito avaliado no mesmo. Cada página deverá conter a reprodução reduzida da 
pagina do livro do aluno .gabaribido. 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  cam  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 corn  aproximadamente 75g/m2  em formato 
aproximado de 27,0cm x 40,0cm. Com  o oMetivo de oferecer uni diagnóstico do 
desenvolvimento de cada aluno e tanitiern de toda turma após cada simulado contido no 
livro do aluno. Deverão ser realizadas 05  ((Ina))  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,  principle's  educativos e pedagógicos. Como parte integrante da 
oferta, deve-se incluir uma proposta de Avaliação  Diagnostic-a. a ser aplicada no inicio do 
ano letivo com o objetivo de oport-unizar um planejamento mais assertivo no que diz 
respeito ao trabalho com competências de habilidades do Saeb, a partir da observação 
de desemyenho dos estudantes, da turma e da rede de ensino. 
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COLE00 APROVA BRASIL-CADERNO  LINGUA  PORTUGUESA PARA BQ ANO DO I 
ENSINO FUNDAMENTAL  If  - ALUNO: Livro -consumivel para disciplina de  Lingua  
Portuguesa. devera ser destinado aos alunos do 8° ano do Ensino Fundamental II, 
composto por no mínimo 100  (cent°,  e no máximo 160 (cento e sessenta) páginas 
impressas  ern  papel  Offset corn  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, tetra de canção, leitura de imagem, 
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entrevista, carta de leitor, texto de divulgação cientifica, sinopse de filme, campanha 
institurional, verbete de enciclopédia. relato de experiência cientifica,  charge,  soneto, 
reportagem, hiografia, autobiografia, regulamento, artigo de opinião. Cada lição deverá 
ser planejada para uma aula de aproximadamente  SO  (cinquenta) minutos, a serem 
trabalhadas  Iona  vez por semana, contendo tarefas com graus progressivos de 
dificuldade envolvendo diferentes habilidades. Em aproximadamente a cada 05 
conteúdos trabalhados do  hero,  o aluno deverá encontrar inserido no próprio livro, sem 
folhas a parte, um simulado, para  qua  se possa avaliar o processo que é tuna etapa 
indispensável no processo ensino aprendizagens. No livro de  Lingua  Portuguesa deverão 
estar inseridas 04 (quatro) folhas de respostas j gabaritos destacáveis, não sendo folhas 
a parte, que deverão ser preenchidas pelos alunos ao realizarem o simulado ao final de 
aproximadamente 05  Ones))  conteúdos trabalhados, para se familiarizarem com o 
modelo de prova de gabarito. A sequência de conteúdos deve estar organizada de acordo  
corn  os conteúdos definidos pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para o 8,7  ano, 
considerando uma ordem crescente de dificuldade. 
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GUIA DE RECURSOS D1DATICOS APROVA BRASIL-CADERNO  LINGUA  PORTUGUESA 
PARA  flu  ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II - PROFESSOR; Livro consumivel para 
disciplina de  Lingua  Portuguesa, dera ser destinado aos professores  dc  8Q ano do 
Ensino Fundamental II, composto por no mínimo 120 (canto e vinte) paginas impressas 
em papel  Offset  com aproximadamente 90g/rn', com acabamento em brochura, 
empastado com capa plástica, no formato aproximado de 23,0crn x 28,8cm. Devera ser 
destinado aos professores dos 62  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 testa, inclusive com as justificativas para as opções incorretas, explicação sobre o 
conceito avaliado no mesmo, Cada página devera conter a reprodução reduzida da 
pagina do livro do aluno gabaritado, informações sobre o género textual estudado, 
gênero textual estudado na lição, descrição da habilidade desenvolvida em cada 
atividade.    definição e caracteristica 5 do gênero textual estud  ado,  orientações e sugestões 
para Página 18 de 29 trabalhar  coin  as atividades, questões para explorar o género 
textual estudado e orientações sobre corno encaminhar atividades mais complexas. 
Deverão acompanhar o Guia e Recursos Didáticos de  Lingua  Portuguesa, 04 (quatro)  
fichas para registro, impressas em  Offset corn  aproximadamente 75g/ in2  em formato 
aproximado de 27,0can x 40,0cm. Com  o objetivo de oferecer um diagnostico do 
desenvolvimento de cada aluno e  Lantern  de toda turma após cada simulado contido no 
livro do aio no. Deverão ser realizadas 05 (cinco) capacitações presenciais, realizadas por 
pedagogo, com carga horaria  minima  de 02 (duas) horas cada, com a finalidade 
apresentação e implantação do proleto e material didático, por segmento de ensino e 
componente curricular, principios educativos e pedagógicos. Como parte integrante da 
oferta, deve-se incluir urna proposta de Avaliação Diagnástica, a ser aplicada no inicio do 
ano letivo  corn  o objetivo de oportunizar um planejamento  mats  assertivo no que diz 
respeito ao trabalho com competências de habilidades do  Saab,  a partir da observação 
do desempenho dos estudantes. da turma e da rede de ensino, — 
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COLEÇÃO APROVA BRAS1L-CADERNO LÍNGUA PORTUGUESA PARA 9Q ANO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL 11 - ALUNO:Livro consumivel para disciplina de  Lingua  
Portuguesa, deverá ser destinado aos altint, do 9,  ano do Ensino Fundamental  IL  
composto por no mínimo 100 (canto) e do máximo 160 (cento e sessenta) páginas 
impressas em  panel Offset  com aproximadamente 90g/ m2,  corn  acabamento  ern  espiral 
empastado  corn  capa plástica, no formato aproximado de 20,5art x 27,5cm, organizados 
em aproximadamente 20 (vinte) lirões cada  urn,  compostas com os seguintes conteúdos: 
relato de mernõria, poema e ha icai, conto de mistério, letra de canção. leitura de imagem, 
entrevista, carta de leitor, texto de divulgação cientifica. sinopse de filme: campanha 
institucional, verbete de encidopedia, relato de expenéncia cientifica,  charge,  soneto, 

, reportagem, biografia, autobiografia, regulamento, artigo de °pinta°. Cada lição deverá 
ser planejada para urna aula de aproximadamente  SO  (cinquenta) minutos, a  scram  
trabalhadas urna vez por semana, contendo tarefas  corn  graus progressivos de 
dificuldade envolvendo diferentes habilidades. Em aproximadamente a cada OS 
conteúdos trabalhados do livro, o aluno devera encontrar inserido no próprio livro, sem 
folhas a parte, um simulado, para que se possa avaliar o processo que 6. 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 OS (cinco) conteúdos trabalhados, para se familiarizarem com 0 
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 9Q ano, 
considerando uma ordem crescente de dificuldade. 
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GUIA DE RECURSOS DIDÁTICOS APROVA BRASIL-CADERNO  LINGUA  PORTUGUESA 
PARA 90  ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II - PROFESSOR: Livro consumivel para 
disciplina de  Lingua  Portuguesa. deverá ser destinado aos professores do 90  ano do 
Ensino Fundamental II, composto por no mínimo 120 (cento e vinte) paginas impressas 
em papel  Offset  com aproximadamente 90g/m2,  corn  acabamento em brochura, 
empastado  corn  capa plástica, no  tomato  aproximado de 23,0cm x 28,8cm. Devera ser 
destinado aos professores dos 9Q 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 testa, inclusive com as justificativas para as opções incorretas, explicação sobre o 
conceito avaliado no mesmo. Cada pagina deverá conter a reprodução reduzida da 
pagina do livro do aluno 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 Guta 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 
cl esenvoivi  meet()  de cada aluno e também de toda turma após cada simulado contido no 
livro do aluno. Deverão ser realizadas OS (cinco) capacitações presenciais, realizadas por 
pedagogo,  cam  carga horária  minima  de 02 (duas) horas cada, com a finalidade 
apresentação e implantação do projeto e material didático, por segmento de ensino e 

Und 24 EDITORA 
MODERNA 



• 



SEXRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE  SAO  BERNARDO 
ESTADO DO MARANHÃO 

CNP3: 30.728.420/0001-50 

componente curricular, principlos educativos e pedagógicos. Como parte integrante da 
oferta. de-ve-seincluir urna proposta de Avaliação Diagnóstica. a ser aplicada no início cio 
ano letivo com o objetivo de oportunizar um planejamento mais assertivo no que diz 
respeito ao trabalho  corn  competências de habilidades do  Sae!),  a partir da observação 
do desempenho dos estudantes, da tarma e da rede de ensino. 
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COLEÇÃO APROVA BRASIL CADERNO DE MATEMÁTICA PARA 1 2  ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL I - ALUNOlivro consumivel para disciplina de Matemática,, deverá ser 
destinado aos alunos do 1,' ano do Ensino Fundamental I, composto no mínimo por  so  
(oitenta) e no máximo por 130 (cento e trinta) paginas impressas cm papel  Offset corn  
aproximadamente 90g/m', com acabamento  ern  espiral empastado com capa plástica, 
no formato 20,5crn 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 corno material destacivel. Cada lição devera ser 
planejada para urna aula de aproximadamente 55 (cinquenta e cinco) minutos, a serem 
trabalhadas  urea  vez por semana, contendo tarefas  corn  graus progressivos de 
dificuldade envolvendo diferentes habilidades. A cada bloco de conteúdos trabalhados 
do livro (lições), o aluno devera encontrar inserido no próprio livro, sem folhas a pane. 
um  simulado, para que se possa avaliar o processo de aprendizagem, sendo esta, uma 
etapa indispensável no processo crescente de aquisição de conhecimento. A sequência 
de conteúdos deve estar organizada de acordo com os conteúdos definidos pela Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC) para o lv ano, considerando uma ordem erescente 
de dificuldade, 
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GUIA DE RECURSOS DIDATICOS APROVA BRASIL-CADERNO DE MATEMÁTICA 
PARA 12  ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I - PROFESSOR:Livro consumfvel para 
disciplina de Matemática, devera ser destinado aos professores do 1s1  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 
plistica, no  tomato  aproximado de 23,0cm x 28,8cm. Devera ser destinado aos 
professores do 1Q ano do Ensino Fundamental I, oferecendo orientações pedagógicas 
detalhadas nas laterais, para cada conteúdo trabalhado no livro do aluno,  horn  como para 
cada simulado, de modo a indicar procedimento adotados em avaliasões externas e 
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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  Saab,  
sobretudo a Avaliação Nacional de Alfabetazaçao (ANA). Cada pagina deverá conter a 
reprodução reduzida da  pajama  do livro do aluno gabaritado, relação das habilidades e 
competancias essenciata 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 vaginas, além de sugestões de atividades caso sejam observadas 
dificuldades. Deverão ser realizadas, no  minim,  04 (quatro) capacitações presenciais, 

• realizadas por pedagogo,  corn  carga horária  minima  de 02 (duas) horas cada,  corn  a 
finalidade apresentação e implantação do valeta e material didático. Como parte 
integrante da oferta, deve-se incluir urna 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  Saab:  a 
partir da observação do desempenho dos estudantes, da turma e da rede de ensino. 
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COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE MATEMÁTICA PARA 29  ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL I - AL U NO:Livro consurnivel para disciplina de Matemática, deverá ser 
destinado aos alunos do 2,,  ano do Ensino Fundamental 1. composto no minimo per 80 
ioitental e no máximo por 130 (canto e trinta) páginas impressas em papal  Offset  com 
aproximadamente 90g/ri', com acabamento em espiral empastado com capa plástica, 
no formato 20,5cm x 27,5cm, organizados em no  minim°  10 (dez) lições, que se valham 
do desenvolvimento de habilidades matemáticas por meto de jogos, priorizando os iogos 
de regras, em que os alunos poderão assumir diferentes papéis e combinar novas regras  
corn  o grupo. Deve-se oferecer também tabuleiros ou peças prontas, disponíveis no 
desenvolvimento dos conteúdos ou como material destacavel. Cada lição devera ser 
planejada para uma aula de aproximadamente  SS  (cinquenta e cinco) minutos, a serem 
trabalhadas urna 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 aprendiaagern, sendo esta, uma 
etapa indispensável no processo crescente de aquisição de conhecimento. A sequência 
de conteúdos deve estar organizada de acordo com os conteados definidos pela Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC) para o 2,  ano, considerando urna ordem crescente 
de dificuldade 
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GUIA DE RECURSOS DIDATICOS APROVA BRASIL-CADERNO DE MATEMÁTICA 

PARA 29  ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I - PROFESSOR:Livro consumivel para 

disciplina de Matemática, devera 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. Devera ser destinado aos 
professores do 2" ano do Ensino Fundamental 1, oferecendo orientaçaies pedagógicas 
detalhadas nas laterais, para cada conteúdo trabalhado no livro do aluno, hem  co  mo 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 
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habilidades e competências avaliadas, com base nas Matrizes de Referência do Saeb, 
sobretudo a Avaliação Nacional de Al fabetizapo (ANA). Cada página devera conter a 
reproducao reduzida da pagina do livro do aluno gabaritado, relação das habilidades e 
competencias 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, rc.,lação dos conteúdos 
desenvolvidos nas paginas, alêm de sugestões de atividades  ,,so  sejam observadas 
dificuldades. Deverão ser realizadas, no  minim,  04 (quatro) capacitações presenciais, 
realizadas por pedagogo, com carga horána  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  corn  competências de habilidades do Saeb, a 
partir da observação do desempenho dos estudantes, da turma e da rede de ensina 
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COLECÁO APROVA BRASIL-CADERNO DE MATEMÁTICA PARA 32  ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL 1 - 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) paginas impressas em  panel Offset  com 
aproximadamente 90g/m, 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  
cam  0 grupo, Deve-se oferecer também tabuleiros ou peças prontas, disponíveis no 
desenvolvimento dos conteúdos ou como material destacável. Cada lição deverá ser 
planejada para urna aula de aproximadamente 55 (cinquenta e cinco) minutos, a serem 
trabalhadas uma vez por semana„ contendo tarefas  corn  graus progressivos de 
dificuldade envolvendo diferentes habilidades. A cada  Moen  de conteúdos trabalhados 
do livro (liçÕes), o aluno devera encontrar inserido no próprio livro, sem folhas a parte.  

urn  simulacio, para que se possa avaliar o processo de aprendizagem, sendo esta, uma 
etapa indispensável no processo crescente de aquisição de conhecimento. A sequência 
de conteúdos deve estar organizada de acordo com os conteúdos definidos pela Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC) para o 3" ano, considerando uma ordem crescente 

de dificuldade, 
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GUIA DE RECURSOS DIDATICOS APROVA BRASIL-CADERNO DE MATEMÁTICA 
PARA 39  ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I - PROFESSOR:Livro consumível para 
disciplina de Matemática, devera ser destinado aos professores do 3" ano do Ensino 
Fundamental I. composto por no mínimo 80 (oitenta ) páginas impressas empapei  Offset  
com aproximatiarnente 90g,fm', com acabamento  ern  brochura, empastado com capa 
plastica, no formato aproximado de 23,0cm x 28,8ern. Deverá ser destinado aos 
professores do 2v ano do Ensino Fundamental 1, oferecendo orientações pedagógicas 
detalhadas nas laterais, para cada conteúdo trabalhado no livro do aluno, hem coma para 
cada simulado, de modo a indicar procedimento adotados  ern  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 vagina devera conter a 
reprodução reduzida da pagina do livro do aluno gabaritado. relação das habilidades e 
competências essenciais do aluno para aprendizagem dos conteúdos da lição, 
comentinos, sugestões e orientações especificas para o desenvolvimento das questões, 
incluindo trabalhos preliminares e finais essenciais, relação dos conteúdos 
desenvolvidos nas paginas. além de sugestões de atividades caso sejam observadas 
dificuldades. Deverão ser realizadas, no  minim°,  04 (quatro) capaciraçães 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  party  
integrante da oferta, deve-se incluir uma proposta de Avaliação Diagniástica, a ser 
aplicada no inicio do ano letivo com o objetivo de oportunizar um planejamento mais 
assertivo no que Cii7 respeito ao trabalho  corn  competências de habilidades do Saeb, a 
partir da observação do desempenho dos estudantes, da turma e da rede de ensino. 

, 
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COLECAO APROVA BRASIL-CADERNO DE MATEMÁTICA PARA 49  ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL I - ALUNO:Livro consomivel para disciplina de Matemática, deverá ser 
destinado aos alunos do 40  ano do Ensino Fundamental I. composto no mínimo por 80 
(oitenta) e no máximo por 130 (cento e trinta) paginas impressas em papel  Offset corn  
aproximadamente 0g/m2.  coin  acabamento em espiral empas/ado  corn  capa plástica, 
no formato 20,5cm x 27,5cm. organizados em no mínimo 10 (dez) lições, que se valham 
do desenvolvimento de habilidades matemáticas por meio de logos, priorizando os jogos 
de regras,  ern  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  calm  material destacável. Cada lição devera ser 
planelada para uma aula de aproximadamente  SS  (cinquenta e cinco) minutos, a serem 

trabalhadas urna vez por semana, contendi tarefas com graus progressivos de 
dificuldade envolvendo diferentes habilidades. A cada bloco de conteúdos trabalhados 
do livro (lições), o aluno devera encontrar inserido no próprio livro, sem folhas a partei 
um simulado, para que se possa avaliar o processo de aprendizagem, sendo esta, uma 

etapa indispensável no  process()  crescente de aquisição de conhecimento. A sequência 
de conteúdos deve estar organizada de acordo  corn  os conteúdos definidos pela Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC) para o 4,  ano, considerando uma ordem crescente 
de dificuldade. 
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GUIA DE RECURSOS DIDATICOS APROVA BRASIL-CADERNO DE MATEMÁTICA 
PARA V ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I - PROFESSOR:Livro c-onsurnivel Tara 
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disciplina de Matemática, deverá ser destinado aos professores do 49  ano do Ensino 
Fundamental I, composto por no mínimo 80 (oitenta) paginas impressas em papel  Offset  
com aproximadamente 90g/m. com  acabamento  ern  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 Referancia do Saeb, 
sobretudo a Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA). Cada pagina devera conter a 
reprodução reduzida da pagina do livro do aluno gabaritada, relação das habilidades e 
competências essenciais do aluno para aprendizagem dos conteúdos da  boo,  
comentários, sagestões e orientações especificas para o desenvolvimento das questões, 
incluindo traaalhos preliminares e finals essenciais, relação dos conteúdos 
desenvolvidos nas páginas,  akin  de sugestões de atividades caso sejam observadas 
dificuldades. Deverão ser realizadas, no  minima  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 Diagnnstica, a ser 
aplicada no inicio do ano letivo com o objetivo de oportunizar um planejamento mais 
assertivo no que diz respeito ao trabalho com competancias de habilidades do  Saab,  a 
partir da observação do desempenho dos estudantes, da turma e da rede de ensino. 
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COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE MATEMATICA PARA 52  ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL! — ALUNO:Livro consumivel para disciplina de Matemática, deverá ser 
destinado aos alunos do 59  ano do Ensino Fundamental I, composto no  minim()  por 80 
(oitenta) e no máximo por 130 (canto e trinta) paginas 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  
corn  o grupo. Deve-se oferecer também tabuleiros ou  perms  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  scram  
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 devera encontrar inserido no próprio livro, sem folhas a parte, 
um simulado, para que se possa avaliar o processo de aprendizagem, sendo esta, uma 
etapa indispensável no processo crescente  dc  aquisição de conhecimento. A sequência 
de conteúdos deve estar organizada de acordo com os conteúdos definidos pela Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC) para o 5'.• ano, considerando uma ordem crescente 
de dificuldade. 
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GUM  DE RECURSOS DIDATICOS APROVA BRASIL-CADERNO DE MATEMATICA 
PARA 5C ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I - PROFESSOR:Livro consurnível para 
disciplina de Matemática, deverá ser destinado aos professores do 50  ano do Ensino 

28 

Fundamental I, composto por no mínimo 80 (oitenta) pagmasimpressas empapel  Offset  
com aproximadamente 90g/in',  corn  acabamento em brochura, empastado com capa 
plástica, no formato aproximado de 23,0cm x 28,8cm. Devera ser destinado aos 
professores do 5e ano do Ensmo Fundamental I, oferecendo orientições pedagógicas 
detalhadas nas late  raja,  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 conteúdus 
desenvolvidos nas lições e que nas questões propostas no simulado e indicação das 
habilidades e competências avaliadas,  coin  base nas Matrizes de Referência do Saeb, 
sobretudo a Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA), Cada pagina devera conter a 
reprodução reduzida da pagina do livro do aluno gabaritado, relação das habilidades e 
competências essenciais do aluno para aprendizagem dos conteúdos da lição, 
comenOrios, sugestões e orientações especificas para o desenvolvimento das questões, 
incluindo trabalhos preliminares c finais essenciais, relação dos conteúdos 
desenvolvidos nas paginas, além de sugestões de atividades caso sejam observadas 
dificuldades. Deverão ser realizadas, no  minim°,  04 (quatro) eapacitações presenciais, 
realizadas por pedagogo,  corn  carga horária  minima  de 02 (duas) horas cada, com a 
finalidade apresentação e implantação do projeto e material didatico. Como parte 
integrante da oferta, deve-se incluir uma proposta de Avaliação Diagnóstica, a ser 
aplicada no início do ano  icily()  com o objetivo de oportunizar um planeamento mais 
assertivo no que diz respeito ao trabalho com competências de habilidades do Saeb, a  

Und 40 EDITORA 
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Friar  da observação do desempenho dos estudantes, da turma e da rede de ensino, 
COLECAO APROVA BRASIL-CADERNO DE MATEMÁTICA PARA 69  ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL II - ALUNO:Ltvro consumivel para disciplina de Matemática deverá ser 
destinado aos alunos do C)i ano do Ensino Fundamental II, composto por no mínimo 120 
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(cento e vinte) e no máximo 160 (cento e sessenta) paginas impressas em papel  Offset  
com aproximadamente 90g/m, 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 Angulos, 
triangulos e quadriláteros, reta numérica, problemas com números naturais, difeentes 
representaçÕes de um numero, frações, frações e decimais, operações com frações 
decimais, figuras não planas e simetria. perimetro e ampliação de figuras,  area,  medidas 
de massa e capacidade, problemas  corn  frações decimais. porcentagem, ler e interpretar  
gráficos e Pagina 22 de 29 tabelas, construção de tabelas e gráfitos. 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.  Ern  aproximadamente a cada 05 (cinco) 
conteúdos trabalhados do livro, o aluno devera encontrar inserido no próprio livro, sem 
folhas a parte, um simulado, para que se possa avaliar o processo que é 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  alums  ao realizarem o simulado ao final de 
aproximadamente 05 (cinco) conteúdos trabalhados, para se famifiarizarem com o 
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modelo de prova de gabarito. A sequéncia de conteúdos deve estar organizada de acordo  
corn  os conteúdos definidos pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para o 65,  ano, 
considerando urna ordem crescente de dificuldade. 

30 

' 

GUIA DE RECURSOS DIDATICOS APROVA BRASIL-CADERNO DE MATEMÁTICA 
PARA 69  ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II - PROFESSOR:Livro consumfvel para 
disciplina de Matemática deverá ser destinado aos professores do sfiQ ano do Ensino 
Fundamental II, Composto por no mínimo 120 (cento e vinte) paginas impressas em 
papel OffSet com aproximadamente 900112,  corn  acabamento em brochura, empastado  
corn  capa plastica, no torniato aproximado de 23,0cm x 28,8cm. Deverá ser destinado aos 
professores do 62  ano do Ensino Fundamental II, devendo trazer orientações 
pedagógicas detalhadas para cada conteúdo trabalhado e também para cada simuiado, 
para ajudar os alunos no momento da correção de cada questão do simulado, relação dos 
conteúdos desenvolvidos nas lições anteriores e que são explorados nas questões 
propostas no simulado e indicação das habilidades e subcompetencias avaliadas no 
mesmo. Cada pagina 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, comentartos, sugestões e orientações especificas 
para o desenvolvimento das questões, incluindo trabalhos preliminares e finais 
essenciais. relação dos conteúdos desenvolvidos nas paginas, sugestões de atividades 
caso sejam observadas dificuldades e descrição das habilidades e da competência Página 
23 de 29 desenvolvidas em cada questão. Deverão acompanhar o Guia e Recursos 
Didáticos de Matemática 04 (quatro) fichas para registro, impressas  ern Offset corn  
aproximadamente 75g/m' 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 subcompettncias que 
foram desenvolvidas, ou as que precisam ser retomadas e planejar novas estratégias para 
as próximas aulas. Deverão ser realizadas 05 (cinco) tapacitv,ales presenciais, realizadas 
por pedagogo.,  corn  carga horária  minima  de 02 (duas) horas cada, com a finalidade 

apresentação c 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 Diagraistica, 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, 

' 
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COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE MATEMÁTICA PARA 79  ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL II - ALUNO:Livro consumfvel para disciplina de Matemática deverá ser 

destinado aos alunos do 7s ano do Ensino Fundamental II, composto por no mínimo 120 
(canto e vinte) e no máximo 160 (canto e sessenta) paginas impressas em papel  Offset  

com aproximadamente 900)12, com acabamento em espiral empastado  cons  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, 
triangulos e quadriláteros, reta numerica, problemas com números naturais, difeentes 
representações de um numero, fraçÕes, frações e decimais, operações  corn  frações 
decimais, figuras não planas e simetria, perimerro 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 
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planejada para urna aula de aproximadamente 50 (cinquenta) minutos, a serem 
trabalhadas uma vez por semana, contendo tarefas com graus progressivos de 
dificuldade envolvendo diferentes habilidades.  Ern  aproximadamente a cada 05 (cinco) 
conteúdos trabalhados do livro, o aluno devará 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  an  realizai-ern  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  astir  organizada de acordo 
com os conteúdos definidos pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para o 70  ano, 
considerando uma ordem crescente de dificuldade. 
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GUIA DE RECURSOS DIDATICOS APROVA BRASIL-CADERNO DE MATEMÁTICA 
PARA 72  ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL ff - PROFESSOR:Livro consumfvel para 
discipliaa de Matemática deverá ser destinado aos professores do 79  ano do Ensino 
Fundamental II. composto por no mínimo 120 (canto e vinte) paginas impressas em 
papal  Offset  com aproximadamente 90g/m2,  corn  acabamento cm brochura, empastado 
com capa plastica, no formato aproximado de 23.0cm x 28,8ern. Devera ser destinado aos 
professores do 7,' ano do Ensino Fundamental II, devendo trazer orientações 
pedagogicas detalhadas para cada conteúdo trabalhado e também para cada simulado, 
para ajudar os alunos no momento da correção de cada questão do simulado, relação dos 
conteúdos desenvolvidos nas lições anteriores e que são explorados nas questões 
propostas no simulado e indicação das habilidades e subcompeténcias avaliadas no 
mesmo. Cada pagina devera conter a reprodução reduzida da página do livro do aluno 
gabaritado, relação das habilidades e capacidades essenciais do aluno para 
aprendizagem dos conteúdos da lição, comentários, sugestões c orientações especificas 

para o desenvolvimento das questões, incluindo trabalhos preliminares e finais 
essenciais, relação dos conteúdos desenvolvidos nas paginas sugestões de atividades 
caso sciarn observadas dificuldades e descrição das habilidades e da competência Pagina 

23 de 29 desenvolvidas  ern  cada questão. Deverão acompanhar o Guia e Recursos 
Didáticos de Matemática 04 (quatro) fichas para registro, unpresaas 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. Devera identificar as aubcompetências que 
foram desenvolvidas, ou as que precisam ser retomadas e planeiar novas estratégias para 
as próximas aulas. Deverão ser realizadas 05 (cinco) capacitações presenciais, realizadas 

, por pedagogo, com carga horária mínima de 02 (duas) horas cada, com a rinalidade 
apresentação e implantação do projeto e material didático, por segmento de ensino e 
componente curricular, princípios educativos e pedagogicos. Como parte integrante da 
oferta, deve-se incluir uma proposta de Avaliação Diagraisteca, a ser aplicada no início do 
ano  kayo  com o objetivo de oportunizar um planejamento mais assertivo no que diz 

respeito ao trabalho com competências de habilidades do  Saab,  a partir da observação 

do desempenho dos estudantes, da turma e da rede de ensino, 
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COLECÂO APROVA BRASIL-CADERNO DE MATEMATICA PARA fite ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL II - ALUNO:Livro consumfvel para disciplina de Matemática deverá ser 
destinado aos alunos do 8o ano do Ensino Fundamental II, composto por no mínimo 120 
(cento e vinte) e no máximo 160 (conto e Séssenta) paginas impressas em papel  Offset 
corn  aproximadamente 90g/m2, com acabamento em espiral empastado com capa 
plástica, no  tomato  20,5cm x 27,5cm, organizados em aproximadamente 20 (vinte) 
lições cada um. compostas pelos seguintes conteúdos: localização, giros, e fingulos, 
triangulos e quadriláteros, reta numérica, problemas com números  naturals,  diteentes 
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  Paw ta Página 22 de 29 belas, construção de 

 
o 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  du  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 / gabamos destacaveis., não sendo folhas a 
parte, que deverão ser preenchidas pelos alunos ao realizarem a 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 peia Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para o  Bo  ano, 
considerando urna ordem crescente de dificuldade. 
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GUIA DE RECURSOS DIDATICOS APROVA BRASIL-CADERNO DE MATEMÁTICA 
PARA fito ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II - PROFESSOR:Livro consumivel para 
disciplina de Matemática deverá ser destinado aos professores do 8'2  ano do Ensino 
Fundamental II, composto per 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 23,0  UT]  x 28.8cm. Deverá ser destinado aos 
professores do 8" ano do Ensino Fundamental II, devendo trazer otientações 
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 desenvolvidas nas lições anteriores e que são explorados nas questões 
propostas no simulado e indicação das habilidades e subcompetências avaliadas no 
mesmo. Cada pagina deverá conter a reprodução reduzida da página do livro do aluno 
gabaritado, relação das habilidades e capacidades essenciais do aluno para 
aprendizagem dos conteúdos da lição, comentários, sugestões e orientações específicas 
para o desenvolvimento das questões. incluindo trabalhos preliminares e  finals  
essenciais, relação dos conteúdos desenvolvidos nas paginas, sugestões de atividades 
caso sejam observadas dificuldades e descrição das habilidades e da competência Página 
23 de 29 desenvolvidas em cada questão. Deverão acompanhar o Guia e Recursos 
Didáticos de Matemática 04 (quatro) fichas para registro, impressas em  Offset  com 
aproximadamente 75g/mz  e formato aproximado de 27.0cm x 40,0cm. Com  o objetivo 
de oferecer um  diagnostic°  do desenvolvimento de cada aluno e também de toda turma 
após cada simulado contido no livro do aluno. Deverá identificar as subcompetências que 
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foram  des- olvidas, ou as que precisam ser retomadas e planejar novas estratégias para 
as próximas aulas. Deverão ser realizadas 05 (cinco) capacitações presenciais, realizadas 
por pedagogo,  corn  carga boi-ária  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 Diapóstica, 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  amino,  

35 

COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE MATEMÁTICA PARA 90  ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL II - ALUNOLivro consumivel para disciplina de Matemática devera ser 
destinado aos alunos do 9a ano do Ensino Fundamental II, composto por no mínimo 120 
(canto e vinte) e no máximo 160 (canto e sessenta) vaginas impressas em papal  Offset 
corn  aproximadamente 90garri2, com acabamento  ern  espiral empastado  corn  capa 
plasfica, no Formato 20,5cin x 27,5cm, organizados em aproximadamente 20 (vinte) 
lições cada um, compostas pelos seguintes conteúdos: localizaçao, giros, e angulos, 
trianguios e quadriláteros, real numérica, problemas com números  naturals,  difeentes 
representações de um numero, frações, frações e  decimals,  operações com frações  
decimals,  figuras não planas e simetria, perimetro e ampliação de figuras,  Area,  medidas 
de massa e capacidade, problemas com frações decimais, porcentagem, ler e interpretar 
gráficos e  Parana  22 de 29 tabelas, construção de tabelas e gráficos. Cada lição devera ser 
planejada para urna aula de aproximadamente 50 (cinquenta) minutos, a  scram  
trabalhadas uma vez por semana, contendo tarefas  corn  graus progressivos de 
dificuldade envolvendo diferentes habilidades. Em aproximadamente a cada 05 (cinco) 
conteúdos trabalhados do livro, o aluno devera encontrar  insert&  no próprio livro, sem 
folhas a parte, um simulado, para que se possa avaliar o processo que 6 urna etapa 
indispensável no processo ensino aprendizagem. No livro de Matemática, deverão estar 
inseridas 04 (quatro) folhas de respostas ,/ gabaritos deataráveis, não sendo folhas a 

pane. que deverão ser preenchidas pelos alunos ao realizaram 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 9Q ano, 
considerando uma ordem crescente de dificuldade. 
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GUIA DE RECURSOS D1DATICOS APROVA BRASIL-CADERNO DE MATEMÁTICA 
PARA 9C ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 11 - PROFESSOR:Livro consumivel para 
disciplina de Matemática deverá ser destinado aos professores do 9Q ano do Ensino 

Fundamental II, composto por no mínimo 120 (canto e vinte) paginas impressas em 
papel  Offset  com aproximadamente 9001,2,  corn  acabamento em brochura, empastado 

com capa  plastic-a, no formato aproximado de 23,0cm x 28,8cm Deverá ser destinado aos 
professores do 9a 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 subcompeténcias 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 
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aprendizagem dos conteúdos da liçao, comentários, sugestões e orientações especificas 

para o desenvolvimento das questões, incluindo trabalhos preliminares e finais 
essenciais, relaçao dos conteúdos desenvolvidos nas páginas. sugestões de atividades 
caso sejam observadas dificuldades e descrio das habilidades e da competência Página 
23 de 29 desenvolvidas em cada questáo. Deveráo acompanhar o Guia e Recursos 
Didáticos de Matemática 04 (quatro) fichas para registro, impressas em  Offset  com 
aproximadamente  ?Sarni'  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. Devera identificar as subcompetêndas que 
foram desenvolvidas, ou as que precisam ser retornadas e planejar novas estratégias para 
as próximas aulas. Deverao ser realizadas 05 (cinco) capacitações presenciais. realizadas 
por pedagogo, com carga horária  minima  de 02 (duas) horas cada, com a finalidade 
apresentaçáo e implantaçáo 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 Avaliaçáo Diagnástica, a ser aplicada no inicio do 
ano letwo  corn  o objetivo de oportunizar um planejamento mais assertivo no que diz 
respeito ao trabalho com competências de habilidades do  Saab,  a partir da observaç,lo 
do desempenho dos estudantes, da turma e da rede de ensino. 
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APROVA BRASIL - LIVRO COORDENADOR -  Lingua  Portuguesa e Matemática - EF1 
Anos Iniciais a 34  Ediçao. 
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COLEÇÃO BURITI MIRIM-Livro para o Maternal (alunos 2 anos) Livro do aluno: Material 
didático destinado a alunos na faixa etária de 2 anos, livro anual, organizado em 
atividades sequenciais, que possibilitam uma vivência integrada do conhecimento, com 
propostas que se relacionam com diferentes eixos de aprendiaagem. As atividades  say  
organizadas em histórias, brincadeiras, cantigas, poemas e outros textos literários, jogos, 
obras de arte e textos informativos sobre a mascote Tatu-hola.0 livro do aluno para o 
Maternal e consumível, impresso  ern  papel  Offset,  com acabamento em espiral com capa 
plástica e  tern  formato diferenciado: em espiral 34cm x 24,5cm, possibilitando melhor 
visualizaçáo e desenvolvimento das atividadesCaderno de criatividade: Livro anual, 
composto de pranchas destacáveis que favorecem trabalhos  manuals  mais elaborados, 

explorando o olhar e a sensibilidade para o fazer artístico e desenvolvendo a 
coordenaçáo rnotora. Oferece subsídios para a exploraçao sensorial e artística de 

diversos tipos de material, como tinta guache, folhas secas e areia. Contêm, ainda, moldes 
temáticos para a criança customizar. As atividades do caderno realizadas ao longo do ano 
letivo, reunidas, comporao uma mostra pessoal com as criações de cada criança. Em 
formato apropriado A faixa-etária a que se destina. 0 Caderno de Criatividade se 

apresenta em 41 x 29,5 cm.Almanaque da família: Livro de orientações que fornece 
informações, dicas e atividades para a criança e seus familiares, organizado em seções, o 
almanaque fomenta um envolvimento mais significativo dos familiares com a formaçáo 
integral da criança e fortalece, assim, a parceria entre família e escola. O livro é impresso 
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em papal  Offset,  grampeado,  corn  capa plástica, no formato horizontal, cm formato 27,5 
x 20,5 em. 

- 

, 
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COLEÇÃO BURITI MIRIM-Livro para Educação Infantil I (aunos 3 anos)-1) Livro do 

aluno: Material didático destinado a alunos ria faixa etária de 3 anos, livro anual, que 
apresenta a crança assuntos desafiadores e interessantes, que possibilitam a vivência 
integrada de diferentes  areas  do conhecimento. E organizado cm oito unidades 
temáticas,  corn  atividades relacionadas a diferentes eixos de aprendizagem. São elas: 
Como e gostoso brincar, Eu sou assim: 0 que tem na escola?, Vamos nos vestir?; Passeio 
ao sitio; Frutas daqui e dali; Onde vive o logo-guard;  Circo e dança. 0 livro do aluno é  
co  nsurnIvel, impresso em papal  Offset,  com acabamento em espiral com capa plastica, em 
formato 32 cm x 23,5 cm.Caderno de cenários: Conjunto de cenários, organizados em um 
caderno espiralado, que permite desenvolver a imaginação das crianças de modo lave e 
prazeroso enquanto elas constroem e reconstroem histórias, explorando o próprio 
repertório e as narrativas que compõem a Coletânea Prosa e Poesia (exclusiva do 
pro Caderno de cenários é composto de imagens frente e verso,  impress°  em 
papel  Offset,  com acabamento em espiral com capa plástica, em formato 29 cm x 23 
cm.Caixa de jogos: Caixa retangular, çonfaccionada em material resistente, no formato 
aproximado 32 x 26,5 x 4 cm. A caixa de jogos armazena todo o material cartonado 
oferecido aos estudantes. a saber: peças de  sets  logos de regras; personagens do caderno 
de cenários e letras móveis. A partir desses componentes, as crianças poderão construir 
conhecimentos de diversas  Areas  e vivenciar situações significativas em grupo. 
Almanaque da família; Livro de orientações que fornece infbrmações, dicas e atividades 
para a criança e seus familiares, organizado em seções. o almanaque fomenta um 
envolvimento mais significativo dos familiares com a formação integral da criança e 
fortalece, assim, a parceria  antra  família e escola. O livro e impresso em papel  Offset,  
grampeado, com capa plastica, no formato horizontal, em formato 27,5 x 20,5 cm. 

' 
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COLEÇÃO BURITI MIRIM-Livro para Educação Infantil  It  (alunos 4 anos)-1) Livro do 
aluno: Material didático destinado a alunos na faixa etária de 4 anos, livro anual, que 
apresenta a criança assuntos desafiadores e interessantes, que possibilitam a vivência 
integrada de diferentes  areas  do conhecimento. E organizado cm oito unidades 
temáticas, com atividades relacionadas a diferentes eixos de aprendizagem.  Sao etas:  

jeitos de brincar Eu e minha família; 0 que tem no jardim?;  Passel()  a praia; Profissões 
daqui e dali; Onde vive a preguiça de coleira; e Musica e cinema0 livro do aluno é 
consumivel, impresso em papel  Offset,  com acabamento em espiral com capa plástica, em 
formato 23 cm X 29 cm. Caderno de cenários: conjunto de cenários, organizados em um 
caderno espiralado, que permite desenvolver a imaginação das crianças de modo leve e 
prazeroso enquanto alas constroem e reconstroem historias, explorando o próprio 
repertório e as narrativas que compõem a Coletânea Prosa e Poesia (exclusiva do 
professor).0 Caderno de cenários é composto de imagens frente e verso, impresso em 
papel  Offset,  com acabamento em espiral com capa plástica, em formato 29 cm x 23 cm. 

Caixa de logos: Caixa retangular. confeccionada em material resistente, no formato 
aproximado 32 x 26,5 x 4 cm. A caixa de jogos armazena todo o material cartonado 

oferecido aos estudantes, a saber: peças de seis jogos de regras; personagens do caderno 
de cenários e letras moveis. A partir desses componentes, as crianças poderão construir 
conhecimentos de diversas  areas  e vivenciar situações significativas em grupo. 
Almanaque da família'. Livro de orientações que fornece informações, dicas e atividades 
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para  it  criança e seus familiares, organizado em seções, o almanaque fomenta um 
envolvimento  roars  significativo dos familiares  corn  a forniacáo integral da criança e 
fortalece, assim, a parceria entre família e escola. 0 livro é impresso em papel  Offset,  
grampeado, com capa plastica no formato ITorizontal, em formato 27,5 x 20,5 cm. 
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COLEÇÃO BURITI MIRIM-Livro para Educaplo Infantil  III  (alunos 5 anos) -1) Livro do 
aluno: Material didático destinado a alunos na faixa etária de 5 anos, livro anual, que 
apresenta a criança assuntos desafiadores e interessantes, que possibilitam a vivência 
integrada de diferentes  Areas  do conhecimento. E organizado em oito unidades 
temáticas, com atividades relacionadas a diferentes eixos de aprendizagem.  Sao  elas: 
Brincadeiras e esportes; Eu e rneus amigos: 0 que  tern  na rua?; Vamos festejar!: Passeio 
a serra; crianças daqui e dali; Onde vive a onça-pintada; Teatro e poesia,0 livro do aluno 
ê consurnivel, impresso em papel  Offset, corn  acabamento em espiral com capa plastica, 
em formato 23 cm X 29 cm. Caderno de cenários: conjunto de cenários, organizados em 
um caderno espiralado, que permite desenvolvera imaginação das crianças de modo  !eve  
e prazeroso enquanto elas constroem e reconstroem histórias, explorando o próprio 
repertório e as narrativas que compõem a Coletanea Prosa e Poesia (exclusiva do 
professor).0 Caderno de cenários e composto de imagens frente t: verso, impresso em 
papel  Offset, corn  acabamento em espiral com capa plástica, em formato 29 cm x 23 
cm.Caixa de jogos: Caixa retangular, confeccionada em material resistente, no formato 
aproximado 32 x 26$ x 4 cm. A caixa de jogos armazena todo o material cartonado 
oferecido aos estudantes, a saber: peças de 06 (seis) jogos de regras; personagens do 
caderno de cenários e letras  movers.  A partir desses componentes, as crianças poderao 
construir conhecimentos de diversas  areas  e Ovenciar situações significativas em grupo. 
Almanaque da família: Livro de orientações que fornece informações, dicas e atividades 
para a cnança e seus familiares, organizado  ern  seções, o almanaque fomenta um 
envolvimento mais significativo dos familiares com a formaçao integral da criança e 
fortalece, assim, a parceria entre fanulia e escola. 0 livro é. impresso em papel  Offset,  
grameeado, com capa plástica, no formato horizontal,  ern  formato 27,5 x 20,5 cm. 
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PROJETO EIA  MODERNA - Alfabetizaçáo - Volume 1.Livro do aluno: Material didático 
consumível, anual, interdisciplinar (Letramento e .Alfabetizaçilo Linguistica e 
Matemática), organizado  ern  volume único.  Ern  formato 205 mm x 275 mm, gramatura 
miolo 75g e capa em Laminado Brilho, 250g„ brochura,  impress()  em cores. Com  
atividades diversas e numerosas possibilidades de desenvolver as habilidades básicas - 
iaIan ouvir, ler e escrever -, o livro  tern  que apresentar os conteúdos de letramento e 
alfabetizaçáo linguistica e de alfabetizacao 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 desenvolvera 
leitura, a oral idade. a escrita e os conhecimentos matemáticos. 

, iind  BOO  
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PROJETO EjA MODERNA- Anos Iniciais - Volume 2 (2v e li, anos) Livro do aluno: 
Material didático consumível, anual, organizado  ern  volume único. Em formato 205 mm 
x 275 mm, graraatura miolo 75g e capa em Laminado Brilho, 250g, brochura, impresso 
em cores. Trabalhar os conteúdos de  Lingua  Portuguesa, Matemática, Ciências Humanas 
(Historia e Geografia), Ciências e Arte em capítulos. Trabalhar os eixos temáticos ,O 
entorno natural, social e cultural; A formaçlo do território brasileiro; Sociedade e meio 
ambiente 
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PROJETO EIA MODERNA - Anos iniciais - Volume 3 (4 e .5,' anos).Livro do aluno: 
Material didático consurnivel, anual, organizado em volume tinico. Em formato 205 mm 
x 27S mm, gramatura miolo 75g e capa em Laminado arilbo, 250g, brochura,  impress() 
em cores. Trabalhar os conteúdos de  Lingua  Portuguesa, Matematica,Ciências Humanas 
[História e Geografia), Ciências e Arte em capítulos. Trabalhar os eixos temáticos 
,Direitos e deveres do cidadáo: Participaç3o e sociedade: Património Nacional. 
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47 PROJETO EIA  MODERNA- Alfabetiza0o - I.,  ano - Manual do Educador Und 40 Editora 
Moderna 

48 PROJETO EIA MODERNA - Anos iniciais - 2,' e 39  ano - Manual do Educador Und 44 Editor  a , 
Moderna 

49 PROJETO EJA MODERNA - Anos Iniciais - 40  e 5,,  ano - Manual do Educador Und 34 Editora 
Moderna 

Atestamos que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo em 
nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e 

responsabilidade com as obrigações assumidas. 

São Bernardo - MA, 12 de Maio de 2021 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO 
ESTADO DO MARANHÃO  

CNN:  30.728.410/0001-50 

CONTRATO DE FORNECIMENTO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°. 008/2021. 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 005/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 20210007/2021  CPL  

CONTRATO  N2  202103019001 CPL-9MS13/MA  

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE  SAO  BERNARDO/MA, ATRAVÉS 
DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DE SÃO BERNARDO E DO OUTRO LADO A 
EMPRESA: EDSON P COSTA  JUNIOR  EIRELI-ME 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE  SAO  BERNARDO/MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE  SAO  BERNARDO, inscrita no CNPJ sob o 30.728.420/0001-50, com sede na Rua 
Cônego  Nestor  S/N- Centro - São Bernardo/MA, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato, representada 
pela Secretário e Gestor da secretaria de Educação Sr. FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO, portador da Cédula de 
Identidade n° 572348 e do CPF n2  182.609.183-15, residente e domiciliado na cidade de Magalhães de Almeida„ no 
uso de suas atribuições legais que lhe confere poderes para celebrar com a empresa: EDSON P COSTA  JUNIOR  
EIRELI-ME, com sede na Rua Vereador Edmundo Genuíno Oliveira,n22860,Sala-A,Bairro:S5o Cristóvão 
Teresina/PI-CEP 64.055-030,inscrita no CNPJ sob n° 35.187.278/0001-02, por intermédio do seu representante 
Legal Edson Pinheiro Costa  Junior,  portador da cédula de identidade n° 36190096-X SSP-SP e CPF 
n*417.338.273-15. doravante denominada CONTRATADA, têm entre si justo e pactuado, nos termos contidos na 
proposta objeto do PP n2  005/2021, e PROCESSO ADMINISTRATIVO  Ng  20210007/21,  que se regerá pela Lei n.° 
8.666/93, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 0 presente CONTRATO tem por base legal o PROCESSO ADMINISTRATIVO 
N2  20210007/21  - CPL-PMSB, tendo por objeto Aquisição de livros didáticos para educação infantil, fundamental 
I e II e EJA para atendimento da rede de ensino do município de São Bernardo/Ma, Integram o presente contrato, 
independentemente de transcrição, o edital seus anexos e a Proposta da Contratada. Conforme preceituar o artigo 
55 inciso XI de vinculação ao edital de licitação ou termo que a dispensou ou inexigiu, ao convite e a proposta do 
licitante vencedor. 

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR 
0 Valor global pela aquisição do objeto contratual 6 de R$: L731.013.00 (um milhão setecentos e trinta e um mil, 
treze reais),  que inclui os tributos, encargos, frete ou despesas de qualquer natureza que incidam sobre o objeto do  
con  trato. 

CLAUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS FINANCEIROS 
DOS TERMOS DE REFERÊNCIA: As despesas decorrentes da contratação da presente licitação correrão por conta 
de Recursos: 

EDUCAÇÃO 
12.361.0050.2035.0000 - MANUTENÇÃO DA SECREATRIA DE EDUCAÇÃO 
3.3.90.30.00 - Material De Consumo 
12.361.0832.2197.0000 - MANUT. E FUNC. DO ENSINO  FUND.  40% 
3.3.90.30.00 - Material De Consumo 

CLASULA QUARTA - DOS ACRÉSIMOS E SUPRESSÕES 
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões qe se 
fizerem necessários no fornecimento dos materiais, objeto deste contrato, até 25% (vinte e cinco) por cento do valor 
inicial atualizado do contrato, em observância ao  art.  65 § 1° da Lei 8.666/93. 

CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA  

Digit corri  Can:Scanner 



4 

• 

0 



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE  SAO  BERNARDO 
ESTADO DO MARANHÃO 

CNPJ: 30.728.420/0001-50 

O presente contrato entrara em vigor na data de sua assinatura c lindar-se-á no dia 31/12/2021, podendo ser 
prorrogado, após manifestação das partes envolvidas, mediante Termo Aditivo, conforme artigo 57, inciso I, da Lei 
ny 8.666/93,0 suas alterações. 

CLÁUSULA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO 
A fiscalização do  Con  trato  sera  efetuada por servidor designado pela Secretaria de administração: Sr. Izaniel Cutrim 
Bogéa que poderá a qualquer tempo, determinar o que for necessário à regularização da falta do fornecimento 
observando, bem como propor a aplicação das penalidades previstas deste instrumento. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO 
O pagamento  sera  efetuado após apresentação da Nota fiscal correspondente aos produtos adquiridos já a Nota 
Fiscal deve estar devidamente atestada pelo Setor Competente e  sera  efetivado no prazo de até 30 (trinta) dias 
contados da data do atesto. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os pagamentos, serão creditados em nome da CONTRATADA, mediante transferência 

bancaria em conta corrente da CONTRATADA da Agência n° 3507-6, Conta Corrente n° 81.265 Banco do 
Brasil: Código (000), uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste Contrato. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Qualquer erro ou omissão ocorrida na documentação fiscal  sera  motivo de correção por 
parte da CONTRATADA e haverA, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja 
definitivamente sanado. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A cada pagamento realizado, a CONTRATADA devera comprovar sua regularização fiscal 
e com o Fisco Federal e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. Tal comprovação será feita mediante 
apresentação de Certidão negativa de debito - CND. Bem como, manter conforme artigo 55 inciso XIII da obrigação 
da contratada de manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por eles 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATANTE  não pagará juros de mora por atraso no pagamento, cobrado através de 

documentos não  hail,  total ou parcialmente, bem como por motivo de pendência ou descumprimento de condições 
contrárias. 

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTE 
O valor do presente Contrato só poderá ser reajustado durante o prazo de sua vigência, se houver aumento 

autorizado pelo governo Federal. 

CLÁUSULA NONA; DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
A CONTRATANTE obrigar-se-a: 

a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato; 

b) Designar um servidor da Secretaria Municipal de Educação que  sera  responsável pelo 
acompanhamento e fiscalização da execução do objeto do presente contrato. Ao servidor designado, 
compete entre outras obrigações, verificar a qualidade, inviolabilidade das embalagens, estado de 
conservação e validade dos produtos, anotando em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas a execução do contrato determinando o que for necessário a regularização das faltas 

ou defeitos observados; 
c) Fornecer a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante solicitação escrita da 

CONTRATADA, informações adicionais, para dirimir dúvidas e orienta-la em todos os casos 

omissos; 
d) As decisões e providencias que ultrapassarem as competências, do representante deverão ser 
solicitadas, a seus superiores em tempo hábil para adoção das medidas convenientes; 

e) Receber o objeto do contrato na forma do  art.  73, inciso  Ii,  alíneas a e da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES  Di)  CONTRATADA 
O presente Contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte. 
A CONTRATADA obrigar-se-á a: 

Digd.ado WITICEIMS,11111er 
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a) Entregar os serviços objeto deste contrato mediante emissão de Nota de Empenho ou Ordem de 
Serviços e cronograma de entrega fornecido pela Secretaria Municipal de Educação, em estrita 
observância a sua proposta e ao Anexo VI, observando a qualidade. 

c) Manter preposto com anuência da Administração Municipal na localidade da prestação do 
serviço para representá-lo na execução do contrato e prestar esclarecimentos necessários ao 
servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execução do fornecimento, e a Secretaria 
Municipal de Educação, quando solicitado; 
d) Observar o horário do expediente administrativo, compreendido entre 08:00 h as 12:00 como 
sendo o horário administrativo para tratar sobre o contrato e serviços, de segunda a sexta-feira; 
e) Cumprir fielmente o estabelecido nas clausulas e condições do presente contrato e de seus 
documentos integrantes, com observância dos requisitos, bem como da legislação em vigor para 
perfeita execução do contrato; 
I) Arcar com todas as despesas, exigidas por lei, relativas ao objeto do contrato respondendo pelos 
encargos trabalhistas, previdenciários, e comerciais resultantes da execução do contrato e outros 
correspondentes; 
g) Responder pelos danos causados diretamente a administração ou a terceiros, decorrentes de sua 
culpa ou dolo na execução do contrato não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em face 
da fiscalização ou acompanhamento efetuado pela Secretaria Municipal de Educação; 
11) Reparar, corrigir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto deste contrato em 
que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução. 

CLASULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES 
O descumprimento, total ou parcial, por parte da CONTRATADA, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, 
sujeitará a CONTRATADA as sanções previstas na Lei Federal n9  8.666/93, aplicando nos artigos 81 a 88. 

PARÁGRAFO  PRIMER°  - O atraso injustificado no cumprimento do objeto deste Contrato sujeitará a 
CONTRATADA, A multa de mora correspondente a 0,3% (três centésimos por cento) ao dia, sobre o valor do 
fornecimento, até o limite de 10% (dez por cento). 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Além da multa indicada no parágrafo anterior, a CONTRATANTE poderá, garantida a 
prévia defesa, aplicar à CONTRATADA, na hipótese de inexecução total ou parcial do Contrato, as seguintes sanções: 

a) Advertência; 
b) Multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor do Contrato; 
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição. 
e) As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" podendo ser aplicadas conjuntamente com a 
prevista na alínea "b". 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escrita A CONTRATADA 
e publicada no jornal Oficial do Estado ou D01.1, constando o fundamento legal, excluídas os casos de aplicação das 
penalidades de advertências e multa de mora. 

CLASULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO  
A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas 
em lei. 
Constituem motivos para a rescisão deste Contrato: 

a) - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 
b) - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; 
c) - a lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidad 
da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados; 
d) - o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento; 
e) - a paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE:/ 
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1) - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, 
a sessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação não 
admitidas no edital e no contrato; 
g) - o desatendimento das determinações regulares emanadas pelo servidor a comissão 
designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as Secretaria Municipal de 
Secretaria Municipal de Educação; 
h) - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 18  do  art.  67 

desta Lei Federal n8  8.666/93; 
i) - a decretação ou a instauração de insolvência civil; 
j) - a dissolução da sociedade ou o falecimento da CONTRATADA; 
k) - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que 
prejudique a execução do contrato; 
I) - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado a 
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; 
m) - a supressão, por parte da CONTRATANTE, compras, acarretando modificação do valor 
inicial do contrato além do limite permitido no § 18  do  art.  65 desta lei; 
n) - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a 
120 (cento e vinte) dias, salvo  ern  caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem 
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, 
independentemente do 
pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas 
desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado a CONTRATADA, nesses casos, 
o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja 
normalizada a situação; 
o) - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANE 
decorrentes dos fornecimentos já recebidos salvo em caso de calamidade pública, grave 
perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito de optar pela 
suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação; 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 
assegurando o contraditório e a ampla defesa. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão deste Contrato poderá ser: 
a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nas 
alíneas 'a' a desta cláusula: 
b) amigável, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo da licitação, desde que 
haja conveniência para a CONTRATANTE; 
judicialmente, nos termos da legislação. 

CLÁSULA DÉCIMA TERCEIRA- DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS 
Os serviços deverão ser entregues conforme Cronograma constante nos anexos planilhas orçamentárias, parte 
integrante deste. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O objeto do contrato será recebido conforme Cláusula Décima, sendo que os serviços que 
não satisfizerem as condições citadas na proposta e no edital serão recusados e colocados a disposição da 
CONTRATADA, para serem corrigidos, dentro do prazo estabelecidos entre as partes; 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A critério da Prefeitura Municipal de SÀO BERNARDO poderá ser concedido novo prazo 
para recebimento dos serviços rejeitado. Ocorrendo a rejeição pela 28  vez, o contrato poderá ser rescindido. A 
CONTRATADA será notificada para regularizar no prazo Máximo de 15 (quinze) dias corridos, sob o risco de incidir 
nas penalidades previstas no  Art.  87 da Lei n°8.666/93; 

CLASULA DÉCIMA QUINTA - DAS ALTERAÇÕES 
Este contrato poderá ser alterado,  corn  as devidas justificativas, no caso previsto no  art.  da Lei n° 0.666/93. 
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CLÁUSULA DÉCIMA  
Dentro do prazo de 20 (vinte) dias, contados da sua assinatura, a CONTRATANTE providenciará a publicação em 
resumo, do presente Contrato. 

CLAUSULA SÉTIMA - DO FORO 
O foro da Comarca de  SAO  BERNARDO no Estado do Maranhão, será o competente para dirimir dúvidas ou 
pendéncias resultantes deste Contrato. 

E por estarem de acordo, depois de lido e ach3d onforme, 
em 3 (três) vias de igual teor e forma, assinado pelas partes esfémunhas abai . 

o presente instrumento lavrado  

EDSON  P COST UN R EIRELI-ME 
CNPI NQ 278/0001-02  

EDSON  PI 0 COSTA JUNIOR  
ADMINISTRADOR  

CPF:417.338.273-15 
RG:36190096-X SSP-S 
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1-1,IN'RO PARA A PROVA BRASIL 
item LspccificacAn I  lad N1/1101 

1 r  CO LECAO APROVA D MRA I ,-CA DER NO UNI) 425 FtntnRA 
LiNGUA PORTUGUESA PARA I" ANO 1)0 
ENSINO FUNDAMENTAL I - ALUNO. 
consurni%  el  para disciplina de  Lingua  Portuguesa, 
docri ser destinado aos alunos do I" ano do Ensino 
Fundamental I.  compost°  no minimo por 100  (cent)  e 
no máximo por 120 (cento c vinte) páginas impressas 
em papel Off in  set  com aproximadamente 90g/'. com 
acabamento cm espiral empastado com capa plástica. 
no formato 20.5cm x 27.5cm, organinklos no mínimo 
cm 10  (del)  lições. compostas pelos seguintes 
conteúdos• leituras  dc  adivinha, trava-lingua.  parlenda, 
texto jomalistico. legenda, convitc, receita culiniria. 
regras  dc  jogo, lenda c fábulas. Cada lição devera ser 
planejada para uma aula  dc  aproximadamente 55 
(cinquenta c cinco) minutos, a serem trabalhadas uma  
re,  por semana, contendo tarefas  corn  graus 
progressivos  dc  dificuldade entolvendo difercntes 
habilidadcs. A cada bloco  dc  conteúdos trabalhados do 
livro (lições), o aluno descri encontrar inserido no 
próprio ro, scm folhas a pane. uni desafio de leitura 
c um simulado, para que se possa as aliar o pmccsso de 
aprenditacem. sendo esta, uma etapa indispensável no 
processo crescente de aquisição de conhecimento. A 
sequência de conteúdos deve estar organitada  dc  
acordo com os conteúdos dcfmidos pela Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC) para o I' ano, 
considerando uma ordem crescente de dificuldade. 

VI nil(RS) I S. Total (RS) 
R$ 112.00 R.I; -17 0,0,00 

H)ttORA 
)DERNA 

2 GM  DE RECURSOS DIDAncos APROVA 
BRASIL-CADERNO LÍNGUA PORTUGUESA 
PARA I° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I - 
PROFESSOR: Livro COIISUIlli%el para disciplina  dc 
Lingua  Portuguesa, devera ser destinado aos 
professores do I" ano do Ensino Fundamental I. 
composto por no mínimo 95 (nos enta e cinco) páginas 
impressas em papel  Offset  com aproximadamente 
90g/m2,  corn  acabamento cm brochura, empastado com 
capa plástica, no formato aproximado de 23,0cr» x 
21I,Xcm, com no mínimo 10  (del)  lições. Devera ser 
destinado aos professores do 2" ano do Ensino 
Fundamental 1, devendo  truer  orientações pedagogicas 
detalhadas para cada conteúdo trabalhado e tambêm 
para cada simulado, para ajudar os alunos no momento 
da correção das questões propostas, relação dos 
conteúdos desemolt idos nas lições anteriores e que são 
explorados nas questões propostas no simulado e 
mdicação das habilidades e competências avaliadas, 
com base nas Matrites de Referência do  Sub,  
sobretudo a Avaliação Nacional de Alfabetitação 
(ANA) Cada pagina do era conter a reprodução 
redunda da pagina do lisro do aluno gaharitado, 
telação das habilidades e capacidades essenciais do  
alumni  para aprcridiLagem dos coniciidos da lição, 
comentários, sugcstiks e  of  icimiações cspecificas par a o 
de&ensoltimento das questões, mc boi do trabalhos 
prelmunares e finais lehlOo dos conk:Wits 

de!:(111010(ICA nas vaginas,  akin  de sugestões de 
ati%:idades caso.  _Expo,  olp,erSailas diliculdades 

Und 24 RS 142,00 RS 3.408,O0 

Chgo alrzado com Cr.arnSc anner 



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO 
ESTADO DO MARANHÃO  

CNN:  30.728.420/0001-50 

DeNT1110 acompanhar o Guia do Professor. 04 (quatro) 
fichas para registro de Desafios de Leitura que avaliem 
a Iluéncia leitora dos estudantes, impressas em  Offset  
com aproximadamente 7.5g/m2  cm  format()  aproximado 
de 27,0cm x 40.0cm. Do-cap  ser realizadas, no 
min imo, 04 (quatro) capacitações presenciais. 
realizadas por pedagogo, com carga horária  minima dc  
02 (duas) horas cada,  corn  a finalidade apresentação e 
implantação do projeto c material didático. Como parte 
integrante da oferta, deve -se incluir unia proposta de 
Avaliação Diagnostica, a scr aplicada no inicio do ano 
letivo com o objetivo Página 3  dc  29 de oportuniz.ar  um 
planejamento mais assertivo no que diz respeito ao 
trabalho  corn  compete'ncias de habilidades do Saeb, a 
partir da observação do desempenho dos estudantes, da 
turma e da rede de ensino. 

1 

i 

COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO 
LINGUA  PORTUGUESA PARA 2° ANO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL I - ALUNO: Livro 
consumivel para disciplina de Lingua Portuguesa, 
deverá ser destinado aos alunos do 2" ano do Ensino 
Fundamental 1, composto no mínimo por 100 (cem) e 
no máximo por 120 (cento c vinte) páginas impressas 
em papel  Offset  com aproximadamente 90g/m2, com 
acabamento cm espiral empastado com capa plistica, 
no formato 20,5cm x 27,3cm, organizados no minimo 
cm 10 (dez) lições, compostas pelos seguintes 
conteúdos: leituras de adivinha, trava-lingua,  parlenda, 
texto jornalistico, legenda, convite, receita culinária, 
regras  dc  jogo, lenda c fábulas. Cada lição deverá ser 
planejada para uma aula de aproximadamente 55 
(cinquenta c 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  dc  leitura 
c um simulado, para que se possa avaliar o processo  dc  
aprendizagem, sendo esta, urna etapa indispensável no 
processo crescente de aquisição de conhecimento. A 
sequdricia de conteúdos deve estar organizada de 
acordo com os conteúdos definidos pela Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC) para o 2° ano, 
considerando unia ordem crescente de dificuldade. 

Und - 425 

.- 

EDITORA 
MODERNA 

R$ 112,00 RS 47.600,00  

4 GUIA DE RECURSOS DIDATICOS APROVA 
BRASIL- PARA r ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL I - PROFESSOR: Livro 
consumivel para disciplina de Lingua Portuguesa, 
deverá ser destinado aos professores do 2° ano do 
Ensino Fundamental I. composto por no mínimo 93 
(noventa c cinco) páginas impressas em papel  Offset  
com aproximadamente 90g/m2, com acabamento cm 
brochura, empastado com capa plástica. no formato 
aproximado de 23,0cm x 28,8cni, com no  minim°  10 
(dez) lições. Dever"' ser destinado aos professores do r 
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 c indicação das habilidades e 
competéncias avaliadas, com base nas Matrizes  dc  
Referéneia do Saeb. sobretudo a Avaliação Nacional de 
Alfabetização (ANA). Cada pigina deverá  canter  a 

Und 

_ 

24 EDITORA 
MODERNA 

R$ 142,00 RS 3.408,00 
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reprodução reduzida da página do livro do aluno 
gabaritado. mina) das habilidades c capacidades 
essenciais do aluno para apt-midi/agent dos conteúdos 
da lição, comentários, sugestões c orientações 
especificas para o desenvolvimento das questões, 
incluindo trabalhos preliminares c finais essenciais, 
relação dos conteúdos desenvolvidos nas páginas, além 
de sugestões  dc  atividades caso sejam observadas 
dificuldades. Deverão acompanhar o Guia do 
Professor, 04 (quatro) fichas para rcgistro de Desafios  
dc Leitura que avaliem a fluencia leitora dos 
estudantes, impressas cm  Offset  com aproximadamente 
75g/m2  cm formato aproximado  dc  27,0cm x 40.0cm. 
Deverão scr 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 c 
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  dc  oportunizar um planejamento mais 
assertivo no que diz respeito ao trabalho com 
competancias de habilidades do Saeb, a partir da 
observação do desempenho dos estudantes, da turma e 
da rede  dc  ensino. 

5 COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO 
LiNGUA PORTUGUESA PARA r ANO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL 1 - ALUNO: Livro 
consumivel para disciplina de Lingua Portuguesa, 
deverá ser destinado aos alunos do 30  ano do Ensino 
Fundamental 1, composto no mínimo por 100 (cem) e 
no máximo por 120 (cento c vinte) páginas impressas 
cm 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,  pai-lenda, 
texto jornalístico, legenda, convite, receita culinária, 
regras de jogo, lenda c fábulas. Coda lição deverá ser 
planejada para  ulna  aula  dc  aproximadamente 55 
(cinquenta c cinco) minutos, a serem trabalhadas uma 
vez por semana, contendo tarefas com graus 
progressivos dc 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 
c um simulado, para que se possa avaliar o processo de 
aprendizagem, sendo esta, uma etapa indispensável no 
processo crescente  dc  aquisição de conhecimento. A 
scquencia de conteúdos deve estar organizada  dc  
acordo com os conteúdos definidos pela Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC) para o 30 ano, 

 considerando uma ordem crescente  dc  dificuldade. 

Und 456 

-, 

EDITORA 
MODERNA 

RS 112,00 RS 51.072,00 

6 GUIA DE RECURSOS DIDÁTICOS APROVA 
BRAS1LCADERNO LÍNGUA PORTUGUESA 
PARA 3* ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 - 
PROFESSOR: Livro c,onsurnivel para disciplina  dc 

Lingua Portuguesa. deverá ser destinado aos 

composto por no minimo 95 (noventa c cinco) páginas 
impressas cm papel  Offset  com aproximadamente 
90g/m2, com acabamento cm brochura, empastado  corn  
capa plastica, no formato aproximado  dc  23.0cm x 
28,8cm, com no mínimo 10 (dez) lições. De% era ser 
destinado aos professores do 30 ano do Ensino 

professores do 3" ano do Ensino Fundamental I,  

Und 24 imn ORA 
MODERNA 

i 

RS 142,00 RS 3.408,00 
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SURF 1ARIA  MUNI(  IPA,. OF FDUCAÇÃO 

11IND0 MuNICIPAL Dr 11)tICAÇA0 

PRIIIITIIRA MUNICIPAL Dr SAO IIERNARDO 

(STAN) DO MARANHAO  

CNP):  30.7711.470/0001-50 

I 1,,n,imivroAl I. tIct  end., barer in  oriu.stiNet pella!:orrc  
di  talhadas  run  f ada t Otn(100 11a1+3111ad.1 C tarot...tot 
pali 4 11111034,0. ;'ava nithht 4" AIIIIWK no momento 
41:1 OfTri,o quettiNec ropostas. relacão dos 
t or‘icutlot  Jest lit oft  idosill‘114,,*.C.4 auter 'ores c que são 
csploiados  oat  ilwtltc propostas no tomulaito e  
iodic  atão das habditlades e oropeiCrit  la, at  aliadas. 
com  bate nas %Notes  dc  1(cfcri"-ocia ti iSack 
cofronts,, a  Nt  ahaoto  National dc  Alrattc1iia0o 
I AN ,1 t ‘ada paritta  des  era onter a reprodução 
tedistrda  ail  rartna do litro do  Munn  rah:1,0Mo. 
rciação das Itabilidades Ccaparidatles essenciais do 
aluno rata  arm&  tarem tf.is  ei 11111:111/4vs da hç3o, 
on1CfnatIOS, torC‘ICt C 011CintNi.C% CTCCificas para  

decent oft intent.,  das ipiesit\es,  in  Inindo irattalhoft  
prchromnics e  finals  esseric iaic relação dos conteudos 
deteosolt idos nas parmas, alem  dc 11.:C.,1i1CS  dc 
alit  idades taco  scam  ohsers as  &fit  ultlades 
O.:set:to acompanhar tt t ¡Ma tIO 1'101.ClcOr. 01 (tplalrO) 
tichas para lepsuo de lksatios  dc  I cilura  Tie at  atieni 
a flii&ocia leitora dos estudanies. Impressas cio  Offset 
corn  apiosimadamente 73rim' cm  format()  apnisimailo  
dc  27.0cm ‘. 4(I.0tro 1)cserão ser icalitatlas. 110 
minimo, 04 (quatro) capac1134AN presenciais. 
mall/alas por pethigoro,  cool  cara  bola/  la minima  de 
(11  (dims)  botas coda, com a finalidade apresentação c 
implantação do projeto e material  &chilli°  Como parte 
integi ante da ofeita,  des  c -se  Mt  Iiiir uma proposta de 
As aliaeão Diagnitstica. a ser apheada no iniciii do rani 

o com o  Oleos  ti Vagina 3 de 2') de opottunitar um 
planciameniti mais acoito no que dii iespeno ao 
trabalho  coin  competencias de habilidades do  Sad),  a 
pariu da otiscis ação do desempenho dos estodantes, da 
turma e da ietie de ensino 

1 
t01.1AA0 APItOt'A IIRASIL-CADERNO 
1.1NCIIA l'OICIAIGUESA PARA 4 ANO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL, I - lasro 
consiums  el pain  disciplina de  lingua  Portuguesa,  
des  era ser destinado aos alimos do 4" ano do linsino 

undameinal I.  compost()  no muni moo por 100  (cello  e 
no ina‘11110 1)Or 120 (cento e  suite)  paginas impressas 
cio  pave! Offset (OM  aprosimadamentc 90g/tie,  corn  
acabamcnict cm espiral empastado com capa plaS0Ca, 
no 1-Ornlint, 20.¡Cin orEani,Ados  

ern  10  (act)  lições, compostas lidos seguintes  
contend°,  leituras de  ado mint,  trio a-lingua,  parlenda. 
testo jornaltstico, legenda.  comae.  receita enluta., ia. 
tetras de _logo. lenda e fatiotas Cada tição descia ser 
planejada  paid  uma aula de aprosimadamente 33 
(cinquenta c Limo) minutos, a setem tiaballiadas  ulna 
set pot  Nelinind, Contcridt) tarefas  coin  graus 
progiessisosde dificuldade  cowherd°  direientes 
lialididades A  Latta  bloco de C4)111C1khr, tralialliatlos do  
lotto o alma; desci a enciintiar inselitio no 
p.(41,10111110_ bC14110111a.t a palle.  nun  desafio de leitura 
e  tun  tarigulado,  paid  que pirsUtas Ala( 0 InikteViO de 

SCHdO esta  Ulna  etapa 111%.11$1k:11Nil1cl 110 
1.110(.4.1..0 tit:14.01W de aquisiçao de wain:cum-silo A 

ssti''uutia de tontenclos  des  c  ',star  iliganitatla de 
ru  old Linn  0.4 ktanCtido) dehiuuitus rCla !late Nat:tutul 

f wisuffi ( I ( pala o -1" ano, 
t I tima foult tu sue a.  CHIC  de ilifituldade  
fill-% DI-  III  t'lltSOS OS st111101'A  
lilt  ASII,  AD!  ItN() 1.1M;11.% l'Olt I 14:111SA 
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. . 
11101- ESSOR: 1 i‘ro consumivel para disciplina de 
1 init1a  Port  ligliesa. deverá ser destinado nos 
professoies do 4" ano do litisino Fundamental I. 
eoniposto 1x1r no  minim°  g5 (noventa c cinco) paginas 
imprvssas cm papel  Offset  com aproximadamcnte 

com acabamento cm brochurn, empastado com 
capa plgistica, no fonnato aprosimado de 23.0cm x 
28,8cm.  corn  no mínimo 10 (dei) lições  Myatt  ser 
destinado aos professores do 2" ano do Ensino 
Fundamental I. de \ cndo  tram-  orientações pedagógicas 
detalhadas para cada conteúdo trabalhado c tambem 
para cada simulado, para ajudar os alunos no momento 
da correção das questões propostas, relação dos 
conteúdos desenvolvidos nas lições anteriores c que são 
explorados nas questões propostas no simulado c 
indicação das habilidades c conipeti:aicias avaliadas, 
com base nas Matrires de Referência do Sacb, 
sobretudo a Avaliação Nacional  dc  Alfabetitação 
(ANA). Cada página deverá conter a reprodução 
redurida da página do livro do aluno gabaritado. 
relação das habilidades c capacidades essenciais do 
aluno para aprondisagem dos conteúdos da lição, 
comentirios, sugestões c orientações especificas para o 
desenvok imento das questões, incluindo trabalhos 
preliminares c  !Innis  essenciais,  Maggio  dos conteúdos 
desenvolvidos nas páginas,  akin  de sugestões  dc  
ati‘ idades 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 cstudantcs, impressas em  Offset 
corn  aproximadamente 75g/ni2  cm formato aproximado 
de 27,0cm x 40,0cm. Deverão ser realizadas, no  
minim.  04 (quatro) capacitações presenciais, 
rcalitadas por pixiagogo, com carga horária  minima  de 
02 (duas) horas cada,  corn  a finalidade apresentação c 
implantação do projeto e material didático. Como parte 
integrante da oferta, deve -se incluir uma proposta  dc  
Avaliação Diagnostica, a ser aplicada no inicio do ano 
letivo com o objetivo Página 3  dc  29 de oportuniiar um 
planejamento mais assertivo no que  di,  respeito ao 
trabalho com competências de habilidades do Sacb, a 
partir da observação do desempenho dos estudantes, da 
turma c da rede de ensino. 
COLEÇÃO APROVA  BRAS!  L-CA DERNO 
LÍNGUA PORTUGUESA PARA 5* ANO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL 1 ALUNO: Livro 
consumi%  el  para disciplina de  Lingua  Portuguesa,  
&nerd  ser destinado aos alunos do ano do Ensino 
Fundamental I, composto no minimo por 100 (cem) 
no máximo por 120 (cento e vinte) páginas impressas 
cm papel  Offset  com aproximadamente 90g/m2,  coin  
acabamento em espiral empastado com capa 
no formato 20.5cm x 27,5cm, organitados no mínimo 
cm 10 (dei) lições, compostas pelos seguintes 
conteúdos • leituras de adivinha, tra‘a-lingna, parlenda, 
texto jomalistico, legenda, convite, receita culinária, 
regras  dc  jogo, lenda e fábulas Cada lição deverá ser 
planejada para uma aula de aproximadamente 55 
(cinquenta e cinco) minutos, a serem trabalhadas  ulna  

C/ l''  SCiiilid. COiltettli0 taiefas com graus 
progiessR os de dificuldade  en%  oh i  en&  difetentes 
habilidades A cada bloco de contendos trabalhados do 
11%to (10e'.), o aluno devera encomia; inwiido no 
prriptio  Ii'.  ri).  son ¡Whits  a lute. um  desalio de  Willa  
C 11111  minutia),  paia que se poss.' avaliar o I'll/COAL, de 
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aprendizagem.  send()  esta, ma ctapa indispensável no 
processo crescente de aquisição de conhecimento. A 
sequência de conteúdos doe estar organizada de 
acordo com os conteudos definidos pela  (lase  Nacional 
Comum Curricular (MCC) para o 5" ano. 
considerando urna ontem crescente de  di  ficuldade. 

RS 5. 6X0.06— 10 GUIA DE RECURSOS DIDATICOS APROVA 
BRASIL-CADERNO LÍNGUA PORTUGUESA 
PARA 5n ANO 1)0 ENSINO FUNDAMENTAL 1 - 
PROFESSOR: Livro consumivel para disciplina  dc  
Linizua Portuguesa. deverá ser destinado aos 
professores do 5" ano do Ensino Fundamental 1 
composto por no mínimo 95 (noventa c cinco) páginas 
impressas cm papel  Offset  com aproximadamente 
90,g/m1.  corn  acabamento cm brochura, empastado com 
capa plástica, no formato aproximado  dc  23,0cm x 
28.8em, com no mínimo  If/  (dez) lições. Deverá ser 
destinado aos professores do 5" ano do Ensino 
Fundamental I. devendo  truer  orientações pedagogicas 
detalhadas para cada conteúdo trabalhado e lambem 
para cada simulado, para ajudar os alunos no momento 
da correção das questóes propostas, relação dos 
conteúdos desenvolvidos nas lições anteriores e que são 
explorados nas questões propostas no simulado e 
indicação das habilidades c competências avaliadas, 
tom base nas Matrizes de Referência do Sacb, 
sobretudo a Avaliação Nacional dc Alfabetização 
(ANA). Cada página deverá conter a reprodução 
reduzida da página do livro do aluno gabaritado, 
relação das habilidades c 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,  Mein  de sugestões de 
atividades caso sejam observadas dificuldades. 
Deverão acompanhar o Guia do Professor, 04 (quatro) 
fichas para registro de Desafios de Leitura que avaliem 
a fluência leitora dos estudantes, impressas cm  Offset  
com aproximadamente 75g/m cm formato aproximado 
de 27,0cm x 40,0cm. Dever5o ser realizadas, no  
minim, 04 (quatro) capacitações presenciais, 
realizadas por pcciagogo, com carga horária  minima dc  
02 (duas) horas cada, com a finalidade apresentação c 
implantação do projeto e material didático. Como parte 
integrante da oferta, deve -se incluir urna proposta de 
Avaliação Diagnostica, a ser aplicada no inicio do ano 
letivo  corn  o objetivo Página 3 de 29 de opcirtimizar  urn  
planejamento mais assertiio 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. 
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11 COLEÇÃO APROVA BRASIL- (7ADERNO 
!ANIMA PORTUGUESA PARA 6* 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  minim()  I00 (cento) e 
no  maxim°  lb() (cento e sessenta) paginas impressas 
cm papel OffSet  coin  aprosimadamente 90g/ms, com 
acabamento em espnal empastado com capa plástica, 
no format() ¡proximal() de 20.Scrii x 27,5em, 
orgalliiittlits clii apitiximittiimicific 20 (v mule) 00es 

cada um, compostas com os ?A:guilds:1 conteúdos• relato 
dc  ineinuria. poemae hairaii  ,conto de miski  in, Hid  de „. _.. .. 
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canção. leitura de  imager»,  entrevista.  calla  de leitor, 
texto de di  v rilgação cientifica. sinopse de filme. 
campanha instimcional. 't cibetc ric cricielopedia. rciato 
de expen6ncia cientifica,  charge.  soneto, reponagem. 
biografia. atitobiografia. regulamento, artigo de 
opinião Cada lição do era SU planejada para uma aula 
de aproximadamente 50 (cinquenta minutos, a serem 
trabalhadas uma  %el'  por semana, contendo tarefas  corn 
grans progressi% os de dificuldade envoi  vendo 
diferentes habilidades. Em aproximadamentc a cada 05 
conteúdos trabalhados do livro, o aluno devcni 
encontrar inserido no proprio livro. scni folhas a parte. 
um  simulado, para que se possa avaliar o processo que 
e uma etapa indispensável no processo ensino 
aprendizzgern. No livro de  Lingua  Portuguesa dcvcrão 
estar inseridas 04 (quatro) folhas de respostas / 
gabaritos destacivcis, não sendo folhas a parte, que 
deverão ser precnchidas pelos alunos ao realizarem o 
simulado ao final de aproximadamente 05 (cinco) 
contcridos trabalhados, para se familiarizarem  coin  o 
modelo de prova  dc  gabarito. A sequência de conteúdos 
deve estar organWda  dc  acordo  corn  os conteúdos 
definidos pela Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC) para o 60  ano, considerando uma ordem 
crescente  dc  dificuldade. 

12 COLEÇÃO APROVA BRASI L-CA DER NO 
LÍNGUA PORTUGUESA PARA 6 ANO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL II - PROFESSOR: 
Livro consumivel para disciplina dc Lingua  
Portuguesa, deverá ser destinado aos professores do 60 
ano do Ensino Fundamental II, composto por no 
mínimo 120 (cento c vinte) páginas impressas cm papel  
Offset  com aproximadamente 90g/m2, com acabamento 
cm brochura, empastado com capa plástica, no formato 
aproximado  dc  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 leste, 
inclusive com as justificativas para as opções 
incorretas, explicação sobre o conceito avaliado no 
mesmo. Cada pagina dever conter a reprodução 
reduzida da página do livro do aluno gabzuitado, 
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  dc  29 trabalhar  corn  as 
atividades, questões para explorar o gênero textual 
estudado c orientações sobre como encaminhar 
atividades mais complexas. Deverão acompanhar o 
Guia c Recursos Didáticos de  Lingua  Portuguesa, 04 
(quatro) fichas para registro, impressas cm  Offset coin  
aproximadamente 75g/Inz cm formato aproximado de 
27,0cm x 40,0cm. Com  o objetivo de oferecer um 
diagnõstico do desenvolvimento de cada aluno e 
tambeni de toda turma após cada simulado contido no 
ir%ro do aluno. Deverão ser realitadas 05 (cinco) 
capacitações presenciais, realizadas i)or pedagogo, com 
carga horária  minima  de 02  (dims)  horas cada,  corn  a 
limilidade apresentação e implantação do projeto c 
material didático, por segmento de ensino e 
comporiente curricular, princípios educativos e 
putbEiticus_ Como parte integrante  di  oferta, tleve-se 
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incluir uma proposta  dc  Avaliação Diagnóstica. a scr 
aplicada no inicio do ano !diva com o objctivo de 
opt-ounitar um planejamento mais assertivo no qiic  di"  
respeito ao trabalho  coin  competências de habilidades 
do Sacb, a partir da observação do desempenho dos 
estudantes, da turma c da rede de ensino ; 

13 COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO 
LÍNGUA PORTUGUESA PA RA 7" ANO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL II - ALUNO: Livro 
consumis el para disciplina de lingua Portuguesa, 
devcra ser destinado aos alunos do 7" ano do Ensino 
Fundamental II.  compost°  por no  minima  100 (cento) c 
no  maxim°  160 (cento c sessenta) páginas impressas 
cm papel  Offset  com aproximadamente 90g/m1,  corn  
acabamento cm espiral empastado com capa plástica, 
no formato aproximado dc 20,5cm x 27,5cm, 
organizados cm aproximadamente 20 (vinte) lições 
cada  urn,  compostas  corn  os seguintes conteúdos: relato  
dc  memória, poema c haicai, canto de mistério, letra de 
canção, leitura  dc  imagem, entrevista, cana  dc  leitor, 
texto de divulgação cientifica. sinopse dc filme, 
campanha institucional, verbete de enciclopédia, Mato  
dc  experiência cientifica.  charge,  soneto, reportagem, 
biografia, autobiografia, regulamento, artigo dc  
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 devera 
encontrar inserido no próprio livro, scm folhas a partc, 
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 dc respostas / 
gabaritos destacáveis, não sendo folhas a pane, que 
deverão ser preenchidas pelos alunos ao realizarem o 
simulado ao final de aproximadamente 05 (cinco) 
conteúdos trabalhados, para se fainiliarizarem com o 
modelo de prova de gabarito. A sequência  dc  conteúdos 
deve estar organizada de acordo  cam  os conteúdos 
definidos pela Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC) para o 7° ano, considerando urna ordem 
crescente  dc  dificuldade. 
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14 GUIA DE RECURSOS DIDATICOS APROVA 
BRASIL-CADERNO LÍNGUA PORTUGUESA 
PARA 7' ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II - 
PROFESSOR: Livro consumivel para disciplina de  
Lingua Portuguesa, deverá ser destinado aos 
professores do 7° ano do Ensino Fundamental II, 
composto por no  minima  120 (cento e vinte) páginas 
impressas em papel Offset coin aproximadamente 
90g/m2,  corn  acabamento cm brochura, empastado com 
capa plástica, no formato aproximado de 23,0cm x 
28,Kcm. Devera ser destinado aos professores dos 6" 
anos do Ensino Fundamental 11, devendo trazer 
orientações pedagógicas detalhadas para cada conteúdo 
trabalhado c tarnbem 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 comer a 
reprodução reduzida da página do livro do Mono 
gabaritado, informações sobre o gênero textual 
 estudado, gênero textual estudado na lição. deserção 
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da habilidade desenvolvida cm cada atividade, 
definição c características do gênero textual estudado. 
orientaiiks c sugestões para Página 18  dc  29 trabalhar 
com as atii idades, questões para explorar o  genera  
textual estudado c orientações sobre corno encaminhar 
atividades mais complexas. Deverão acompanhar o 
Guia c Recursos Didáticos  dc Lingua  Portuguesa, 04 
(quatro) fichas para registro, impressas cm  Offset  com 
aproximadamente 75g/m2  cm formato aproximado  dc  
27.0cm x 40.0cm. Com  o objetivo  dc  oferecer um 
diagnostico do desenvolvimento de cada aluno e 
tainbem  dc  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 c 
material didático, por segmento de ensino e 
componente curricular, princípios educativos c 
pedagógicos. Como parte integrante da oferta, deve-se 
incluir uma proposta  dc  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  coin  competências de habilidades 
do Sacb, a partir da observação do desempenho dos 
estudantes, da turma c da rede  dc  ensino. 

15 COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO 
LINGUA  PORTUGUESA PARA 8° ANO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL 11 - ALUNO: Livro 
consumirel para disciplina  dc Lingua  Portuguesa, 
deverá ser destinado aos alunos do 1r ano do Ensino 
Fundamental II, composto por no mínimo 100 (cento) c 
no máximo 160 (canto c sessenta) páginas impressas 
cm papel  Offset  com aproximadamente 90g/m2, com 
acabamento em espiral empastado com capa plástica, 
no formato aproximado de 20,5cm x 27,5cm, 
organizados cm aproximadamente 20 (vinte) lições 
cada um, compostas com os seguintes conteúdos: relato  
dc  memória, poema e haicai, conto de mistério, letra  dc  
canção, leitura de imagem. entrevista, carta de leitor, 
texto de divulgação científica, sinopse de filme, 
campanha institucional, verbete de enciclopédia, relato 
de experiência cientifica,  charge,  soneto, reportagem, 
biografia, autobiografia, regulamento, artigo dc  
opinião. Cada lição deverá ser planejada para urna aula  
dc  aproximadamente 50 (cinquenta) minutos, a serem 
trabalhadas uma vez por semana, contcndo 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 casino 
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  dc  gabarito. A sequência de conteúdos 
deve estar organizada de acordo  coin  os conteúdos 
definidos pela Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC) para o 80  ano, considerando urna ordent 
crescente  dc  dificuldade. 
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17  

PÁRA 8* ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL  IT-
PROFESSOR: In ro consumis cl para disciplina de 

tingua Portuguesa. te cr ser destinado nos 
professor-es do 8" ano do I nsnto Fundamental 11. 
composto por no minimo 120 (crnio e %mie) pagmas 
impressas cm  !lapel Offset  com aproximadamente 

com acabamento cm  him-hula,  empastado  corn  
capa plastica. no formato aproximado de 23,0cm x 
28.8cm Devera  set  destmado aos profemores dos 6" 
anos do Frisino Fundamental  It,  devendo trazer 
orientações pedagogicas detalhadas para cada conteúdo 
trabalhado c tambern para cada simulado.  contend()  a 
descrição da habilidade desenvolvida, indicações para 
corrigir cada teste, inclusive com as justificativas para 
as opções incorretas, explicação sobre o conceito 
avaliado no mcsmo. Cada pagina dev era comer a 
reprodução reduiida da página do  !iv  ro do aluno 
gabaritado. informações sobre o genero textual 
estudado. género textual estudado na lição, descrição 
da habilidade  dewily  olvida cm cada atividade, 
definição c características do género textual estudado, 
orientações c sugestões para Página IX  dc  29 trabalhar 
com as atividades. questões para explorar o gênero 
textual estudado c orientações sobre como encaminhar 
atividades mais complexas. Deverão acompanhar o 
Guia c Rccursos Didáticos de  Lingua  Portuguesa, 04 
(quatro) fichas para registro, impressas cm  Offset corn  
aproximadamente 75g/m2  em formato aproximado de 
27,0cm x 40,0cm.  Corn  o objetivo  dc  oferecer  urn  
diagnóstico do desenvolvimento de cada aluno c 
também  dc  toda turma após cada simulado contido no 
livro do aluno. Deverão ser realizadas 05 (cinco) 
capacitações presenciais, realizadas por pedagogo,  corn  
carga horiria  minima dc  02 (duas) horas cada, com a 
finalidade apresentação e implantação do projeto 
material didático, por segmento  dc  ensino 
componente curricular, princípios educativos e 
pedagógicos. Como parte integrante da oferta, deve-se 
incluir uma proposta  dc  Avaliação Diagnentica, a ser 
aplicada no inicio do ano letivo  corn  o objetivo de 
oportunizar um planejamento mais assertivo no que diz 
respeito ao trabalho  corn  competências de habilidades 
do Sacb, a partir da observação do desempenho dos 
estudantes, da turma c da rede de ensino. 
COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO  
LINGUA  PORTUGUESA PARA 9* ANO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL 11 - ALUNO: Livro 
consumis cl para disciplina de  Lingua  Portuguesa, 
devera ser destinado aos alunos do 9" ano do Ensino 
Fundamental 11, composto por no  minim°  100 (cento) e 
no máxinio 160  (emu,  c sessenta) paginas impressas 
em papel Of1Set  corn  aproximadamente 90g/111z,  Corn  
acabamento em espiral empastado com capa plástica. 
no forin:li 0 aproximado de 20.5cm s 27,5cm, 
organizados cm aproximadamente 20  (sink')  lições 
cada um, compostas com os seguintes conteúdos: relato 
de memória, poema e haicai„ condo de mistério, tetra de 
canção, leitura de imagem, entrevista, carta de leitor, 
texto de disulgação cmciititka, sinopse de filme, 
campanha mstaticional, verbete de enciclopédia, relato  
dc  experiência cientifica,  charge,  soneto, reportagem. 
biogralia, autobiografia, regulamento, rui tigo de 
opinião rada lição deveia ser planejada  pal  a tuna aula 
de aproximisdamente (c niquenta) mmutos, a  scion  
trabalhadas unia vez minima, contend° tam  elas com 
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rrovrcm  tit tic  tlfrnifithtle. >It  endo 
&fen:Ines luabiloilxles  Ent  riproximadamente a cada oç 
comoidos  if  ruhalhados do  lit  to. o  MUM'  tICICfA 
enconirai  intend.)  no  proviso lit  to,  son  folkic a pule,  
urn  simotAdo.  pat  a (pie se pmsa  at  altar o  process°  (pie 

unia (lava indispensat  el  no imuiesso ensino 
aptenduarem No  lit  to de 1 mpla I' rtin'i,csa docrao 
COaf IIKCTItI3‘ 01 611131E10 Folhas  the  TCTOSUIC 

gabaolos destat mos. 1130 sendo folhas a pile. que 
do  olio  scr picenchidas  petits  alunos  an  mall/arm o 
simulado ao final de aproximadamente OS (011C0) 
comendos itahalhad(Is. para se familiar-I/arm  EOM  

modelo de piou a de gahanto A sequi:.ncia de conteHdos 
doe cstar oram/ada de acordo  corn  os  conic-ticks  
definidos pela Rase Nacional Comum Curricular 
UM C) para o ano, considerando uma ordem 

crescente de diticuldade. • _ 
C111A 1W RECIIRSOS DIDATICOS APROVA Und 
BRASIL-CADERNO LINCUA roitructiEsA 
PARA 9" ANO no ENSINO FIINDA MENTAL 11 - 
PROFESSOR: Litro consumas cl para disciplina  dc 
Lingua  Portuguesa.  Jet-era ser destinado nos 
professores do '1'  ano do Ensino Fundamental II.  
compost° pin  no minimo 120 (cento e rime) páginas 
impressas cm papel  Offset coin  aproximadamente 
90g/mz, com acabamento cm brochura. empastado  corn  
capa plasma. no  format()  aproximado de 23.0C111 

DC1 era ser destinado nos prufes.sores dos 9" 
anos do Ensino Fundamental II, devendo ifil/C1" 
orientações pedagogicas detalhadas para cada conteúdo 
trabalhado e tainbem para cada simulado, contendo a 
descricSo da habilidade desentoltida. indicações para 
corrigir cada teste. inclusive com as justificativas para 
as opções incorretas, explicai*  solute  o conceito 
as aliado tio mesmo Cada pagina  des  era conter a 
reproducfio reduhda da pagma do livro do aluno 
gabaritado, informacões sobre o gênero textual 
cstudado, gênero textual estudado na descrig3o 
da habilidade desem  °It  Ida em cada novidade, 
definição e caractensticas do gênero textual estudado, 
orientações e sugestões p:ira Pagina IX de 29 trabalhar 

com as  am  idades, (11.a:stews para explorar o gênero 
textual estudado e ICII1K6CS sobre como encaminhar 

atividades  mats  complexas Do Mu acompaiku o 

Gula e Recursos Didaticos de  Lingua  Portuguesa, 04  

(quoin))  ficham para rcgistio, impressas cm  Offset coin  

aproximadamente 75g/m2  cm  format()  aproximado de 

27,0cm s 40,Uem  Coin  o objetivo de oferecer um 

diagnostico do  &sent ohs  imento de cada aluno 
tambem de toda turma após cada simulado contido no 
litro do aluno Docrao ser fealltikLIS (cinco) 

capacitações presenciais, wall/atlas lutur pedagogo,  corn 
carp  fitnalia  minima  de 02  (duals)  horas cada,  coin  13 

finalidade aprewntaçAo e implainai* do projeto c 
material thdatico,  pin segment°  de tiksmo 

educativos 

pedagogicos Como paste integiante da ofeita, doe-se 
incluii MIld p10110Siti tiC As ahavtio DiagoOstica, a ser 

aplicada micio thu  aim  lento com o objetito de 

opoitunid.ar 11111 pldliC):1111Cliftf 11W1S it`ttiC11110 110  WIC di/  

mtpcito  am  flaballuf lt miii tillitpC1C1Itlil de abd  Aides 
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1:1111/AN1E1T-Ai, 1-1- ALLINO: I.ivro consimilvel 
para disciplina de Matemática, devem i  set  destinado nos 
alunos do 1" ano do hisitio Fundamental 1, composto 
no minimo por 80 (oitenta) C no másimo por 130 
(cento c trinta) vaginas impressas cm papel  Offset  com 
aproximadamente 90g/in'. com acabamento em cspiral 
empastado com capa plástica, no formato 20.5cm x 
27.5cm. organitados cm no mínimo 10  (Jet)  lições,  
Tie  se  %ant=  do desenvoIN inicnio de habilidades 
matemáticas por meio de jogos,  in  ioritando os jogos de 
regras, cm que os alunos poderão assumir diferentes 
papeis e combinar novas rcgras com o gnipo. Deve-se 
oferecer também tabuleiros ou pcças prontas, 
disponíveis no desenvolvimento dos conteúdos ou 
como material destacável. Cada lição deveni ser 
planejada para uma aula de aproximadamcntc 55 
(cinqucnta c cinco) minutos, a serem trabalhadas uma 
svt por semana, contendo tarefas com graus 
progressivos dc dificuldade envolvendo diferentes 
habilidades. A cada bloco  dc  conteúdos trabal.hados do 
livro (lições), o aluno deverá encontrar inserido no 
próprio livro, sem folhas a parte, um simulado, para 
que se possa avaliar o processo  dc  aprenditagem, sendo 
esta, urna etapa indispensável no processo crescente de 
aquisição de conhecimento. A sequência  dc  conteúdos 
deve estar organitada de acordo  corn  os conteúdos 
definidos pela Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC) para o 1' ano, considerando urna ordem 
crescente de dificuldade. 

20 GUIA DE RECURSOS DIDATICOS APROVA 
BRASIL-CADERNO DE MATEMÁTICA PARA 1° 
ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I — 
PROFESSOR: Livro consumivel para disciplina de 
Matemática, deverá ser destinado aos professores do 10  
ano do Ensino Fundamental I, composto por no mínimo 
80 (oitenta) páginas impressas cm papel  Offset  com 
aproximadamente 90g/mz, com acabamento cm 
brochura, empastado com capa plástica, no formato 
aproximado de 23,0cm x 211,8em. Deverá ser destinado 
aos professores do 10  ano do Ensino Fundamental I, 
oferecendo orientações pedagógicas detalhadas nas 
laterais, para cada conteúdo trabalhado no livro do 
aluno, bem como para cada simulado,  dc  modo a 
indicar procedimento adotados cm avaliações externas 
c orientações  dc  encaminhamento da correção dos 
simulados; relação dos conteúdos desenvolvidos nas 
lições c que nas questões propostas no simulado c 
indicação das habilidades e competências avaliadas,  
corn base nas Matrizes de Referência do Sacb, 
sobretudo a Avaliação Nacional de Alfabetização 
(ANA). Cada pagina deverá conter a reprodução 
reduzida da pagina do livro do aluno gabaritado. 
relação das habilidades c competências essenciais do 
aluno para aprenditagem dos conteúdos da lição, 
comentários, sugcstões e orientações especificas para o 
desenvolvimento das questões, incluindo trabalhos 
preliminares e finais essenciais, relação dos conteúdos 
desenvolvidos nas páginas, alem de sugestões  dc  
atividades caso sejam observadas dificuldades.  
Des  erão ser realizadas, no mininio, 04 (quatro) 
capacitações presenciais, realitadas por pedagogo,  coin  
carga horária  minima  de 02 (duas) limas cada,  coin  a 
linalidade apresentação e implantação do projeto e 
material didático. Como parte integrante da orerta, 
deve-se incluir  until  proposta de Avaliação DiagnOstica, 
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a ser aplicada 110 inicio do ano letivo com o objetivo  dc  
oportunitar um planejamento mais asscrtivo no que diz 
respeito ao trabalho  coin  competências  dc  habilidades 
do Saeb, a partir da observação do desempenho dos 
estudantes, da turma e da rede de ensino.  

( 

21 COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE Und 424 Fliti ORA RS 112,00 R$ 47.488,00 
MATEMÁTICA PARA 2° ANO DO ENSINO MODERNA 
FUNDAMENTAL I — ALUNO: Livro consurnivel 
para disciplina  dc  Matematica, deverá scr destinado 30S 

alunos do 2" ano do Ensino Fundamental I. composto 
no minimo por 80 (oitenta) c no máximo por 130 
(cento c trinta) páginas impressas cm papel  Offset  com 
aproximadamente 90g/m2,  corn  acabamento cm espiral 
empastado  corn  capa plástica, no formato 20,5cm x 
27,5cm, organizados cm no mínimo 10 (dez) lições, 
que se valham do desenvolvimento de habilidades 
matemáticas por meio de jogos, prioriz.ando os jogos  dc  
reeras, cm que os alunos poderão assumir diferentes 
papeis e combinar novas rcgras  corn  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 c cinco) minutos, a serem trabalhadas uma 
vez por semana, contendo tarefas com graus 
progressivos dc dificuldade envolvendo diferentes 
habilidades. A cada bloco  dc  conteúdos trabalhados do 
livro (lições), o aluno deverá encontrar inserido no 
próprio livro, scm folhas a parte, um simulado, para 
que se possa avaliar o processo  dc  aprendizagem, sendo 
esta, uma etapa indispensável no processo crescente de 
aquisição de conhecimento. A sequência  dc  conteúdos 
deve estar organizada de acordo com os conteúdos 
definidos pela Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC) para o 2° ano, considerando uma ordem 

, crescente  dc  dificuldade. , 
22 GUIA DE RECURSOS DIDATICOS APROVA Und 24 EDITORA R$ 142,00 RS 3.408,00 

BRASIL-CADERNO DE MATEMÁTICA PARA 2' MODERNA 

ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I — 
PROFESSOR :Livro consumivel para disciplina  dc  
Matemática, deverá ser destinado aos professores do 2° 
ano do Ensino Fundamental I, composto por no mínimo 
80 (oitenta) páginas impressas cm papel  Offset  com 

aproximadamente 90g/m2, com acabamento cm 
brochura, empastado com capa plástica, no formato 
aproximado  dc  23,0cm x 28,8cm. Deverá ser destinado 
aos professores do 2' 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 cm avaliações externas 
c orientações de encaminhamento da correção dos 
simulados; relação dos conteúdos desenvolvidos nas 
lições c que nas questões propostas no simulado e 
indicação das habilidades e competências avaliadas, 
com base nas Main/es  dc Referência do Sacb, 

sobretudo a Avaliação Nacional de Alfabetização 

(ANA). Cada página de% crá conter a reprodução 
reduzida da página do liy ro do aluno gabaritado, 
relação das habilidades e competacias essenciais do 
aluno para aprendizagem dos conteúdos da lição, 

comentários, sugestões c orientações especificas para o 
desenvolvimento das questões, incluindo trabalhos 
preliminares c finais essenciais, relação dos conteúdos 
desenvolvidos nas paginas, alem de sugestões de  
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atividades caso sejam observadas dificuldades. 
Deverão ser rcalizadas, no mínimo. 04 (quatro) 
capacitações presenciais, realiz.adas por pedagogo. com  
carga horária  minima  de 02 (duas) horas cada. com  a 
finalidade apresentação c implantação do projeto c 
material didático. Como parte integrante da oferta. 
deve-se incluir uma proposta  dc  Avaliação Diagnostica, 
a  set  aplicada no inicio do ano letivo com o objetivo  dc  
oportunizar um planejamento mais assertivo no que diz 
respeito ao trabalho com compeancias  dc  habilidades 
do Sacb, a partir da observação do desempenho dos 
estudantes, da turma c da rode de ensino. , .. 

23 COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE 
MATEMÁTICA PARA 3' ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL I — ALUNO: Livro consumivel 
para disciplina de Matemática, deverá ser destinado aos 
alunos do 3° ano do Ensino Fundamental I. composto 
no mínimo por 80 (oitenta) c no  maxim  por 130 
(Cento c trinta) paginas impressas cm papel  Offset  com 
aproximadamente 90g/m2. com  acabamento cm espiral 
empastado com capa plástica, no formato 20.5cm x 
27,5cm. organizados cm no minimo 10 (dez) lições,  
quo  se valham do desen‘olvimento de habilidades 
matemáticas por meio de jogos. priorizando os jogos de 
regras. em que os alunos poderão assumir diferentes 
papéis c combinar novas regras com o grupo. Deve-se 
oferecer também tabuleiros ou peps prontas, 
disponíveis no desen‘ol% imento dos conteúdos ou 
corno material destacavel. Cada lição devera ser 
planejada para uma aula de aproximadamente 55 
(cinquenta c cinco) minutos, a serem trabalhadas uma 
vez por semana. contendo tarefas com graus 
progressivos dc dificuldade envolvendo diferentes 
habilidades. A cada bloco de conteúdos trabalhados do 
livro (lições), o aluno deverá encontrar insendo no 
próprio livro, scm folhas a pane, um simulado, para 
que se possa avaliar o processo de aprendizagem. sendo 
csta, uma etapa indispensavel no processo crescente de 
aquisição de conhecimento A sequãncia de conteúdos 
deve estar organizada de acordo  corn  os conteúdos 
definidos pela Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC) para o 3' ano, considerando uma ordem 
crescente  dc  dificuldade.  

Und 456 EDITORA 
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R$ 112,00 R$ 51.072,00 
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GUIA DE RECURSOS DIDATICOS APROVA 
BRASIL-CADERNO DE MATEMÁTICA PARA 3° 
ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I — 
PROFESSOR: Li% ro consumivel para disciplina  dc  
Matemática, deverá ser destinado aos professores do 3' 
ano do Ensino Fundamental I. composto por no minimo 
80 (oitenta) páginas impressas em papel  Offset  com 
aproximadamente 90g/m2. corn acabamento cm 
brochura, empastado  corn  capa plistica, no formato 
aproximado  dc  23.0cm x 28.8cm. Devera ser destinado 
aos professores do 2° ano do Ensino Fundamental I. 
oferecendo orientações pedagógicas detalhadas nas 
laterais, para coda 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 c que nas questões propostas no simulado e 
indicação das habilidades e competincias avaliadas,  
corn base nas Matrizes de Referaicia do Saeb, 
sobretudo a Avaliação Nacional de Alfabetização 
(ANA). Cada página deverá conter a reprodução 
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reduzida da página do liv ro do aluno gabaritado. 
rclação das habilidades c competacias essenciais do 
aluno para aprendizageni dos conteúdos da lição, 
comentários, sugestões e oricntaçõcs especificas para o 
desenvolv imento das questões. incluindo trabalhos 
preliminares e finais essenciais. relação dos conteúdos 
desernolvidos nas paeinas. akin de sugestões de 
atividades caso scjani observadas dificuldades. 
Deverão scr realizadas, no minim, 04 (quatro) 
capacitações presenciais. rcalizadas por pedagogo, com 
carga horaria  minima  de 02 (duas) horas cada, com a 
finalidade apresentação e implantação do projeto e 
material didático. Corno parte integrante da oferta, 
deve-se incluir unia proposta  dc  Avaliação Diagnostica, 
a ser aplicada no inicio do ano letivo  corn  o objetivo de 
oportunizar  urn  plancjamcnto mais asscrtivo no que diz 
respeito ao traballio  corn  competencias  dc  habilidades 
do Sacb, a partir da observação do desempenho dos 
estudantes, da turma c da rcdc de ensino. 

25 COLECAO APROVA BRASIL-CADERNO DE 
NIATEMATICA PARA 40  ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL I — ALUNO: Livro consumivel 
para disciplina de Matemática, devera ser destinado aos 
alunos do 4° ano do Ensino Fundamental 1, composto 
no mínimo por 80 (oitenta) c no máximo por 130 
(cento c trinta) páginas impressas em papel  Offset  com 
aproximadamente 90g/rte,  corn  acabamento cm espiral 
empastado  corn  capa plástica, no formato 20,5cm x 
27,5cm, organizados cm no mínimo 10 (dez) lições, 
que se valham do desenvolvimento  dc  habilidades 
matemáticas por meio  dc  jogos, priorizando os jogos  dc  
regras, cm que os alunos poderão assumir diferentes 
papéis e combinar novas regras  corn  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  dc  aproximadamente 55 
(cinquenta c cinco) minutos, a serem trabalhadas uma 
vez por semana, contendo tarefas corn graus 
progressivos de dificuldade envolvendo diferentes 
habilidades. A cada bloco  dc  conteúdos trabalhados do 
livro (lições), o aluno deverá encontrar inserido no 
próprio livro, scm folhas a parte,  urn  simulado, para 
que se possa avaliar o processo de aprendizagem, sendo 
esta, uma etapa indispensável no processo crescente  dc  
aquisição de conhecimento. A sequancia  dc  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 524 EDITORA 
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26 GUIA DE RECURSOS DIDATICOS APROVA 
BRASIL-CADERNO DE MATEMÁTICA PARA 4' 
ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I — 
PROFESSOR: Livro consumivel para disciplina  dc  
Matemática, deverá ser destinado aos professores do 4° 
ano do Ensino Fundamental I, composto por no mínimo 
80 (oitenta) páginas impressas cm papel  Offset  com 
aproximadamente 90g/m2, com acabamento cm 
brochura, empastado com capa plástica, no formato 
aproximado de 23,0cm x 28,8cm. Dever-4 ser destinado 
aos professores do 4" ano do Ensino Fundamental 1, 
oferecendo orientações pedagógicas detalhadas nas 
laterais, para cada conteúdo trabalhado no livro do 
aluno,  bent  como para cada simulado, de modo a 
indicar procedimento adotados em avaliações externas  
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, 
c onentações de encaminhamento da correção deis 
simulados. relação dos contendeis desenvolsidos nas 
11071es e que nas questÕes proposias 11(1 S1111111:1do e 

indicação das habilidades c competências as alindas„ 
com base nas KIWI  /CS de Referência do Sach, 

sobretudo a Maliação Nacional de Alfabetização 
¡ANA). Cada pagina des  era comer a repriidução 
reduzida da vagina do livro do aluno galianodo, 
relação das habilidades c competências essenciais do 
aluno para aprendizageni dos contendeis da lição. 
comentarios, sugestões c orientações especi  fleas  para 0  
&sell  ‘ oh  !memo das qiiestões. incluindo trabalhos 
preliminares c  finals  essenciais, relação dos conteúdos 
desenvoli, idos nas paginas, alem de sugestões dc  
atis idades caso sejam &Ibsen  adas dificuldades. 
Do cr5o scr rcalizadas. no mininio, 04 (quatro) 
capacitações presenciais. realizadas por pedagogo, com 
carga horana  minima  de 02 (duas) horas cada,  corn  a 
finalidade apresentação c implantação do projeto e 
material didatico. Como parte integrante da oferta, 
deve-se incluir urna proposta  dc  Avaliação Diagnostica, 
a ser aplicada no inicio do ano letivo com o objetivo  dc  
oportuni  tar  um planejamento mais assertivo no que diz 
respeito ao trabalho com competências de habilidades 
do Saeb. a partir da observação do desempcnho dos 
estudantes, da turma c da rede  dc  ensino. , 

27 COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE 
MATEMÁTICA PARA 50  ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL I — ALUNO: Livro consumivel 
para disciplina de Matematica, deverá ser destinado aos 
alunos do 5' ano do Ensino Fundamental 1, composto 
no  minim°  por 80 (oitenta) c no máximo por 130 
(cento c trinta) páginas impressas cm papel  Offset  com 
aproximadamente 90g/m2,  corn  acabamento cm espiral 
empastado com capa plistica, no formato 20,5cni x 
27,5cm, org,anitados cm no mínimo 10 (dez) lições, 
que se valham do desenvolvimento  dc  habilidades 
matemáticas por meio de jogos, priorizando os jogos de 
regras, cm que os alunos poderão assumir diferentes 
papeis e combinar novas regras com o grupo. Deve-se 
oferecer também tabuleiros ou peps prontas, 
disponis  cis  no desenvolvimento dos conteúdos ou 
como material destacável. Cada lição deverá ser 
planejada para uma aula  dc  aproximadamente 55 
(cinquenta c cinco) minutos, a serem trabalhadas uma 
vez por semana, contendo tarefas com graus 
progressivos de dificuldade envolvendo diferentes 
habilidades. A cada  blow dc  conteúdos trabalhados do 
livro (lições), o aluno de% era encontrar inserido no 
próprio livro, sem folhas a pane. um  simulado, para 
que se possa avaliar o processo de aprendizageni, sendo 
csta, unia etapa indispensis  el  no processo crescente de 
aquisição de conhecimento. A sequência de conteúdos 
deve estar organizada de acordo com os conteúdos 
definidos pela Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC) para o 5' ano, considerando unia ordem 
crescente de dificuldade. 
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28 GUIA DE RECURSOS DIDATICOS APROVA 
BRASIL-CADERNO IW MATEMÁTICA PARA 50  
AN() DO ENSINO FUNDANIENTAL I — 
PROFESSOR: Lis ro constimivel para disciplina de 
Matematica,  des  cri ser destinado aos prolessoses do 50  
ano do Fitsino Fuodamental 1, composto por no  minim°  
80 (oitenta) paginas impressas cm papel  ()Met  com 
ultrovatiadattienic 91Viiii, ,. com acaliantento cut  .. 
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brochura. empastado tom capa plistica, no  format()  
aproximMo de 23.0cm x 28.8cin. De\ crii ser destinado 
aos professores do 5' ano do Ensino Fundamental I. 
ofcrecendo orientações pedagógicas detalhadas nas  
laterals,  para cada contendo trabalhado no livro do 
alma, bem como para cada simulado. de modo a 
indicar procedimento adotados cm avaliações extcrnas 
c oricntações de encaminhamento da correção dos 
simulados; relação dos conteúdos desenvolvidos nas 
lições c que nas questões propostas no simulado e 
indicação das habilidades c competências avaliadas,  
corn base nas Mau-ires de Referência do Sacb. 
sobretudo a Avaliação Nacional dc  Alfabetização 
(ANA). Cada página deverá conter a reprodução 
reduzida da página do livro do aluno gabaritado, 
relação das habilidades e competancias essenciais do 
aluno para aprendizagem dos conteúdos da lição, 
comentários. sugestões c orient:1;6es especificas para o 
desenvolvimento das questões, incluindo trabalhos 
preliminares c finais essenciais, relação dos conteúdos 
desenvolvidos nas páginas, além  dc  sugestões  dc  
atividades caso sejam observadas dificuldades. 
Deverão ser realizadas, no mínimo, 04 (quatro) 
capacitações presenciais, realizadas por pedagogo,  corn  
carga horária  minima  de 02 (duas) horas cada,  corn  a 
finalidade apresentação c implantação do projeto c 
material didático. Corno 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  urn  planejamento mais assertivo no que diz 
respeito ao trabalho com competências de habilidades 
do Saeb, a partir d3 observação do desempenho dos 
estudantes. da turma c da rede  dc  ensino. 

29 

. 

COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE 
MATEMÁTICA PARA e ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL II — ALUNO: Livro consumivel 
para disciplina  dc  Matemática deverá ser destinado aos 
alunos do 60  ano do Ensino Fundamental II, composto 
por no mínimo 120 (cento c vinte) c no máximo 160 
(cento c sessenta) páginas impressas cm papel  Offset  
com aproximadamente 90g/m2, com acabamento em 
espiral cmpastado com capa plástica, no formato 
20 5cm x 27,5cm, organizados cm aproximadamente 
20 (vintc) lições cada um, compostas pelos seguintes 
conteúdos: localização, giros, c ângulos, triângulos e 
quadriláteros, reta numérica, problemas com números 
naturais, diferentes representações de um numero, 
frações, frações c  decimals,  operações com frações 
decimais, figuras não planas c simetria, perimctro c 
ampliação  dc figuras,  Area,  medidas de massa c 
capacidade, problemas corn frações decimais, 
porcentagem, ler c interpretar gráficos e Página 22 de 
29 tabelas, construção  dc  tabelas e gráficos. Cada lição 
deverá ser planejada para uma aula dc  
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 de% era 
encontrar inserido no próprio livro, sem folhas a pane. 
um  simulado, para que se possa avaliar o  process°  que 
é uma etapa indispensav  el no processo ensino 
aprendwageni No livto de Mateimitica, dev crão estar 
inseridas 04 (quatro) folhas de respostas / gabaritos 
destacáveis, não folhas a parte, que ser 
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preenchidas pelos alunos ao realizarem o simulado  au  
final de aproximadamente 05 (cinco) conteúdos 
trabalhados. para se familiaritarem com o modelo  dc 
pros  a de gabarito. A sequência  dc  conteúdos deve estar 
organizada de acordo com os contendos definidos pela 
Base Nacional Comum Curricular (13NCC) para o 6' 
ano, considerando unia ordem crescente  dc  dificuldade.  

 ..._  

30 (MIA DE RECURSOS DIDATICOS APROVA 
BRASIL-CADERNO DE MATEMATICA PARA 6 
ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 11 — 
PROFESSOR: Livro consumivel para disciplina  dc  
Matenizitica deverá ser destinado aos professores do 6" 
ano do Ensino Fundamental  IL Composto por no 
minimo 120 (cento c u nte) páginas impressas cm papel  
Offset corn  aproximadamente 90g/ni',  corn  acabamento 
cm brochura, empastado  corn  capa plástica. no formato 
aproximado  dc  23.0cm x 28,8eni. Deverá ser destinado 
aos professores do 6" ano do Ensino Fundamental II, 
devendo trazer orientações pedagógicas detalhadas para 
cada conteúdo trabalhado c também para cada 
simulado, para ajudar os alunos no momento da 
correção  dc  cada questão do simulado, relação dos 
conteúdos desenvolvidos nas lições anteriores c que são 
explorados nas questões propostas no simulado c 
indicação das habilidades c subcompetências avaliadas 
no mesmo. Cada página deverá  collier  a reprodução 
reduzida da página do livro do aluno gabaritado, 
relação das habilidades c capacidades essenciais do 
aluno para aprendizagem dos conteúdos da lição, 
comentários, sugestões c orientações especificas para o 
desenvolvimento das questões, incluindo trabalhos 
preliminares c  finals  essenciais, relação dos conteúdos 
desenvolvidos nas páginas, sugestões de atividades 
caso sejam observadas dificuldades e descrição das 
habilidades c da competência Página 23 de 29 
desenvolvidas  ern  cada questão. Deverão acompanhar o 
Guia c Recursos Didáticos  dc  Matemática 04 (quatro) 
fichas para registro, impressas cm Offset com 
aproximadamente 75g/m3  c formato aproximado  dc  
27,0cm x 40,0cm. Com  o objetivo de oferecer  urn  
diagnóstico do desenvolvimento  dc  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 
retornadas c planejar novas estratégias para as próximas 
aulas. Deverão ser realizadas 05 (cinco) capacitações 
presenciais, realizadas por pedagogo, corn carga 
horária  minima  de 02 (duas) horas cada,  corn  a 
finalidade apresentação e implantação do projeto c 
material didático, por segmento dc ensino c 
componente curricular, princípios educativos c 
pedagógicos. Como parte integrante da oferta, deve-se 
incluir uma proposta  dc  Avaliação Diagnóstica, a ser 
aplicada no inicio do ano letivo com o objetivo  dc  
oportunizar  urn  planejamento mais assertivo no que diz 
respeito ao trabalho com competências de habilidades 
do Sacb, a partir da observaçAo do desempenho dos 
estudantes, da turma e da rede de ensino. 
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31 COLECAO APROVA BRASIL-CADERNO DE 
MATEMÁTICA PARA r ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL II — ALUNO: Livro constimivel 
para disciplina de Matemática devera ser destinado aos 
alunos do 7' ano do Ensino Fundamental II, composto 
por no mínimo 120 (cento e vinte) c no máximo 160 
(cento e sessenta) páginas impressas em papel  Offset 
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com aproximadamente 90g/m2, com acabamento cm 
espiral cmpastado corn capa plástica, no formato 
20.5cm x 27.5cm. organizados cm aproximadamente 
20 (vintc) lições cada um. compostas pelos seguintes 
conteúdos: localização, giros. c ingulos, triiingulos c 
quadriláteros, rcta numerica, problemas com númcros 
naturais. difcrcntcs representações de um numero, 
frações, frações c decimais, operações com frações 
decimais, figuras não planas c simetria, perimetro c 
ampliação de figuras, Area, medidas  dc massa c 
capacidade, problemas com frações decimais, 
porcentagem, ler c interpretar gráficos c Página 22  dc  
29 tabelas, construção de tabelas c gráficos. Cada lição 
deverá ser planejada para urna aula dc  
aproximadamente 50 (cinquenta) minutos, a serem 
trabalhadas uma vez por semana, contendo tarefas com 
graus progressivos dc dificuldade envolvendo 
diferentes habilidades. Em aproximadamente a cada 05 
(cinco) conteúdos trabalhados do livro, o aluno deverá 
encontrar inserido no próprio livro,  win  folhas a parte, 
um simulado, para que se possa avaliar o processo que 
c uma etapa indispensável no processo ensino 
aprendizagem. No livro  dc  Matemática. deverão estar 
inscridas 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  Ts  
ano, considerando uma ordem crescente de dificuldade. 

32 GUIA DE RECURSOS DIDÁTICOS APROVA 
BRASIL-CADERNO DE MATEMÁTICA PARA 7° 
ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II — 
PROFESSOR: Livro consurnivel para disciplina de 
Matemática deverá ser destinado aos professores do 7° 
ano do Ensino Fundamental II, composto por no 
mínimo 120 (cento c vinte) paginas impressas cm papel  
Offset  com aproximadamente 90g/m2, com acabamento 
cm brochura, empastado com capa plástica, no formato 
aproximado de 23,0cm x 28,8cm. Deverá ser destinado 
aos professores do 70  ano do Ensino Fundamental II, 
devendo trazer orientações pedagógicas detalhadas para 
cada conteúdo trabalhado e Lambem para cada 
simulado, para ajudar os alunos no momento da 
correção  dc  cada questão do simulado, relação dos 
conteúdos desenvolvidos nas lições anteriores c que são 
explorados nas questões propostas no simulado c 
indicação das habilidades c subcompetências avaliadas 
no mesmo. Cada página deverá conter a reprodução 
reduzida da pagina do livro do aluno gabaritado, 
relação das habilidades e capacidades essenciais do 
aluno para aprendizagem dos conteúdos da lição, 
comentários, sugestões c orientações especificas para o 
desenvolvimento das questões, incluindo trabalhos 
preliminares c finais essenciais, relação dos conteúdos 
desenvolvidos nas paginas, sugestões de atividades 
caso sejam observadas dificuldades c descrição das 
habilidades c da competência Página 23 dc 29 
desenvolvidas cm cada questão. Deverão acompanhar o 
Guia c Recursos Didáticos de Matemática 04 (quatro) 
fichas para registro, impressas cm Offset com 
aproximadamente 750112  c formato aproximado  dc  
27,0cm x 40,0cm. Com  o olictivo de oferecer um 
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diagnóstico do desenvolvimento de cada aluno c 
lambem  dc  toda tunna após cada simulado contido no 
li‘ro do aluno. Devera identificar as subcompetancias 
que foram descnvolvidas, ou as que precisam ser 
retomadas c planejar novas estratégias para as próximas 
aulas. Deverão ser realizadas 05 (cinco) capacitações 
presenciais, realizadas por pedagogo, corn carga 
horária  minima  de 02 (duas) horas cada,  coin  a 
finalidade apresentação c implantação do projeto c 
material didático, por segmento de ensino e 
componente curricular, princípios educativos c 
pedagógicos. Como parte intcgrantc da oferta, deve-se 
incluir urna proposta de Avaliação Diagnostica, a ser 
aplicada no inicio do ano letivo  corn  o objctivo  dc  
oportunizar  urn  planejamento mais assertivo no que diz 
respeito ao trabalho  corn  competõncias de habilidades 
do  Sack  a partir da observação do desempenho dos 

 estudantes, da turma e da rede  dc  ensino. 
33 COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE 

MATEMÁTICA PARA 80  ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL II — ALUNO: Livro consumivel 
para disciplina de Matemática devera ser destinado aos 
alunos do 8° ano do Ensino Fundamental 11, composto 
por no mínimo 120 (cento c vinte) c no máximo 160 
(cento e sessenta) páginas impressas cm papel  Offset  

com aproximadamente 90g/m2, com acabamento em 
espiral empastado  coin  capa plástica, no formato 
20,5cm x 27,5cm, organizados cm aproximadamente 
20 (vinte) lições cada um, compostas pelos seguintes 
conteúdos: localização, giros, c angulos, triângulos e 
quadriliteros, reta numérica, problemas com números 
naturais, diferentes representações de um numero, 
frações, frações c decimais, operações com frações 
decimais, figuras não planas e simetria, perímetro c 
ampliação de figuras,  Area,  medidas de massa e 
capacidade, problemas corn frações decimais, 
porcentagem, ler e interpretar gráficos c Página 22  dc  
29 tabelas, construção  dc  tabelas c 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 dc dificuldade envolvendo 
diferentes habilidades. Em aproximadamente a cada 05 
(cinco) conteúdos trabalhados do livro, o aluno deverá 
cncontrar 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 scr 
preenchidas pelos alunos ao realizarem o simulado ao 
final dc aproximadamente 05 (cinco) conteúdos 

trabalhados, para se familiarizarem  corn  o modelo de 
prova de gabarito. A sequência de conteúdos deve estar 
organizada  dc  acordo com os conteúdos definidos pela 
Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para o X° 
ano, considerando urna ordem crescente de dificuldade.  
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34 GUIA DE RECURSOS DIDÁTICOS APROVA 
BRASIL-CADERNO DE MATEMÁTICA PARA 8' 
ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II — 

PROFESSOR: Livro consumivel para disciplina  dc  
Matemática devera ser destinado aos professores do 8° 
ano do Ensino Fundamental  IL  composto por no 
mínimo 120 (cento e vinte) páginas impressas cm papel  

Offset corn  aproximadamente 90g/m2, com acabamento 
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cm brochura, empastado com capa plástica, no formato 
aproximado  dc  23.0eni x 28.8cm. Deverá ser destinado 
aos professores do 8" ano do Ensino Fundamental 11, 
devendo trazer orientações pedagógicas detalhadas para 
cada conteúdo trabalhado c também para cada 
simulado, para ajudar os alunos no momento da 
correção  dc  cada questão do simulado, relação dos 
conteúdos desenvolvidos nas lições anteriores c que são 
explorados nas questões propostas no simulado c 
indicação das habilidades c subcompetencias avaliadas 
no mesmo. Cada página deverá contcr a reprodução 
reduzida da página do livro do aluno gabaritado, 
relação das habilidades c capacidades essenciais do 
aluno para aprendizagem dos conteúdos da lição, 
comentirios, sugestões c orientações específicas para o 
desenvolvimento das questões, incluindo trabalhos 
preliminares c finais essenciais, relação dos conteúdos 
desenvolvidos nas paginas, sugestões  dc  atividades 
caso sejam observadas dificuldades c descrição das 
habilidades e da competincia Pagina 23 de 29 
desenvolvidas cm cada questão. Deverão acompanhar o 
Guia c Recursos Didáticos de Matemática 04 (quatro) 
fichas para registro, impressas cm Offset com 
aproximadamente 75g/m2  e formato aproximado de 
27,0cm x 40,0cm.  Cam  o objetivo  dc  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  (dims)  horas cada, com a 
finalidade apresentação c implantação do projeto c 
material didático, por segmento dc ensino c 
componente curricular, princípios educativos c 
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 
oportuniz.ar  um planejamento mais assertivo no que diz 
respeito ao trabalho com competências de habilidades 
do  Sad),  a partir da observação do desempenho dos 
estudantes, da turma c da rede de ensino. 

35 COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE 
MATEMÁTICA PARA r ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL H — ALUNO: Livro consumível 
para disciplina de Matemática devera ser destinado aos 
alunos do 90  ano do Ensino Fundamental 11, composto 
por no mínimo 120 (cento e vinte) c no máximo 160 
(cento c sessenta) páginas impressas cm papel  Offset  
com aproximadamente 90g/m2, com acabamento cm 
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, c ingulos, triângulos e 
quadriláteros, reta numérica, problemas com números 
naturais, diferentes representações  dc  um numero, 
frações, frações e decimais, operações com frações 
decimais, figuras não planas c simetria, perimetro c 
ampliação de figuras, Area,  medidas de massa e 
capacidade, problemas com frações decimais, 
porcentagem, ler c interpretar gráficos e Pagina 22 de 
29 tabelas, construção de tabelas e gráficos. Cada lição 
deverá ser planejada para uma aula de 
aproximadamente 50 (cinquenta) minutos, a serem 

Und 400 EDITORA 
MODERNA 

RS 132,00 RS 52.800,00 

.z.  

Dtcjitallzadouont CanScartner 



• 
c-4 

Cal" 

R$ 142,00 RS 3.408,00 
24  Und EDITORA 

MODERNA 

tAtillic 
1
• 
4k/  

••• 

*002' 
(009) 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO NA°  
ESTADO DO MARANHÃO 44 tP  

CNN:  30.728.420/0001-50 -galhães 

trabalhadas uma  vet  por semana, contendo tarefas com 
graus progressivos  dc  dificuldade envolvendo 
diferentes habilidades. Em aproximadamente a cada 05 
(cinco) conteúdos trabalhados do livro, o aluno deverá 
encontrar inscrido no próprio  hue%  scm folhas a  paw,  
um simulado, para que se possa avaliar o processo  qua  
é uma etapa indispensável no  process()  ensino 
aprendizagem. No livro de Matemática, deverão estar 
inscridas 04 (quatro) folhas de respostas / gabaritos 
destacáveis, não sendo folhas a pane, que deverão ser 
preenchidas pelos alunos ao realizarem o simulado ao 
final de aproximadamente 05 (cinco) conteúdos 
trabalhados, para se familiarizarem com o modelo de 
prova de gabarito. A sequência  dc  conteúdos deve estar 
organizada de acordo  corn  os conteúdos definidos pela 
Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para o 9" 
ano, considerando uma ordem crescente  dc  dificuldade.  

36 GUIA DE RECURSOS DIDÁTICOS APROVA 
BRASIL-CADERNO DE MATEMÁTICA PARA 90  
ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II — 
PROFESSOR: Livro consumivel para disciplina de 
Matemática deverá ser destinado aos professores do 90  
ano do Ensino Fundamental II, composto por no 
mínimo 120 (cento e vinte) páginas impressas em papel  
Offset  com aproximadamente 90g/m2,  corn  acabamento 
cm brochura, empastado  corn  capa plistica, no formato 
aproximado  dc  23,0cm x 28,8cm. Deverá ser destinado 
aos professores do 9° ano do Ensino Fundamental II, 
devendo trazer orientações pedagógicas detalhadas para 
cada conteúdo trabalhado c também para cada 
simulado, para ajudar os alunos no momento da 
correção  dc  cada questão do simulado, relação dos 
conteúdos desenvolvidos nas lições anteriores e que são 
explorados nas questões propostas no simulado c 
indicação das habilidades e subcompetências avaliadas 
no mesmo. Cada pagina deverá conter a reprodução 
reduzida da página do livro do aluno gabaritado, 
relação das habilidades e capacidades essenciais do 
aluno para aprendizagem dos conteúdos da lição, 
comentários, sugestões e orientações especificas para o 
desenvolvimento das questões, incluindo trabalhos 
preliminares e finais essenciais, relação dos conteúdos 
desenvolvidos nas páginas, sugestões de atividades 
caso sejam observadas dificuldades c descrição das 
habilidades c da competência Pagina 23 de 29 
desenvolvidas cm cada questão. Deverão acompanhar o 
Guia c Recursos Didáticos  dc  Matemática 04 (quatro) 
fichas para registro, impressas em  Offset  com 

1 

 aproximadamente 75g/mz c formato aproximado de 
27,0ern x 40,0cm. Com  o objetivo de oferecer um 
diagnostico do desenvolvimento de cada aluno e 
também  dc  toda turma após cada simulado contido no 
livro do aluno. Deverá identificar as subcompetencias 
que foram desenvolvidas, ou as que precisam ser 
retomadas e planejar novas estratégias para as próximas 
aulas. Deverão ser realizadas 05 (cinco) capacitações 
presenciais, realizadas por pedagogo, com carga 
horária  minima  de 02 (duas) horas cada, com a 
finalidade apresentação e implantação do projeto e 
material didático, por segmento de ensino e 
componente curricular, princípios educativos e 
pedagógieos. Como parte integrante da oferta, deve-se 
incluir urna proposta de Avaliação Diagnostica, a ser 
aplicada no inicio do ano !diva com o objetivo de 
oportunizar um planejamento mais assertivo no que diz  
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respeito  at  trabalho com competências de habilidades 
do  Snell,  a partir da observação do desempenho dos 
estriaffics. da tuntledá!ede de cnsin_ o. 
APROVA  BRAS'  - VRO  DI ;kiln) fib- UN  
PROFESSOR - 3" EDI00. 
APROVA BRASIL - 1.1 Vi COORDENADOR - I  UN Lingua  Portuguesa e Matemática EFI Anos Iniciais - 
3" Edição.  

APROVA BRASIL - LIVRO COORDENADOR -  
Lingua  Portuguesa c Matcmática EF2 Anos Finnis 

Edição.  
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Item  

Lon  II LIVRO PARA EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

Especificações 
COLEÇÃO BURITI MIRIM-Livro para o 
Maternal (alunos 2 anos) Livro do aluno: Material 
didático destinado a alunos na faixa etária de 2 anos, 
livro anual, organizado em atividades sequenciais, 
que possibilitam uma vivência integrada do 
conhecimento, com propostas que se relacionam 
com diferentes eixos de aprendizagem. As 

atividades são organizadas em histórias, 
brincadeiras, cantigas, poemas e outros textos 
literários, jogos, obras de arte e textos informativos 
sobre a mascote Tatu-bola 0 livro do aluno para o 
Maternal é consumivel, impresso em papel  Offset,  
com acabamento em espiral com capa plástica e tem 
formato diferenciado: em espiral 34cm x 24,5cm, 
possibilitando melhor visualização e 
desenvolvimento das atividades. Caderno de 
criatividade: Livro anual, composto de pranchas 
destacáveis que favorecem trabalhos manuais mais 
elaborados, explorando o olhar e a sensibilidade 
para o fazer artístico e desenvolvendo a coordenação 
motora_ Oferece subsídios para a exploração 
sensorial e artística de diversos tipos de materia, 
como tinta guache, folhas secas e areia. Contém, 
ainda, moldes temáticos para a criança customizar. 
As atividades do caderno realizadas ao longo do ano 
letivo, reunidas, comporão urna mostra pessoal com 
as criações de cada criança Em formato apropriado 
A faixa-etária a que se destina, o Caderno de 
Criatividade se apresenta em 41 x 29,5 cm. 
Almanaque da família: Livro de orientações que 
fornece informações, dicas e atividades para a 
criança e seus familiares, organizado em seções, o 
almanaque fomenta um envolvimento mais 
significativo dos familiares com a formação integral 
da criança e fortalece, assim, a parceria entre família 
e escola. 0 livro é impresso em papel  Offset,  
grampeado, com capa plástica, no formato 
horizontal, em formato 27,5 x 20,5 cm.  
COLEÇÃO BURITI MIRIM-Livro para Educação 
Infantil I (alunos 3 anos)-I) Livro do aluno: Material 
didático destinado a alunos na faixa etária de 3 anos, 
livro anual, que apresenta à criança assuntos 
desafiadores e interessantes, que possibilitam a 
vivência integrada de diferentes áreas do 
conhecimento É organizado em oito unidades  
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3  

temáticas, com atividades relacionadas a diferentes 
eixos de aprendizagem São elas.  Como é gostoso 
brincarl; Eu sou assim; O que tem na escola?: 
Vamos nos vestir?, Passeio ao sitio-  Frutas daqui e 
dali; Onde vive o logo-guará; Circo e dança. O livro 
do aluno é consumivel, impresso em papel  Offset, 
corn  acabamento em espiral  coin  capa plástica,  ern  
formato 32 cm x 23,5 cm. Caderno de cenários: 
Conjunto de cenários, organizados em um caderno 
espiralado, que permite desenvolver a imaginação 
das crianças de modo leve e prazeroso enquanto elas 
constroem e reconstroem histórias, explorando o 
próprio repertório e as narrativas que compõem a 
Coletânea Prosa e Poesia (exclusiva do professor).0 
Caderno de cenários é composto de imagens frente e 
verso, impresso em papel  Offset,  com acabamento 
em espiral  corn  capa plástica, em formato 29 cm x 
23 cm. Caixa de jogos: Caixa retangular, 
confeccionada em material resistente, no formato 
aproximado 32 x 26,5 x 4 cm. A caixa de jogos 
armazena todo o material cartonado oferecido aos 
estudantes, a saber: peças de seis jogos de regras; 
personagens do caderno de cenários e tetras móveis. 
A partir desses componentes, as crianças poderio 
construir conhecimentos de diversas  Areas  e 
vivenciar situações significativas em grupo. 
Almanaque da família: Livro de orientações que 
fornece informações, dicas e atividades para a 
criança e seus familiares, organizado em seções, o 
almanaque fomenta um envolvimento mais 
significativo dos familiares com a formação integral 
da criança e fortalece, assim, a parceria entre família 
e escola O livro é impresso em papel  Offset,  
grampeado, com capa plástica, no formato 
horizontal em formato 27,5 x 20,5 cm. 
COLEÇÃO BURITI MIRIM-Livro para Educação 
Infantil II (alunos 4 anos)- ) Livro do aluno: 
Material didático destinado a alunos na faixa etária 
de 4 anos, livro anual, que apresenta à criança 
assuntos desafiadores e interessantes, que 
possibilitam a vivência integrada de diferentes áreas 
do conhecimento E organizado  ern  oito unidades 
temáticas, com atividades relacionadas a diferentes 
eixos de aprendizagem.  Sao etas:  Jeitos de brincar, 
Eu e minha família; 0 que tem no jardim?; Passeio 
praia; Profissões daqui e dali; Onde vive a preguiça 
de coleira; e Música e cinema_ O livro do aluno é 
consumivel, impresso  ern  papel  Offset,  com 
acabamento em espiral com capa plástica, em 
formato 23 cm X 29 cm. Caderno de cenários; 
conjunto de cenários, organizados em um caderno 
espiralado, que permite desenvolver a imaginação 
das crianças de modo leve e prazeroso enquanto elas 
constroem e reconstroem histórias, explorando o 
próprio repertório e as narrativas que compõem a 
Coletânea Prosa e Poesia (exclusiva do professor).0 
Caderno de cenários é composto de imagens frente e 
verso, impresso em papel  Offset,  com acabamento 
em espiral com capa plástica, em formato 29 cm x 
23 cm. Caixa de jogos: Caixa retangular, 
confeccionada em material resistente, no formato  
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arr  oxima jo  12 x  26.5 x  .1  I II  A caixa  4 fe iiir,03  
aft11.17ena  filth'  0 material cartonado oferecido  'am  estraiantes, a  ilk's  peças de  sets  ioyos de regrac. 
retsonagens do calcino de ceninos e letras mOvers 
A partu desses componentes. as crianças poder5o 
construir conhecimentos de dIverias  areas  e 
s rvenCiar SiniaÇões significativas em  ow  
Almanailue da família tivro de ollema0c5  !We  
fornece informações, dicas e atividades para a 
criança c seus familiares. orgamtado cm seções. o 
aimanaque fomenta um envolvimento mais 
significativo dos familiares com a formaç5o integral 
da criança e fortalece, assim, a parcena emic família 
e escola O livro e impresso em papel  Offset,  
tummy:0o.  con)  capa phistica, no formato 
hon_zontal, em formato 27„2,9,5_.crn  
('olx(-Vo  lit Nuts  m IR I M-Livro para l'ilue454) Lind  
Infantil Ill (alunos 5 anos)- I) lavm do aluno.  
Material didático destinado a alunos na fluxa etária 
de 5 anos, livro anual, que apresenta a criança 
assuntos desafiadores e inieressantes. que 
possibilitam a vivéncia integrada de diferentes  areas  
do conhecimento E Org:UtiLldo em oito unidades 
temáticas, com atividades relacionadas a diferentes 
eixos de aprendizagem Stio elas Brincadeiras e 
esportes, Eu e  mucus  amigos: 0 que tem na rim?: 
Vamos festejar!: Passeio a serra crianças daqui e 
dali. Onde vive a onçá-pintada. Teatro e poesia O 
livro do aluno e consumivel, impresso em papel  

Offset,  com acabamento em espiral com capa 
plastica, em formato 23 cm X 29 cm. Caderno de 
cenários conjunto de emirios, organizados em um 
caderno espiralado, que permite desenvolver a 
imagmaçao das crianças de modo leve e prateroso 
enquanto elas constroem e reconstroem histórias, 
explorando o proon0 repertório e as narrativas que 
compõem a Coleianea Prosa e Poesia (exclusiva do 
professor) O Caderno de cenários é composto de 
imagens frente e verso, impresso em papel  Offset, 

corn  acabamento  ern  espiral com capa plástica, em 
formato 29 cm x 23 cm Caixa de jogos: Caixa 
retangular, confeccionada em material resistente, no 
formato aproximado 32 x 26,5 x 4 cm A caixa de 
jogos armazena todo o material cartonado oferecido 
aos estudantes, a saber peças de 06 (seis) jogos de 
regras, posonagens do caderno de cenários e letras 
móveis A partir desses componentes, as crianças 
poderão construir conhecimentos de diversas  areas  e 

i vivenCiar situações significativas em grupo. 
Almanaque da família : I.ivro de orientações que 
fornece informações, dicas e atividades para a 
criança e  seas  faindiares, organizado em seções, o 
almanaque fomenta  urn  enVolviilletito mais  
significative  dos familiares com a flutuação integral 
da criança e fortalece, assim, a parceria entre família 
e escola 0 livro é impresso em papel  Met,  
grampeado, com capa plistica, rio formato 
hoonnitat. em formato 27,5 x 20„.5 cm 
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Item 
Especificacties  Und  Qtd  Marca  V.Itnit(B.5)_ //VALOR!  

1 
PROJETO EJA MODERNA - Alfabetizaciio 
Volume I.Livro do aluno: Material didático 
consumivel, anual, interdisciplinar (Letramento 
Alfabetização Linguistica c Matemática). 
organizado em volume único. Em formato 205 
mm x 275 mm, gramatura miolo 75g e capa em 
Laminado Brilho, 250g, brochura, impresso cm 
cores. Com atividades diversas c numerosas 
possibilidades de desenvolver as habilidades 
básicas — falar, ouvir, ler e escrever —, o livro tem 
que apresentar os conteúdos de letramcnto c 
alfabetização linguistica e de alfabetização 
matemática organizados em quatro unidades 
temáticas: ldentidade; O mundo do trabalho; 
Manifestações culturais; Ambiente e sociedade. 
Abordar os temas em textos, imagens e atividades 
que buscam desenvolver a leitura, a oralidade, a 

— Und 

c 

800 Editora 
Moderna 

RS 115,00 92.000 RS ,00 

 escrita e os conhecimentos matemáticos.  RS 119.600.00  
PROJETO EJA MODERNA- Anos Iniciais — 
Volume 2 (2° e 3° anos) Livro do aluno: Material Moderna

RS 

didático consumivel, anual, organizado em 
volume (mica Em formato 205 rim x 275 mm, 
gramatura miolo 75g e capa em Laminado Brilho, 
250g, brochura, impresso em cores. Trabalhar os 
conteúdos de  Lingua  Portuguesa, Matemática, 
Ciências Humanas (História e Geografia). 
Ciências e Arte em capítulos. Trabalhar os eixos 
temáticos ,O entorno natural, social e cultural; A 

formação do território brasileiro; Sociedade e 
 meio ambiente  

Und 6040 E 
a 

 115,00 

PROJETO EJA MODERNA - Anos Iniciais — 

Volume 3 (4° e 5° anos).Livro do aluno: Material 
didático consumivel, anual, organizado em 
volume única. Em formato 205 mm x 275 mm, 
gramatura miolo 75g e capa em Laminado Brilho, 
250g, brochura, impresso em cores. Trabalhar os 
conteúdos de  Lingua  Portuguesa, Matemática, 
Ciências Humanas (História e Geografia), 
Ciências e Arte em capitulas. Trabalhar os eixos 
temáticos ,Direitos e deveres do cidadão; 
Participação e sociedade; Patrimônio Nacional. 

Und 744 Editora 
Moderna 

RS 115,00 RS 85.560,00 

(\\ 

PROJETO EJA MODERNA - Alfabetização - 
I° ano - Manual do Educador 

Und 40 Editora 
Moderna 

RS 115,00 RS -1.600 ,00 

PROJETO EJA MODERNA - Anos Iniciais - 
2° e 3° ano - Manual do Educador 

I 

Und 44 Editora 
Moderna 

R$ 115,00 R$ 5.060,00 

PROJETO EJA MODERNA - Anos Iniciais - 
4° e 5' ano - Manual do Educador 

Und 34 Editora 
Moderna 

R$ 115,00 RS 3.910,00 

N'ALOR TOTAL POR EXTENSO -TREZENTOS E OITENTA E OITO MIL E TREZENTOS E 
CINQUENTA E CINCO REAIS 

RS 
310.730,00 
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RECEBEMOS DE EDSON P COSTA  JUNIOR  EIRELI OS PRODUTOS EJOU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 
INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/04/2021 VALOR TOTAL: R$ 351.787,00 DESTINATÁRiO: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE  
SAO  BERNARDO - RUA CONEGO NESTOR, SN CENTRO  Sao  Bernardo-MA 

NF  -e  
N° 33 
Série 0 

DATA DE RECEBIMENTO TIDENTIFICACAO E ASSINATURA  DC  RECEBEDOR 

L 

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 

EDSON P COSTA  JUNIOR  EIRELI 
RUA VEREADOR EDMUNDO GENUÍNO OLIVEIRA, 2860 - SALA: A 

SAO  CRISTOVA0 - 64055-030 
Teresina  - Pi Fone: (86) 3234 2578 i Série 

DANFE 
Documento Auxiliar 

da Nota Fiscal 
Eletrônica( ' 

0 ENTRADA 
1 

- 
- SAfDA 1 

N° 33 
0 

Folha 1/1 

IIIII I 01 1 111111M11111 1111111 Ill 
 CHAVE DE ACESSO 

2221 0435 1872 7800 0102 5500 0000 0000 3318 5725 0252  

Consulta de autenticidade no portal nacional da  NF-e  

www.nfe.fazenda.gov.briportal ou no  site  da Sefaz Autorizadora 
NATUREZA DA OPERAÇÃO 

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros 
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 

1 
322210005279951 - 07/04/2021 08:14:29., INSCRIÇÃO ESTADUAL 

196573530 
'INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 

1 

CNPJ 

35.187.278/0001-02 
DESTINATÁRIO / REMETENTE 
NOME / RAZÃO SOCIAL TCNPJ / CPF ''DATA 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE  SAO  BERNARDO 1 30.728.420/0001-50 
DA EMISSÃO 

07/04/2021 
DATA DA SAÍDA/ENTRADA 

07/04/2021 

ENDEREÇO 

RUA CONEGO NESTOR, SN 
BAIRRO / DISTRITO ICE.? 

CENTRO j 65550-000 
MUNICÍPIO UF TFONE / FAX 

Sao  Bernardo MA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA  

08:14:23 
FATURA / DUPLICATA 
Num. 001 
Venc. 07/04/2021 
Valor R$ 351.787,00 

VALOR DO ICMS 

0,00 
BASE DE CALC. ICMS S.T. YVEER DO ICMS SUBST. VALOR IMP.  IMPORTAÇÃO VALOR DO P.1-—IVALOR TOTAL DOS PRODUTOS' 

0,00, 00J 0,00+ 0,00J , 351.787,00 
VALOR DO SEGURO 

0,00  

DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL  DC  1RI VALOS -,-̂ FTh(VALOR TOTAL DA NOTA 

0,00, 0,0_0j 0,00, 351.787,00  

411

0 DO IMPOSTO  
DE CALCULO DO ICMS 

0,00 
VALOR DO FRETE 

0,00 
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS 
'NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 

(9) Sem Frete 
CÓDIGO ANTT IPLACA DO VEÍCULO UF ampJ / CPF 

ENDEREÇO 

? 

MUNICÍPIO UP  INSCRIÇÃO ESTADUAL 

QUANTIDADE 'ESPÉCIE TMARCA 

. 

NUMERAÇÃO PESO BRUTO (KG) TPESO LÍQUIDO (KG) 

I 

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS 

'CODIGO PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NON/SM C/CST CFOP  UN  QUANT VALOR  UNIT  VALOR TOTAL B.CALC 
ICMS 

VALOR 
ICMS 

VALOR 
IPI 

ALÍQ,ALÍQ. 
ICMS IPI 

1 

2 

1110 

LIVRO BURITI MIRIM -MATERNAL.2 ANOS.EDITORA 
MODERNA 

LIVRO BURITI MIRIM-INFANTIL I-3 ANOS.EDITORA 
MODERNA 

LIVRO BURITI MIRIM-INFANTIL II-04 ANOS_EDITORA 
MODERNA 

LIVROS BURITI MIRIM-INFANTIL  III-S ANOS.EDITORA 
MODERNA 

16001Cipcv  

.4.  
-IF Neal. 

N. 

... 
Q0 

E.  
OW  

..!\? 

k>4b  
47agaili 

49019900 

49019900 

49019900 

49019900 

040 

040 

040 

040 

6102  

6102  

6102  

6102  

UN  

UN  

UN  

UN  

1.149 

327 

317 

341 

133,00 

202,00 

202,00 

202,00 

152 , 817, C0 

66.054,00 

64.014,00 

68.882,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0 ,  CC  

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,0C 

0,00 

, 
DADOS ADICIONAIS 
rINFORMAOES COMPLEMENTARES  

Email  do Destinatario: cplsaabernardoma4gmail.com  
Inf. Contribuinte, BANCO DO BRASIL - AG: 3507-6 - C/C: 81265-0 - EDSON P COSTA  JUNIOR  EIRELI 
Produto destinado a Consumidor Final. 

v-- 
RESERVADO AO FISCO 

Impresso em 07/04/2021 as 08,14,48 V. 4.0.1 - Powered by Omiexperience  S/A  -- 2021, www.omie.com.br  
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CÓDIGO ANTT 

MUNICÍPIO  

PLACA DO VEÍCULO  

"'PESO BRUTO (KG) -"MARCA NUMERAÇÃO 

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS   
NOME / RAZÃO SOCIAL '(FRETE POR CONTA 

(9) Sem Frete 
ENDEREÇO 

QUANTIDADE 'ESPÉCIE 

UP  CNPJ CPF 

UP  INSCRIÇÃO ESTADUAL 

PESO LÍQUIDO (KG) 

AL.% 
ICMS 

ALIQ. 
IPI 

VALOR 
ICMS 

B.CALC 
ICMS 

VALOR 
IPI 

67 

68 

75 

76 

77 

SO 

82 

65 

66 

69 

70 

71 

72 

83 

71 

74 

PRD00009 

PRDC0010 

040 

040 

040 

040 

040 

04C 

040 

040 

040 

040 

C4C,' 

040 

040 

04C 

040 

040 

040 

040 

040 

040 

6102 UN 

6102 UN 

tIN  6102 

UN 6102 

6102 

UN 6102 

UN 6102 

UN 6102 

UN 6102 

RESERVADO AO PI 

RECEBEMOS DE EDSON P COSTA  JUNIOR  EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 
INDICADA ABAIXO. EMISSAO: 07/04/2021 VALOR TOTAL: R$ 83.360,00 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE 
SAO  BERNARDO - RUA CONEGO NESTOR SN CENTRO  Sao  Bernardo .MA . 

-e  
N° 34 
Série 0 

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 

EDSON P COSTA  JUNIOR  EIRELI 
RUA VEREADOR EDMUNDO GENUINO OLIVEIRA, 2860 - SALA: A 

SAO  CRISTOVAO - 64055-030 
Teresina  - P1 Pone: (86) 3234-2578 

DANFE  
Documento Auxiliar 

da Nota Fiscal 
Eletrônica' 

0 - ENTRADA 

1 - SAÍDA 

N° 34  
Série 0 

Folha 1/2 

, 
11  

ill  I  III  I 101111111111111 IIIHI 1011 Ill 
CHAVE DE ACESSO 

2221 0435 1872 7800 0102 5500 0000 0000 3414 1152 3400  

Consulta de autenticidade no portal nacional da  NF-e 

www.nfe.fazenda.gov.bflportal ou no  site  da setas Auforizadora 

NATUREZA DA DA OPERAÇÃO 

Venda de Mercadoria AdquiridatRecebida de Terceiros 
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 

322210005279970 - 07/04/2021 08:14:38 
INSCRIÇA0 ESTADUAL 

196573530 
INSCRIÇAO ESTADUAL DO SUBST. TRIEOT. -"-CNPJ 

35.187.278/0001-02 
DESTINATÁRIO / REMETENTE 
NOME / RAZÃO SOCIAL 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE  SAO  BERNARDO 
CNPJ / CPP 

30.728.420/0001-50 
DATA DA EMISSÃO 

07/04/2021 
ENDEREÇO "BAIRRO 

RUA CONEGO NESTOR, SN 
/ DISTRITO -"CEP 

CENTRO -, 65550-000 
DATA DA SAÍDA/ENTRADA 

07/04/2021 
MUNICÍPIO  

Sao  Bernardo 
OF 'PONE  

MA 
/ FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA  

. 08:14:25 
FATURA / DUPLICATA  
'Num. 001 
Venc. 07/04/2021 
Valor R$ 83.360,00  

ICMS 

0,00 

BASE DE CÁLC. ICMS S.T. "VALOR  

0,00 
DC  ICMS SUBST. 

0,00, 
VALOR  IMP.  IMPORTAÇÃO -VALOR 

0,004  
DO PIS--"VALOR 

0,00, 
TOTAL DOS PRODUTOS 

83.360,00 
SEGURO 

0,00 

DESCONTO 

0 00 
OUTRAS DESPESAS 

0,00.  
VALOR TOTAL  DC  IPI 

0,00. 
VA,01,  GA 100154 

0,00, 
VALOR TOTAL DA NOTA 

83.360,00 

DO IMPOSTO 
CALCULO DO ICMS VALOR DO 

0,00„ 
VALOR DO FRETE -VALOR DO 

0,00 k  

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS 

Nom/sm 0/ CST CFCP IN QUANT CÓDIGO PRODUTO  DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO  VALOR UNIT  VALOR TOTAL 

6102 

6102 

6102 

6102 

0102 UN 

6102 UN 

UN 

UN  

UN 

UN 

24 LIVRO GUIA DE RECURSOS DIDATICOS APROVA BRASIL 
PORTUGUES.lo ANO.EDITORA MODERNA 

LIVRO GUIA DE RECURSOS DIDATICOS APROVA BRASIL 
PORTUGUES.2o ANOS .EDITORA MODERNA 

LIVRO GUIA DE RECURSOS DIDATICOS APROVA BRASIL 
PORTUGUES.3o  ANC  .EDITORA MODERNA 

LIVRO GUIA DE RECURSOS DIDATICOS APROVA BRASIL 
PORTUGuES.40 ANO .EDITORA MODERNA 

LIVRO GUIA DE RECURSOS DIDATICOS APROVA BRASIL 
PORTUGUES.So ANO .EDITORA MODERNA 

LIVRO GUIA DE RECURSOS DIDATICOS APROVA BRASIL 
PORTUGUES.6o ANO .EDITORA MODERNA 

LIVRO GUIA DE RECURSOS DIDATICOS APROVA BRASIL 
PORTUGUES.7o ANO .EDITORA MODERNA 

LIVRO GUIA DE RECURSOS DIDATICOS APROVA BRASIL 
PORTUGUES.8o  ANC  .EDITORA MODERNA 

LIVRO GUIA DE RECURSOS DIDATICOS APROVA BRASIL 
PORTUGUES.90  ANC  .EDITORA MODERNA 

LIVRO GUIA DE RECURSOS DIDATICOS APROVA BRASIL 
MATEMATICA.lo ANO.EDITORA MODERNA 

LIVRO GUIA DE RECURSOS DIDATICOS APROVA BRASIL 
MATEMATICA.2o ANO .EDITORA MODERNA 

LIVRO GUIA DE RECURSOS DIDATICOS APROVA BRASIL 
MATEMATICA.3o ANO.EDITORA MODERNA 

LIVRO GUIA DE RECURSOS DIDATICOS APROVA BRASIL 
MATEMATICA.4o ANO.EDITORA MODERNA 

LIVRO GUIA DE RECURSOS DIDATICOS APROVA BRASIL 
MATEMATICA.So ANO.EDITORA MODERNA 

LIVRO GUIA DE RECURSOS DIDATICOS APROVA BRASIL 
MATEMATICA.6o ANO.EDITORA MODERNA 

LIVRO GUIA DE RECURSOS DIDATICOS APROVA BRASIL 
MATEMATICA.70 ANO.EDITORA MODERNA 

LIVRO GOTA DE RECURSOS DIDATICOS APROVA BRASIL 
MATEMATICA.8o ANO.EDITORA MODERNA 

LIVRO GUIA DE RECURSOS DIDATICOS APROVA BRASIL 
MATEMATICA.90 ANO.EDITCRA MODERNA 

APROVA BRASIL LIVRO DIARIO DO PROFESSOR 

APROVA BRASIL LIVRO DO GESTOR ANOS INICIAIS 

142,00 3.408,00 C, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 

142,00 3.408,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

142,00 3.408,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

142,00 5.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

142,00 S.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

142,00 3.408,00 0,00 0,00 0, CC 0,00 0,00 

142,00 3.408,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

142,00 3.408,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

142,00 3.408,0e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

142,00 3.408,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

142,00 3.408,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 

142,00 3.408,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

142,00 .680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

142,00 5.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

142,00 3.408,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

142,00 3.408,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

142,00 1_408.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

142,00 3.408,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

22,00 10.912,00 0,00 0,00 0 00 0,00 0,00 

42,00 1.008,00 6,00  0,00 

9019900 

9019900 

49019900 

9019900 

49019900 

9019900 

49019900 

49019900 

49019900 

49019900 

49019900 

49019900 

49019900 

49019900 

49019900 

49019900 

49019900 

49019900 

49019900 

49019900 

6102 

6102 

6102 

6102 

6102 

UN 

UN 

UN 

40 

40 

21 

24 

24 

24 

24 

24 

40 

40 

24 

24 

24 

24 

496 

24 

'INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  

Email  do Destinatario, cplsaobernardoma,A,gmail.com  
Inf. Contribuinte, BANCO DO BRASIL - AG: 3507-6 - C/C: 81205-0 - EDSON P COSTA  JUNIOR  EIRELI 
Produto destinado a Consumidor Final, 

DADOS ADICIONAIS 

0: 
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IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 

EDSON P COSTA  JUNIOR  EIRELI 
RUA VEREADOR EDMUNDO GENUINO OLIVEIRA, 2860 -- SALA: A 

SAO  CRISTOVAO - 64055-030 
Teresina - PI Fone: (86) 3234-2578 

DANFE 
Documento Auxiliar 

da Nota Fiscal 
Eletrônica' 

0 ENTRADA 
1 - - SAfDA 

N° 34 
Série 0 

Folha 2/2 

111111111111111101101010111111111111 
CHAVE DE ACESSO 

2221 0435 1872 7800 0102 5500 0000 0000 3414 1152 3400  

Consulta de autenticidade no portal nacional da  NF -e  

www.nfe.fazenda.gov.br/portai  ou no  site  da Sefaz Autorizadora 

NATUREZA DA OPERAÇÃO 

Venda de Mercadoria  Ad inda Recebida de Terceiros 
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 

322210005279970 - 07 04 2021 08:14:38 
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIQA0 ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 

196573530 
CNPJ 

35.187.278 0001-02 
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS 

CÓDIGO PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCR/SR 0/CST CFOP  UN  QUANT VALOR  UNIT  VALOR TOTAL B.CALC 
ICMS 

VALOR 
ICMS 

VALOR 
IPI 

ALIQ.ALIQ.'  
ICMS IPI 

'.5000011 

40 

11) 

APROVA BRASIL LIVRO DO GESTOR ANOS FINAIS 

OttniOp 

e 
eie 

• e•ir \  
%NCO'  0: t• ON  , 0 1::. ... 

130 "0 e 
vo 

4, tf,  
agalW 

49019900 040 6102  UN  24 42,00 1.008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Impre:,so em 07/04/2021 as 08,14,50 4.0.1 - Powered by Omlexperience  S/A  ' 2021, www.cmie.com.br  



VALOR DO ICMS SUBST. -VALOR  IMP.  IMPORTAÇÃO VALOR DO PIS VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 

0 00 0al4 0  oo o  oo L 524.720 00 
OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL DO IPI 03L07  OA  COFINS VALOR TOTAL DA NOTA 

0,0Q  

CÓDIGO  ANTI  

CALCULO DO ICMS 

0 00 
BASE DE CÁLC. ICMS S.T. 

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO 

000 000 
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 

0 00 524.720,Q 

PLACA DO VEÍCULO UN CNPJ / CPF  

RECEBEMOS DE EDSON P COSTA  JUNIOR  EIRELI OS PRODUTOS EJOU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 
INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/04/2021 VALOR TOTAL: R$ 524.720,00 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE  
SAO  BERNARDO - RUA CONEGO NESTOR, SN CENTRO  Sao  Bernardo-MA 4 

NF-e  
N° 35 
Série 0 

DATA DE RECEBIMENTO -YIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 

IDENT.FICAÇA0 DO EMITENTE 

EDSON P COSTA  JUNIOR  EIRELI 
RUA VEREADOR EDMUNDO GENUINO OLIVEIRA, 2860 - SALA: A 

SAO  CRISTOVAO - 64055-030 
Teresina  - Pi Fone: (86) 3234-2578 

DANFE 
Documento Auxiliar 

da Nota Fiscal 
Eletrônica( ' 

0 - ENTR ,, 
1 1 - SAJDA 

ADA 

L ±  

N° 35 
Série 0 

Folha 1/1 

IIIII I  ill  I 1101111 MI Ill I I I II 1  HI  
 CHAVE DE ACESSO 

2221 0435 1872 7800 0102 5500 0000 0000 3510 1024 2970  

Consulta de autenticidade no portal nacional da  NF-e  

www.nfe.fazenda.gov.brIportal ou no  site  da Refaz Autorizadora 

NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 

Venda de Mercadoria Adquirida Recebida de Terceiros 1322210005279985 - 07/04/2021 08:14:58 
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 'G'NPJ 

196573530 35.187.278 0001-02 
DESTINATÁRIO / REMETENTE 
NOME / RAZÃO SOCIAL 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE  SAO  BERNARDO 
CNPJ / CPF 

30.728.420/0001-50 
DATA DA EMISSÃO 

07/04/2021 
ENDEREÇO 'BAIRRO 

RUA CONEGO NESTOR, SN 
/ DISTRITO TCEP 

1 

CENTRO 65550-000 ,i 
DATA DA sAiDA/ENTRADA 

07/04/2021 4  
MUNICÍPIO 4141:F 

Sao  Bernardo MA 
FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA .  

08:14:27 
FATURA / DUPLICATA  
Num 0011 
vens. 07/04/2021] 
,Va_or R$ 524.720,00  

0 DO IMPOSTO 

(9) Sem Frete 
ENDEREÇO MUNI cf PIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL 

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO  OM) '--PESO LIQUIDO KG) 

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS 
r 

CÓDIGO PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH 0/CST  CEO? UN  QUANT VALOR  UNIT  VALOR TOTAL B. C CAL 
ICMS 

VALOR 
ICMS 

VALOR 
IPI 

.  ALIALÍQ Q. 
ICMS IPI 

47 LIVRO APROVA BRASIL  -LINGUA  PORTUGUESA  lo  49019900 040 6102  UN  425 112,00 47.600,00 0,00 0, 0 COO .0,00 0,00 
ANO.EDITORA MODERNA 

48 LIVRO APROVA BRASIL  -LINGUA  PORTUGUESA 2o 49019900 040 6102  UN  425 112,10 47.600,00 0,00 0,0r 0,00 0,00 0,00 
ANO.EDITORA MODERNA 

49 LIVRO APROVA BRASIL  -LINGUA  PORTUGUESA 30 4901990C 040 6102  UN  455 112,00 51.072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ANO.EDITORA MODERNA 

SC LIVRO APROVA BRASIL  -LINGUA  PORTUGUESA 4o 49019900 040 6102  UN  524 112,00 58.688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ANO.EDITORA MODERNA 

51 LIVRO APROVA BRASIL  -LINGUA  PORTUGUESA  So  49019900 040 6102  UN  513 112,00 57.456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ANO.EDITORA MODERNA 

LIVRO APROVA BRASIL -MATEMATICA  lo  ANO.EDITORA 49019900 040 6102  UN  425 112,00 47.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 
MODERNA 

33 LIVRO APROVA BRASIL -MATEMATICA 20 ANO.EDITORA 49019900 040 6102  UN  424 112,00 47.488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
MODERNA 

84 LIVRO APROVA BRASIL -MATEMATICA 30 ANO.EDITORA 49019900 040 6102  UN  456 112,00 51.072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
MODERNA 

55 LIVRO APROVA BRASIL -MATEMATICA 40 ANO.EDITORA 49019900 040 6102  UN  524 112,0C 58.688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
MODERNA 

56 LIVRO APROVA BRASIL -MATEMATICA  So  ANO.EDITORA 49019900 040 6102  UN  513 112,00 57.456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
MODERNA 

UniCi 
4. 

de  
/ .`,... 

‘t, *1003  
/ 

,.. 
ti. 0 • 

(7 alhães 

,... . 

DADOS ADICIONAIS 
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO  

Email  do Destinatario, fmsaobernardo*gmail.com 
Inf. Contribuinte, BANCO DO BRASIL - AG, 3507-6 C/C: 81255-0 - EDSON P COSTA  JUNIOR  EIRELI 
Produto destinado a Consumidor Final. 

Impresso em 07/04/2021 as 05,15,13 v. 4.0.1 - Powered by Omiexperience  S/A  2021, www.omie.com.br  
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RECEBEMOS DE EDSON P COSTA  JUNIOR  EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 
INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/04/2021 VALOR TOTAL, R$ 460.416,00 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE  
SAO  BERNARDO RUA CORADO NESTOR, SN CENFRO  Sao  Bernardo-MA 

N° 36 
Série 0 

['DATA DE RECEBIMENTO 

[ 

'IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 

EDSON P COSTA  JUNIOR  EIRELI 
RUA VEREADOR EDMUNDO GENUINO OLIVEIRA, 2860 - SALA: A 

SAO  CRISTOVAO - 64055-030 
Teresina - PI Fone: (86) 3234-2578 

DANFE 
Documento Auxiliar 

da Nota Fiscal 
Eletrônica 

0 - ENTR ADA 

i - SAJDA 

N° 36 
Série 0 

Folha 1/1 

- 

1  
IIIII I 01 1111111M  HIE  11 I 110 I 

1 

II 
CHINE  DE ACESSO 

2221 0435 1872 7800 0102 5500 0000 0000 3613 1137 9530  

Consulta de autenticidade no portal nacional da NE-e  

www.nfe.fa.enda.gov.br/portal  ou no  site  da Refaz Autorizadora 

tiATUREZA DA OPERAÇÃO 

Venda de Mercadoria Adquirida4Recebida de Terceiros 
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 

,322210005279989 - 07/04/2021 08:15:06 , 
INSCRIÇÃO ESTADUAL 

196573530 
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. -"CNPJ 

35.187.278/0001-02 
DESTINATÁRIO / REMETENTE 

(

NOME / RAZÃO SOCIAL 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE  SAO  BERNARDO 
CNPJ / CPP 

30.728.420/0001-50 
DATA DA EMISSÃO 

07/04/2021 , 
ENDEREÇO "BAIRRO 

RUA CONEGO NESTOR SN 
/ DISTRITO 'CEP 

CENTRO 65550-000 
DATA DA SAÍDA/ENTRADA 

07 04 2021 j 
MUNICÍPIO  

(Sao Bernardo  
FATURA / DUPLICATA 
(-Num. 001: 
Venc. 07/04/2021 
Val.or  R$ 460.416,00  

UF FONE / FAX 

 MA  
INSCRIÇÃO ESTADJA-, FORA DA SAÍDP;ENTRADA 

08:14:29  

0 DO IMPOSTO 
&AMR  CALCULO DO ICES 

0,00 
VALOR DO ICES 

0,00 
BASE DE CALC. ICES S.T. VALOR DO ICES SUBST. 

0 00 0,00 , ,› 

VALOR  IMP.  IMPORTAÇÃO 

0 00 
VALOR DO PIS 

0 001  
IVALOR TOTAL DOS PRODUTOS 

460.416,00 4 
VALOR DO FRETE 

0,00 
VALOR DO SEGURO 

0,00 
DESCONTO IOUTRAS DESPESAS 

0,00 0,00 
VALOR TOTAL DO IPI 

0,00 
VAL03 Ti:, COFTNS 

0,00 
VALOR TOTAL DA NOTA 

460.416,00 
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
ridOME RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT (PLACA DO VEICULO  UP CNPJ CPP 

%.,, bjc,m ,J.c,c 

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL 

... 
-QUANTIDADE lESPÉCIE -"MARCA NUMERAÇÃO 'PESO BRUTO (KG) -'--PESC LÍQUIDO ICC4) 

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS 

CÓDIGO PRODUTO DESCRIÇÃO  DC  PRODUTO / SERVIÇO NCM/SE 0/CST  CFO? UN  QUANT VALOR  UNIT  VALOR TOTAL B'CÁLC ICMS 
VALOR 
ICMS 

VALOR 
IPI 

ALIO.ALIQ. 
 ICMS IPI 

61 LIVRO APROVA BRASIL  -LINGUA  PORTUGUESA  So  49019900 040 6102  UN  512 132,00 67.584,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ANO. EDITORA MODERNA 

62 LIVRO APROVA BRASIL  -LINGUA  PORTUGUESA 7o 9019900 040 6102  UN  432 132,00 57.024,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ANO.EDITORA MODERNA 

63 LIVRO APROVA BRASIL  -LINGUA  PORTUGUESA 80 49019900 040 6102  UN  400 132,00 52.800,00 0,00 o,coi 0,00 0,00 0,00 
ANO.EDITORA MODERNA 

64 LIVRO APROVA BRASIL  -LINGUA  PORTUGUESA 90 49019900 040 6102  UN  400 132,00 52.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ANO.EDITORA MODERNA 

57 LIVRO APROVA BRASIL -MATEMATICA  So  ANO.EDITORA 49019900 040 6102  UN  512 132,00 61.584,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
MODERNA  

III"  59 

LIVRO APROVA BRASIL -MATEMATICA 70 ANO.EDITORA 
MODERNA 

LIVRO APROVA BRASIL -MATEMATICA  So  ANO.EDITORA 

49019900 

49019900 

040 

040 

6102  

6102  

UN  

UN  

432 

400 

132,00 

132,00 

57.024,00 

52.800,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
MODERNA 

60 LIVRO APROVA BRASIL -MATEMATICA 90 ANO.EDITORA 49019900 040 6102  UN  400 132,00 52.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
MODERNA 

0OtinaCip
(3/ 
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- • .17' 70 th'IP. 

DADOS ADICIONAIS 
INFORMAORS COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO  

Email  do Destinatario: cplsaobernardoma4gmaii.com  
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Produto destinado a Consumidor Final. 
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0 DO IMPOSTO 

RECEBEMOS DE EDSON 2 COSTA  JUNIOR  EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 
INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/04/2021 VALOR TOTAL: R$ 310.730,00 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE  
SAO  BERNARDO RUA CORADO NESTOR  SN CENTRO  Sao  Bernardo-MA  
DATA DE RECEBIMENTO "IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  

 

NF-e 
N° 37  
Série  0  

   

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 

L. 

EDSON P COSTA  JUNIOR  EIRELI 
RUA VEREADOR EDMUNDO GENUINO OLIVEIRA, 2860 - SALA: A 

SAO  CRISTOVAO - 64055-030 
Teresina  - PI Fone: (86) 3234-2578 

DANFE  
Documento Auxiliar 

da Nota Fiscal 
Eletrônica' 

0 ENTRADA 

1 
- 

- SAfDA 

N° 37 
Série 0 

Folha 1/1 

ill  I 01 11111111 I  Mill  111111 1111 
 CHAVE DE ACESSO 

2221 0435 1872 7800 0102 5500 0000 0000 3710 3112 4866  

Consulta de autenticidade no portal nacional da  NF  e  

www.nfe.fazenda.gov.br/portal  ou no  site  da Setaz Autorizadora 
NATUREZA DA OPERAÇÃO 

Venda de Mercadoria Adquirida Recebida de Terceiros 
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE USO 

322210005279991 - 07/04/2021 08:15:11 
'INSCRIÇÃO ESTADUAL 

196573530 1 
INSCRIÇÃO ESTADUAL  DC  SUBST. TRIBUT. -"-CNPJ 

35.187.278/0001-02 
DESTINATÁRIO / REMETENTE 
NOME / RAZÃO SOCIAL 

FUND°  MUNICIPAL DE EDUCACAO DE  SAO  BERNARDO 
CNPJ / CPF 

I 30.728.420/0001-50 
DATA DA EMISSÃO  

07/04/2021 
ENDEREÇO 'BAIRRO 

RUA CONEGO NESTOR, SN 
/ DISTRITO 

CENTRO 
CEP 

65550-000 
DATA DA SAIDA/ENTRADA 

07/04/2021 
MUNICÍPIO UF  

Sao  Bernardo A MA 
'PONE  / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA  

08:14:31 
FATURA / DUPLICATA 

BAIWE CALCULO DO ICMS 

0,00 
VALOR DO ICMS BASE DE CALC. ICMS S.T. 

0,00 0,00
'  

VALOR DO ICMS SUBST. 

0,00 
VALOR  IMP.  IMPORTAÇÃO 

0,00 
VALOR DO PIS 

0,00 
05005 DA COFIES 

0 ak, 

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 

310.730,00 
VALOR TOTAL DA NOTA 

310.730,00 

VALOR DO FRETE 

0 00 
VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS 

0 00 0,001 0,00 
VALOR TOTAL  DC  IPI 

0,_pkIii 
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS 

--,-- (kME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 

(9) Sem Frete 
CÓDIGO  ANTI 

...,-- 
PLA A DO VEICULO UK  CNPJ / CPF 

ENDEREÇO MUNICÍPIO  OF  INSCRIÇÃO ESTADUAL 

.QUANTIDADE 

A 

'ESPÉCIE 'MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO (KG) ''PESO LIQUIDO (KG) 

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS 

CÓDIGO PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO Ncm/sE o/csT CFOP  UN  QUANT VALOR  UNIT  VALOR TOTAL B.CALC 
ICMS 

VALOR 
ICMS 

VALOR 
IPI 

ALIQ.ALIQ. 
ICMS IPI 

12 

14 

16 

13 

15 

111117  

EJA ANOS INICIAIS ALUNO-ALFABETIZACAO.EDITORA 
MODERNA 

EJA ANOS INICIAIS ALUNO-2o E 3o ANOS.EDITORA 
MODERNA 

EJA ANOS INICIAIS ALUNO-':o E  So  ANOS.EDITORA 
MODERNA 

EJA ANOS INICIAIS PROFESSOR-ALFABETIZACAO.EDITORA 
MODERNA 

EJA ANOS INICIAIS PROFESSOR-2o E 3o ANOS.EDITORA 
MODERNA 

EJA ANOS INICIAIS PROFESSOR-4o E 5o ANOS.EDITORA 
MODERNA 

49019900 

49019900 

49019900 

49019900 

49019900 

49019900 

040 

040 

040 

040 

04C 

040 

6102  

6102  

6102  

6102  

6102  

6102  

UN  

UN  

UN  

UN  

UN  

UN  

800 

1.040 

744 

40 

44 

34 115,60 

115,00 

115,00 

115,00 

115,00 

115,00 

( ci. 

92.000,00 

119.600,00 

85.560,00 

4.600,00 

5.060,00 

3.910,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,CC 

0,00 

0,00 

. 

0 
• 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

, 

(41  

OS. 

f CA13‘,1  

W 

!f,,  
'9011.15 

1  
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iv  
NO 

i 
 

DADOS ADICIONAIS 
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Email  do Destinatario: cplsaobernardomamaii.com  
Inf. Contribuinte: BANCO DO BRASIL - AG: 3507-6 - C/C: 81265-0 - EDSON P COSTA  JUNIOR  EIRELI 
Produto destinado a Consumidor Final. 
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INOVE 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N2026/2021 

ANEXO 
\ 

IV 
DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO EDITAL  

Ilma. Sra. 
Presidente e demais membros da  CPL  
Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/MA  
Ref.:  PREGÃO ELETRÔNICO SRP N2026/2021 

Prezados Senhores, 

A empresa INOVE EDUCACIONAL EIRELI ,com sede na Rua Vereador Edmundo Genuíno 
Oliveira,n°2860,Sala-A,Bairro:São Cristóvão Teresina/PI-CEP 64.055-030,inscrita no  CNN  sob n° 
35.187.278/0001-02, por intermédio do seu representante Legal Edson Pinheiro Costa  Junior,  
portador da cédula de identidade n° 36190096-X SSP-SP e CPF n°417.338.273-15. DECLARA, que 
tem pleno conhecimento do referido Edital e seus Anexos, bem como, que recebeu todos os 
documentos e informações necessárias, os quais possibilitaram a correta elaboração da respectiva 
proposta comercial, e por não impugnar o presente Edital conforme  art.  24 do Decreto 10024/19 ou 
participarem do presente certame, Declara por fim, que aceita e se submete à todas as condições 
estabelecidas no referido Edital e anexos, abdicando de recorrer de qualquer ação contra o referido 
edital. Por ser expressão da verdade, firmo a presente. 

Teresina(PI), 20 de Dezembro de 2021 

EDSON PINHEIRO 
COSTA 
JUNIOR:41733827315 

Assinado de forma digital por 
EDSON PINHEIRO COSTA 
JUNIOR:41733827315 
Dados: 2021.12.20 20:33:21 -0300' 

INOVE EDUCACIONAL EIRELI 

CNPJ N2 35.187.278/0001-02 

REPRESENTANTE LEGAL: EDSON PINHEIRO COSTA  JUNIOR  

PROFISSÃO: EMPRESARIO 

CARGO: ADMINISTRADOR 

CPF:417.338.273-15 

RG:36190096-X SSP-SP  

Inoue  Educacional Eireli-CNPJ35.187.278/0001-02 
Rua Vereador Edmundo Genuíno Oliveira n2 2860 Sala- A,  Sao  Cristóvão,  Teresina-PI 

inaveeducaciona12019@gmail.com(86)3234-2578 



INOVE 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N2026/2021 
ANEXO V  

DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO  ART.  72  DA  
CONSTITUIÇÃO FEDERAL  

Ilma. Sra. 
Presidente e demais membros da  CPL  
Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/MA  
Ref.:  PREGÃO ELETRÔNICO SRP N2026/2021 

Prezados Senhores, 

A empresa INOVE EDUCACIONAL EIRELI ,com sede na Rua Vereador Edmundo Genuíno 
Oliveira,n°2860,Sala-A,Bairro:São Cristóvão Teresina/PI-CEP 64.055-030,inscrita no  CNN-  sob n° 
35.187.278/0001-02, por intermédio do seu representante Legal Edson Pinheiro Costa  junior,  
portador da cédula de identidade n° 36190096-X SSP-SP e CPF n°417.338.273-15. DECLARA, para 
fins do disposto no inciso V do  art.  27 da Lei no 8.666, de 21 de julho de 1993, acrescido pela Lei no 
9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ( )Sim . 

Teresina(PI), 20 de Dezembro de 2021 

EDSON PINHEIRO 

COSTA 

JUNIOR:41733827315 

Assinado de forma digital por 
EDSON PINHEIRO COSTA 
JUNIOR:41733827315 
Dados: 2021.12.20 20:34:07 -03'00' 

INOVE EDUCACIONAL EIRELI 

CNPJ N° 35.187.278/0001-02 

REPRESENTANTE LEGAL: EDSON PINHEIRO COSTA  JUNIOR  

PROFISSÃO: EMPRESARIO 

CARGO: ADMINISTRADOR 

CPF:417.338.273-15 

RG:36190096-X SSP-SP  

Inoue  Educacional Eireli-CNPJ:35.187.278/0001-02 
Rua Vereador Edmundo Genuíno Oliveira n2 2860 Sala- A,  Sao  Cristóvão,  Teresina-PI 

1n0veedueac10na12019@gmaiLcom(36)3234-2578 



INOVE 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 026/2021 
ANEXO  III  

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDITIVOS  

Ilma. Sra. 
Presidente e demais membros da  CPL  
Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/MA  
Ref.:  PREGÃO ELETRÔNICO SRP N2  026/2021 

Prezados Senhores, 

O abaixo assinado, na qualidade de representante legal da empresa, INOVE EDUCACIONAL 
EIRELI ,CNPJ sob n° 35.187.278/0001-02. DECLARA, sob as penas da Lei, nos termos do § 
22, do  art.  32, da Lei n2  8.666/93 que até esta data, não ocorreu nenhum fato superveniente 
que seja impeditivo de sua habilitação na licitação em epígrafe. 

Teresina(PI), 20 de Dezembro de 2021 

Assinado de forma digital por 
EDSON PINHEIRO COSTA EDSON PINHEIRO COSTA 

JUNIOR:41733827315 JUNIOR:41733827315 
Dados: 2021.12.20 20:34:45 -0300' 

INOVE EDUCACIONAL EIRELI 

CNPJ N2 35.187.278/0001-02 

REPRESENTANTE LEGAL: EDSON PINHEIRO COSTA  JUNIOR  

PROFISSÃO: EMPRESARIO 

CARGO: ADMINISTRADOR 

CPF:417.338.273-15 

RG:36190096-X SSP-SP  

Inoue  Educacional Breli-CNP):35.187.278/0001-02 
Rua Vereador Edmundo Genuíno Oliveira n2 2860 Sala- A,  Sao  Cristóvão,  Teresina-PI 

inoveeducacional2019@gmailscom(86)3234-2578  



INOVE 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N2026/2021 

ANEXO VI  
DECLARAÇÃO DE VERACIDADE 

Ilma. Sra. 
Presidente e demais membros da  CPL  
Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/MA  
Ref.:  PREGÃO ELETRÔNICO SRP N2026/2021 

Prezados Senhores, 

A empresa INOVE EDUCACIONAL EIRELI CNPJ sob n° 35.187.278/0001-02,com sede na 
Rua Vereador Edmundo Genuíno Oliveira,n92860,Sala-A,Bairro:Sdo Cristóvão Teresina/PI-
CEP 64.055-030, por intermédio do seu representante  Legato  Sr. Edson Pinheiro Costa  
Junior,  portador da cédula de identidade n° 36190096-X SSP-SP e CPF n°417.338.273-
15.Declara, cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são 
verídicas, conforme parágrafos 4° e 5° do  art.  26 do decreto 10.024/2019. 

Teresina(PI), 20 de Dezembro de 2021 

EDSON PINHEIRO 
COSTA 
JUNIOR:41733827315 

Assinado de forma digital por 
EDSON PINHEIRO COSTA 
JUNIOR:41733827315 
Dados: 2021.12.20 20:35:41 -0300' 

INOVE EDUCACIONAL EIRELI 

CNPJ N2  35.187.278/0001-02 

REPRESENTANTE LEGAL: EDSON PINHEIRO COSTA  JUNIOR  

PROFISSÃO: EMPRESARIO 

CARGO: ADMINISTRADOR 

CPF:417.338.273-15 

RG:36190096-X SSP-SP  

Inoue  Educacional EireII-CNN35.187.278/0001-02 
Rua Vereador Edmundo Genuíno Oliveira n° 2860 Sala- A,  Sao  Cristóvão,  Teresina-PI 

in0veeducac10na12019(ag rnail.com(86)3234-2578 
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INOVE 

PROPOSTA DE PREÇOS-READEQUADA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE M GALHÃES DE 
ALMEIDA-MA.  

I MODALIDADE: PREGÃO ELETRONICO SRP N2 026/2021 

1 PROCESSO ADMINISTRATIVO 1 N° 00058/2021-CPL  

I TIPO DE LICITAÇÃO MENOR PREÇO DIVIDIDO POR LOTE DISPUTADO POR ITEM 

11 DATA DA ABERTURA  122 DE DEZEMBRO DE 2021 

I HORARIO 
• 

I 08:00HS (OITO HORAS) 
, 

I OBJETO 

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO FORNECIMENTO DE LIVROS DIDATICOS PARA 
EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNDAMENTAL I e II e EJA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA. 

EMPRESA: 
RAZÃO SOCIAL: INOVE EDUCACIONAL EIRELI  
END  EREÇO:RUA VEREADOR EDMUNDO GENUINO OLIVEIRA N2  2860,SALA-A TERESINA - PI.  
CNN:  35.187.278/0001-02  INS:  196573530 TEL:t 843234-2578  
EMAIL::  noveedu  cad  onal20 90)grn ii,corn Cep:64.055-030 

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

LOTE I -LIVRO PARA PROVA BRASIL 

ttOof r Esvpédfica0o:: : 
, Um, Qt4': MOO: 

v.thitoRsi 
. , r7 "r  

vuoit por: , : noose,  
: 
V. Total  OM  

, V total por 

410 

1 

COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO  
LINGUA  PORTUGUESA PARA 1° ANO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL I - ALUNO: Livro 
consumivel para disciplina de Lingua  
Portuguesa, deverá ser destinado aos 
alunos 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 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  

UND 432 
Editora 

M ernaod 
R$ 125,00 

Cento e 
vinte e 

cinco reais 
R$ 54.000,00 

Cinquenta e 
quatro mil e 
cento reais 

Inoue  Educacional Eireli-CNP):35.187.278/0001-02 
Rua Vereador Edmundo Genuino Oliveira ,n2 2039,Sala Cristovão,  Teresina-PI 

inoweducacional2019@gmail.com(86)3234-2578 



INOVE 

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 1° ano, 
considerando uma ordem crescente de 
dificuldade. 
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 P ano do Ensino 
Fundamental I, composto por no mínimo 95 
(noventa e cinco) páginas impressas em 
papel Offset com aproximadamente 

410 

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). 

2 

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,  
co  mentários, sugestões e orientações 
especificas para o desenvolvimento das 
questões, incluindo trabalhos preliminares 

Und 22 
Editora 

Moderna 
R$ 158,00 

Cento e 
cinquenta e 
oito reais 

R$ 3.476,00 

Três mil e 
quatrocentos 
e setenta e 
seis reais 

11110 

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 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 _.  

Inoue  Educacional  Eireli-CNIN:35.187.278/0001-02 
Rua  Vereador  Edmund* Genuino Oliveira ,n9 2039,Sala -A,São  Cristovão,  Teresina-PI 

inoyeeducacional2019@gmail.com(86)3234-2578 



INOVE 

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

7 _ 

IF  

COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO 
LÍNGUA PORTUGUESA PARA 2° ANO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL I - ALUNO: Livro 
consumivel para disciplina de Lingua  
Portuguesa, deverá ser destinado aos 
alunos do 2Q ano do Ensino Fundamental I, 
composto no  minima  por 100 (cem) e no 
máximo por 120 (cento e vinte) páginas 
impressas em papel Offset com 
aproximada mente 90g/m2, com 
acabamento em espiral empastado com 
capa plástica, no formato 20,5cm x 27,5cm, 
organizados no  minima  em 10 (dez) lições, 
compostas pelos seguintes conteúdos: 
leituras de adivinha, trava-lingua,  parlenda, 
texto jornalístico, legenda, convite, receita 
culinária, regras de jogo, lenda e fábulas. 
Cada lição deverá ser planejada para uma 
aula de aproximadamente 55 (cinquentae 
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 Co  mum  
Curricular (BNCC) para o 2Q ano, 
considerando uma ordem crescente de 
dificuldade.  

Und 416 
Editora 

Moderna 
R$ 125,00 

Cento e 
vinte e 

cinco reais 
R$ 52.000,00 

Cinquenta e 
dois mil  
reais 
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COLEÇÃO APROVA BRASIL- PARA 22  ANO 
DO ENSINO FUNDAMENTAL I -  
PROFESSOR: Livro consumivel 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 

_ 

' ----- 
--- 

ii — 

23,0cm x 28,8cm, com no mínimo 10 (dez) 
lições. Deverá ser destinado aos professores 
do 2Q 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). 

4 

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 

Und 20 
Editora 

Moderna 
R$ 158,00 

Cento e 
cinquenta e 
oito reais 

R$ 3.160,00 

Três mil e 
cento e 
sessenta 
reais 

(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 

41110 

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 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. , 
COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO 
LÍNGUA PORTUGUESA PARA 32  ANO DO 

5 

ENSINO FUNDAMENTAL I - ALUNO: Livro 
consumivel para disciplina de  Lingua  
Portuguesa, deverá ser destinado aos 
alunos do 3° ano do Ensino Fundamental I, 
composto no mínimo por 100 (cem) e no 
máximo por 120 (cento e vinte) páginas 
impressas em papel  Offset  com 
aproximadamente 90g/m2, com 

Und 480 
Editora 

Moderna 
R$ 125,00 

Cento e 
vinte e 

cinco reais 
R$ 60.000,00 

Sessenta mil 
reais 
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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: 

i _. 

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 

0 

aquisição de conhecimento. A sequência de 
conteúdos deve estar organizada de acordo 
com os conteúdos definidos pela Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC) para o 
3Q ano, considerando uma ordem crescente 
de dificuldade.  
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S 

6 

0 

LÍNGUA PORTUGUESA PARA 32  ANO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL I - PROFESSOR: 
Livro consumivel para disciplina de  Lingua  
Portuguesa, deverá ser destinado aos 
professores do 35 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 35  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 mínimo, 04 (quatro) 
capacitações presenciais, realizadas por 
pedagogo, com carga horária  minima  de 02 
(duas) horas cada, com a finalidade 
apresentação e implantação do projeto e 
material didático. Como parte integrante da 
oferta, deve -se incluir uma proposta de 
Avaliação Diagnostica, a ser aplicada no 
inicio do ano letivo 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 

Und 

COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO  

24 

estudantes, da turma e da rede de ensino.  

Editora 
Moderna 

R$ 158,00 
Cento e 

cinquenta e 
oito reais 

'----' 

R$ 3.792,00 

Três mil e 
setecentos e 
noventa e 
dois reais 

7 

COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO 
LÍNGUA PORTUGUESA PARA 40  ANO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL I - ALUNO: Livro 
consumivel para disciplina de Lingua  
Portuguesa, deverá ser destinado aos 
alunos do 42  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  

Und 512 
Editora 

Moderna 
R$ 125,00 

Cento e 
vinte e 

cinco reais 
R$ 64.000,00 

Sessenta e 
quatro mil 
reais 
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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  lip)  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 

1111) 

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 42 ano, 
considerando uma ordem crescente de 
dificuldade. , 
COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO 
LÍNGUA PORTUGUESA PARA 4° ANO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL I - PROFESSOR: 
Livro consumivel para disciplina de  Lingua  
Portuguesa, devera ser destinado aos 
professores do 45 ano do Ensino 
Fundamental I, composto por no mínimo 95 
(noventa e cinco) paginas impressas em 
papel Offset com aproximadamente 
90g/m2, com acabamento em brochura, 
empastado com capa plástica, no formato 
aproximado de 23,0cm x 28,8cm, com no 
mínimo 10 (dez) lições. Deverá ser 
destinado aos professores do 2Q ano do 
Ensino Fundamental I, devendo trazer 
orientações pedagógicas detalhadas para 
cada conteúdo trabalhado e também para 
cada simulado, para ajudar os alunos no 

410 

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 

Und 25 
Editora 

Moderna 
R$ 158,00 

Cento e 
cinquenta e 
oito reais 

R$ 3.950,00 

Três mil e 
novecentos e 
cinquenta 
reais 

Matrizes de Referencia do Saeb, sobretudo a 
Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA). 
Cada página devera conter a reprodução 
reduzida da página do livro do aluno 
gabaritado, relação das habilidades e 
capacidades essenciais do aluno para 
aprendizagem dos conteúdos da lição, 
comentários, sugestões e orientações 
especificas para o desenvolvimento das 
questões, incluindo trabalhos preliminares 
e finais essenciais, relação dos conteúdos 
desenvolvidos nas páginas, além de 
sugestões de atividades caso sejam 
observadas dificuldades. Deverão 
acompanhar o Guia do Professor, 04 
(quatr9„) fichas para registro de Desafios de 
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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 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. , 
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 5Q 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, pa  rlenda, 
texto jornalístico, legenda, convite, receita 
culinária, regras de jogo, lenda e fábulas. 

9 
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 

Und 632 
Editora 

Moderna 
R$ 125,00 

Cento e 
vinte e 

cinco reais 
R$ 79.000,00 

Setenta e 
nove mil 
reais 

4110 

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 5Q ano, 
considerando uma ordem crescente de 
dificuldade.  
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COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO 
LINGUA  PORTUGUESA PARA 52  ANO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL 1 - PROFESSOR: 
Livro consumivel para disciplina de  Lingua  
Portuguesa, deverá ser destinado aos 
professores do 5g 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 Referência do Saeb, sobretudo a 
Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA). 

10 

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 

Und 32 
Editora 

Moderna 
R$ 158,00 

Cento e 
cinquenta e 
oito reais 

R$ 5.056,00 
Cinco mil e 
cinquenta e 
seis reais 

(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) 

4116 

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 Página 3 
de 29 de opoitunizar 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.  
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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 devera ser 

Editora Cento e Noventa e 
11 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 

Und 640 
Moderna Mo 

R$ 147,00 quarenta e 
sete reais 

R$ 94.080,00 quatro mil e 
oitenta reais 

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 

lb 

(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 6,  ano, considerando uma ordem 
crescente de dificuldade. 
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COLECAO APROVA BRASIL CADERNO 
LÍNGUA PORTUGUESA PARA 62  ANO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL II - PROFESSOR: 
Livro consumível para disciplina de  Lingua  
Portuguesa, deverá ser destinado aos 
professores do 6° ano do Ensino 

-, •,. - - I- -/ '' 

• ............ - 

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 

1111/ 

12 

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 ma is complexas. Deverão 
acompanhar o Guia e Recursos Didáticos de  

Und 32 
Editora 

Moderna 
R$ 158,00 

Cento e 
cinquenta e 
oito reais 

R$ 5.056,00 
Cinco mil e 
cinquenta e 
seis reais 

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 

111111  

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 Diagnástica, 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.  

Inoue  Educacional Eireli-CNIN35.187.278/0001-02 
Rua Vereador Edmundo Genuino Oliveira ,n2 2039,Sala Cristovão,  Teresina-PI 
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:771 •  

, 
• 1CA 

v, criia 

INOVE 

COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO  
LINGUA  PORTUGUESA PARA 7-q 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: 

ill  
13 

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, 

Und 464 
Moderna 

R$ 147,00 
tora Edi l Cento e 

quarenta e 
sete reais 

R$ 68.208,00 

Sessenta e 
oito mi e 
duzentos e 
oito reais 

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 

4111  

(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 75  ano, considerando uma ordem 
crescente de dificuldade. 
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INOVE 

COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO 
LINGUA  PORTUGUESA PARA 79  ANO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL II - PROFESSOR: 
Livro consumivel para disciplina de  Lingua  
Portuguesa, deverá ser destinado aos 
professores do 75 ano do Ensino 

. V _ , .. -- - '•  

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 

II 

14 

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  ern  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  

Und 24 
Editora 

Moderna 
R$ 158,00 

Cento e 
cinquenta e 
oito reais 

R$ 3.792,00 

Três mil e 
setecentos e 
noventa e 
dois reais 

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 

411110 

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  corn  o 
objetivo de oportunizar um planejamento 
mais assertivo no que diz respeito ao 
trabalho com competências de habilidades 
do Saeb, a partir da observação do 
desempenho dos estudantes, da turma e da 
rede de ensino. 
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COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO . ----- 

LÍNGUA PORTUGUESA PARA 8° ANO DO ‘ 
ENSINO FUNDAMENTAL 11 - ALUNO: Livro 
consumivel para disciplina de Lingua  
Portuguesa, deverá ser destinado aos 
alunos do 8g ano do Ensino Fundamental II, 
composto por no mínimo 100 (cento) e no 
máximo 160 (cento e sessenta) paginas 
impressas em papel Offset com 
aproximadamente 90g/m2, com 
acabamento em espiral empastado com 
capa plástica, no formato aproximado de 
20,5cm x 27,5cm, organizados em 
aproximadamente 20 (vinte) lições cada 
um, compostas com os seguintes conteúdos: 
relato de 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 

111 
15 

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 

Und 548 
Editora 

Moderna 
R$ 147,00 

Cento e 
quarenta e 
sete reais 

R$ 80.556,00 

Oitenta mil e 
quinhentos e 
cinquenta e 
seis reais 

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 

10 acordo com os conteúdos definidos pela 
Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 
para o 8Q ano, considerando uma ordem 
crescente de dificuldade.  
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INOVE 

COLEÇÃO APROVA APROVA BRASIL-CADERNO  
LINGUA  PORTUGUESA PARA 8P- ANO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL II - PROFESSOR: 
Livro consumível para disciplina de  Lingua  
Portuguesa, deverá ser destinado aos 
professores do Eig 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 dos 69- anos do 

• 

16 

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  

Und 28 
Editora 

Moderna 
R$ 158,00 

Cento e 
cinquenta e 
oito reais 

R$ 4.424,00 

Quatro mil e 
quatrocentos 
e vinte e 
quatro reais 

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 Diagn6stica, 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.  
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COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO , - :',", 

LÍNGUA PORTUGUESA PARA 90  ANO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL II - ALUNO:Livro 
consumivel para disciplina de Lingua  
Portuguesa, deverá ser destinado aos 
alunos do 92  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/in2, 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 

411 enciclopédia, rela to de experiência 
cientifica, charge, soneto, reportagem, 
biografia, autobiografia, regulamento, 
artigo de opinião. Cada lição deverá ser Editora 

Cento e 
Noventa e 
um mil e 

17 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 

Und 624 
Moderna 

R$ 147,00 quarenta e 
sete reais 

R$ 91.728,00 setecentos e 
vinte e oito 
reais 

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 

111110 
acordo com os conteúdos definidos pela 
Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 
para o 9-Q ano, considerando uma ordem 
crescente de dificuldade.  

Inoue  Educacional Eireli-CNP)35.187.278/0001-02 
Rua Vereador Edmundo Genuino Oliveira ,n2 2039,Sala -A,São Cristovão,  Teresina-PI 

inoveeducacional2019@gmail.corn(86)3234-2578 



INOVE 

COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO  
LINGUA  PORTUGUESA PARA 90  ANO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL II - PROFESSOR: 
Livro consumivel para disciplina de  Lingua  
Portuguesa, deverá ser destinado aos 
professores do 95 ano do Ensino 
Fundamental 11, 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 95  anos do 

III  

18 

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 ma is complexas. Deverão 
acompanhar o Guia e Recursos Didáticos de  

Und 31 
Editora 

Moderna 
R$ 158,00 

Cento e 
cinquenta e 
oito reais 

R$ 4.898,00 

Quatro mil e 
oitocentos e 
noventa e 
oito reais 

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 

ilb 

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.  
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INOVE 

COLEÇÃO APROVA BRASIL CADERNO DE 
MATEMÁTICA PARA 1 2  ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL I — ALUNO:Livro 
consumivel para disciplina de Matemática, 
deverá ser destinado aos alunos do 1Q ano 
do Ensino Fundamental I, composto no 
mínimo por 80 (oitenta) e no máximo por 
130 (cento e trinta) páginas impressas  ern  
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 

416 

combinar novas regras com o grupo. Deve-
se oferecer também tabuleiros ou peças 
prontas, disponíveis no desenvolvimento 
dos conteúdos ou como material destacável. 

Und 432 
Editora 

Mo Moderna 
R$ 125,00 

Cento e 
vinte e 

cinco reais 
R$ 54.000,00 

Cinquenta e  
quatro mil 
reais 

Cada  lick)  deverá ser planejada para uma 
aula de aproximadamente 55 (cinquenta e 
cinco) minutos, a serem trabalhadas uma 
vez por semana, contendo tarefas com graus 
progressivos de dificuldade envolvendo 
diferentes habilidades. A cada bloco de 
conteúdos trabalhados do livro (lições), o 
aluno deverá encontrar inserido no próprio 
livro, sem folhas a parte, um 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 
12  ano, considerando uma ordem crescente 
de dificuldade. 
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INOVE 

COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE • .......---' 
MATEMÁTICA PARA 1° ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL I - PROFESSOR:Livro 
consumivel para disciplina de Matemática, 
deverá ser destinado aos professores do 1° 
ano do Ensino Fundamental I, composto por 
no mínimo 80 (oitenta) páginas impressas 
em papel  Offset  com aproximadamente 
90g/m2, com acabamento em brochura, 
empastado com capa plástica, no formato 
aproximado de 23,0cm x 28,8cm. Deverá ser 
destinado aos professores do 12  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 

III  conteúdos desenvolvidos nas lições e que 
nas questões propostas no simulado e 
indicação das habilidades e competências 
avaliadas, com base nas Matrizes de 

20 

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 

Und 22 
Editora 

Moderna 
R$ 158,00 

Cento e 
cinquenta e 
oito reais 

R$ 3.476,00 

Três mil e 
quatrocentos 
e setenta e 
seis reais 

(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 

410 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.  

Inoue  Educacional Eireli-CNP)35.187.278/0001-02 
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COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE 
MATEMÁTICA PARA 2° ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL I — ALUNO:Livro 
consumivel para disciplina de Matemática, 
deverá ser destinado aos alunos do 29- 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 

41 

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 

regras com o grupo. Deve- combinar 
também se oferecer mbem tabuleiros ou  peps  

prontas, disponíveis no desenvolvimento 
dos conteúdos ou como material destacável. 

Und 416 
Editora 

Mo Moderna 
R$ 125,00 

Cento e 
vinte e 

cinco reais 
R$ 52.000,00 

Cinquenta e 
dois mil 
reais 

Cada  BO()  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 
2Q ano, considerando uma ordem crescente 
de dificuldade.  
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COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE ! ' .7 

MATEMÁTICA PARA 29  ANO DO ENSINO -. . - 

FUNDAMENTAL I - PROFESSOR:Livro 
consumivel para disciplina de Matemática, 
deverá ser destinado aos professores do 2° 
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 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 

22 

Referência do Saeb, sobretudo a Avaliação 
Nacional de Alfabetização (ANA). Cada 
página devera contei. 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 

Und 20 
Editora 

Moderna 
R$ 158,00 

en to e C 
cinquenta e 
oito reais 

R$ 3.160,00 

Três mil e 
cento e 
sessenta 
reais 

(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 

410 

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.  
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COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE 
MATEMÁTICA PARA 32  ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL I — ALUNO:Livro 
consumivel para disciplina de Matemática, 
devera ser destinado aos alunos do 35  ano 
do Ensino Fundamental 1, composto no 
mínimo por 80 (oitenta) e no máximo por 
130 (cento e trinta) páginas impressas em 
papel Offset com aproximadamente 

, — — - 

90g/m2, com acabamento em espiral 
empastado com capa plástica, no formato 

kil 

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 material destacável. 

Und 480 
Editora 

Moderna 
R$ 125,00 

Cento e 
vinte e 

cinco reais 
R$ 60.000,00 Sessenta mil 

reais 

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 
35 ano, considerando uma ordem crescente 
de dificuldade.  
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COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE 
MATEMÁTICA PARA 32  ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL I - PROFESSOR:Livro 
consumivel para disciplina de Matemática, 
deverá ser destinado aos professores do 35  
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 2Q 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 

11/ 

conteúdos desenvolvidos nas lições e que 
nas questões propostas no simulado e 
indicação das habilidades e competências 
avaliadas, com base nas Matrizes de 

24 

Referência do Saeb, sobretudo a Avaliação 
Nacional de Alfabetização (ANA). Cada 
página devera conter a reprodução 
reduzida da página do livro do aluno 
gabaritado, relação das habilidades e 
competências essenciais do aluno para 
aprendizagem dos conteúdos da lição,  
co  mentários, 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 

Und 24 
Editora 

Moderna 
R$ 158,00 

Cento e 
cinquenta e 
oito reais 

R$ 3.792,00 

Três mil e 
setecentos e 
noventa e 
dois reais 

(duas) horas cada, com a finalidade 
apresentação e implantação do projeto e 
material didático. Corno parte integrante da 

40 

 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.  

Inoue  Educacional Eireli-CNPJ35.187.278/0001-02 
Rua Vereador Edmundo Genuino Oliveira ,n2 2039,Sala Cristovão,  Teresina-PI 

inoveeducaciona12019@gmaii.com(86)3234-2578  



INOVE 

`• \.- V A7,;-'," '* .... •t : , 
• : ‘: :7'::t' ''' -7  ....,— 

COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE 
MATEMÁTICA PARA 40  ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL I — ALUNO:Livro 
consumivel para disciplina de Matemática, 
deverá ser destinado aos alunos do 4g 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 papeis e 
combinar novas regras com o grupo. Deve- 

lib  
se oferecer também tabuleiros ou peças 
prontas, disponíveis no desenvolvimento 
dos conteúdos ou como material destacável. 

Und 512 
Editora 

Nroderna 
R$ 125,00 

Cento e 
vinte e 

cinco reais 
R$ 64.000,00 

Sessenta e 
quatro mil 
reais 

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. 

, 
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 4° 
ano do Ensino Fundamental I, composto por 
no mínimo 80 (oitenta) páginas impressas 
em papel  Offset  com aproximadamente 

26 

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 4° 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  

Und 25 
Editora 

Moderna 
R$ 158,00 

C ento e 
cinquenta e 
oito reais 

R$ 3.950,00 

Quatro mil e 
novecentos e 
cinquenta 
reais 
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1111  

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 
opoitunizar 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. 

..., .,...- 

Ilk  

COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE 
MATEMÁTICA PARA 5° ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL I — ALUNO:Livro 
consumivel para disciplina de Matematica, 
deverá ser destinado aos alunos do 5Q 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 
mil-limo 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 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 
5Q ano, considerando uma ordem crescente 
de dificuldade.  

Und 632 
Editora 

Moderna 
R$ 125,00 

Cento e 
vinte e 

cinco reais 
R$ 79.000,00 

Setenta e 
nove mil 
reais 
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COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE 
- 

MATEMÁTICA PARA 59  ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL I - PROFESSOR:Livro 
consumivel para disciplina de Matemática, 
deverá ser destinado aos professores do 52 
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. Devera ser 
destinado aos professores do 52  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 

28 

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 
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 

Und 32 
Editora 

Moderna 
R$ 158,00 

Cento e 
cinquenta e 
oito reais 

R$ 5.056,00 
Cinco mil e 
cinquenta e 
seis reais 

(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 

40 
 

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.  
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MATEMÁTICA PARA 69- ANO DO ENSINO 

COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE 
 

• .. ._ -- 

FUNDAMENTAL II - ALUNO:Livro 
consumivel para disciplina de Matemática 
deverá ser destinado aos alunos do 6Q 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/in2, 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: 

a 

29 

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 HO° 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 

Und 640 
Editora 

Moderna 
R$ 147,00 

Cento e 
quarenta e 
sete reais 

R$ 94.080,00 
Noventa e 
quatro mil e 
oitenta reais 

(cinco) conteúdos trabalhados, para se 
familiarizarem com o modelo de prova de 

10 

gabarito. A sequência de conteúdos deve 
estar organizada de acordo com os 
conteúdos definidos pela Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC) para o 6,  ano, 
considerando uma ordem crescente de 
dificuldade. 
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COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE 
MATEMÁTICA PARA 6° ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL H — PROFESSOR:Livro 
consumivel para disciplina de Matemática 
devera ser destinado aos professores do 62  
ano do Ensino Fundamental  IL  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 6g ano do Ensino 

Aik
---,  

ilir 

Fundamental II, devendo trazer orientações 
pedagógicas detalhadas para cada conteúdo 
trabalhado e também para cada simulado, 
para ajudar os alunos no  momenta  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 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 

30 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 

Und 32 
Editora 

Moderna 
R$ 158,00 

Cento e 
cinquenta e 
oito reais 

R$ 5.056,00 
Cinco mil e 
cinquenta e 
seis reais 

Matemática 04 (quatro) fichas para registro, 
impressas em  Offset  com aproximadamente 
75g/m2  e formato aproximado de 27,0cm x 

, 

4110  

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. 
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MATEMÁTICA PARA 7°- ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL II - ALUN 0 : Livro 
consumivel para disciplina de Matemática 
deverá ser destinado aos alunos do 7,  ano 
do Ensino Fundamental II, composto por no 
mínimo 120 (cento e vinte) e no máximo 
160 (cento e sessenta) páginas impressas 
em papel  Offset  com aproximadamente 
90g/m2, com acabamento em espiral 
empastado  corn  capa plástica, no formato 

COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE  
.. . .- 

''' .—,_.......-- 
.. 

20,5cm x 27,5cm, organizados em 
aproximadamente 20 (vinte) lições cada 
um, compostas pelos seguintes conteúdos: 

III  

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 

31 

, 

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 

ll nd 464 
Editora 

Moderna 
R$ 147,00 

Cento e 
quarenta e 
sete reais 

R$ 68.208,00 

Sessenta e 
oito mil e 
duzentos e 
oito reais 

16 

(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 7,  ano, 
considerando uma ordem crescente de 
dificuldade.  
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MATEMÁTICA PARA 7° ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL II - PROFESSOR:Livro 
consumivel para disciplina de Matemática 
deverá ser destinado aos professores do 7,  
ano do Ensino Fundamental II, composto 
por no mínimo 120 (cento e vinte) páginas 
impressas em papel Offset com 
aproximada mente 90g/m2, com 
acabamento em brochura, empastado com 
capa plástica, no formato aproximado de 

COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE  
,.., .\ 

23,0cm x 28,8cm. Deverá ser destinado aos 
professores do 7, ano do Ensino 
Fundamental II, devendo trazer orientações 
pedagógicas detalhadas para cada conteúdo 
trabalhado e também para cada simulado, 
para ajudar os alunos no momento da 
correção de cada questão do simulado, 
relação dos conteúdos desenvolvidos nas 

41.. lições anteriores e que são explorados nas 

• 

32 

questões propostas no simulado e indicação 
das habilidades e subcompetências 
avaliadas no mesmo. Cada pagina deverá 
conter a reprodução reduzida da página do 
livro do aluno gabaritado, relação das 
habilidades e capacidades essenciais do 
aluno para aprendizagem dos conteúdos da 
lição, comentários, sugestões e orientações 
especificas para o desenvolvimento das 
questões, incluindo trabalhos preliminares 
e finais essenciais, relação dos conteúdos 
desenvolvidos nas 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 

Und 24 
Editora 

Moderna 
R$ 158,00 

Cento e 
cinquenta e 
oito reais 

R$ 3.792,00 

Três mil e 
setecentos e 
noventa e 
dois reais 

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 

111110  
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.  
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COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE 
A „„ • 

MATEMÁTICA PARA 82  ANO DO ENSINO . .. 

FUNDAMENTAL II — ALUNO:Livro 
consumivel para disciplina de Matemática 
deverá ser destinado aos alunos do 8° ano 
do Ensino Fundamental II, composto por no 
mínimo 120 (cento e vinte) e no máximo 
160 (cento e sessenta) páginas impressas 
em papel  Offset  com aproximadamente 
90g/m2, com acabamento em espiral 
empastado com capa plástica, no formato 
20,5cm x 27,5cm, organizados em 
aproximadamente 20 (vinte) lições cada 
um, compostas pelos seguintes conteúdos: 

• 

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 

33 
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 

Und 548 
i Edtora 

Moderna 
R$ 147,00 

Cento e 
quarenta e 
sete reais 

R$ 80.556,00 

Oitenta mil e 
quinhentos e 
cinquenta e 
seis reais 

(cinco) conteúdos trabalhados, para se 
familiarizarem com o modelo de prova de 

110 

gabarito. A sequência de conteúdos deve 
estar organizada de acordo com os 
conteúdos definidos pela Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC) para o 82  ano, 
considerando uma ordem crescente de 
dificuldade.  
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COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE 
MATEMÁTICA PARA 8° ANO DO ENSINO 

consumivel para disciplina de Matemática 
deverá ser destinado aos professores do 8-Q 
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 

FUNDAMENTAL II — PROFESSOR:Livro ',..----,-- 
I  . • -- 

23,0cm x 28,8cm. Deverá ser destinado aos 
professores do 8, ano do Ensino 

ii  

34 

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 

Und 28 
Editora 

Moderna 
R$ 158,00 

Cento e 
cinquenta e 
oito reais 

R$ 4.424,00 

Quatro mil e 
quatrocentos 
e vinte e 
quatro reais 

Matemática 04 (quatro) fichas para registro, 
impressas em  Offset  com aproximadamente 
75g/m2  e formato aproximado de 27,0cm x 

, 

40 

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 subcompeténcias que foram 
desenvolvidas, ou as que precisam ser 
retomadas e planejar novas estratégias para 
as próximas aulas. Deverão ser realizadas 
05 (cinco) capacitações presencia is, 
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 ofeita, 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.  
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." 
COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE - ,....,. . 
MATEMÁTICA PARA 92  ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL 11 - 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: 

0 

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. 

Editora 
Cento e 

Noventa e 
um mil e 

35 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 

Und 624 
Moderna 

R$ 147,00 quarenta e 
sete reais 

R$ 91.728,00 setecentos e 
vinte e oito 
reais 

(cinco) conteúdos trabalhados, para se 

, familiarizarem com o modelo de prova de 
A de deve • gabarito. sequência conteúdos 

estar organizada de acordo com os 
conteúdos definidos pela Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC) para o 9° ano, 
considerando uma ordem crescente de 
dificuldade.  
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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 

' - 
...- 

1 
i 

23,0cm x 28,8cm. Devera ser destinado aos 
professores do 95 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 

1111/ 

36  

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 

UN  31 
Editora 

Moderna 
R$ 158,00 

Cento e 
cinquenta e 
oito reais 

R$ 4.898,00 

Quatro mil e 
oitocentos e 
noventa e 
oito reais 

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.  
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37  
COLECAOAPROVA BRASIL - LIVRO 
DIARIO DO PROFESSOR - 32  MOO. UN  238 Editora 

Moderna R$ 25,00 
Vinte e 

cinco reais R$ 5.950,00 

Cinco  mile  
novecentos e 
cinquenta 
reais 

38 
COLEÇÃO APROVA BRASIL - LIVRO 
COORDENADOR -  Lingua  Portuguesa e  
Matemática - EF1 Anos Iniciais - 3° Edição. 

UN  20 Editora 
Moderna sete 

R$47,00 
Quarenta e 

reais R$ 940,00 
Novecentos 
e quarenta 
reais 

39 

COLEÇÃO APROVA BRASIL - LIVRO 
COORDENADOR -  Lingua  Portuguesa  
e Matemática - EF2 Anos Finais - 30 
Edição. 

UN  20 EditoraR$ 
Moderna 47,00 Quarenta e 

sete reais 
R$ 940,00 

Novecentos 
e quarenta 
reais 

-... R$ 1.370.182,00 

VALOR TOTAL DO LOTE I R$ 1.370.182,00 (HUM MILHÃO E TREZENTOS E SETENTA MIL E CENTO E OITENTA E 
DOIS REAIS) 

LOTE II-LIVRO PARA EDUCA AO INFANTIL 

Item . - Especificações Und Qtd Marca Vatinit(RP 
- ,V41.Unn 

Extenso 
, 

Valor-TOtaitELS) , 
Vil  *Vaal  
irktinto 

ill  

1 

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  
clue  favorecem o trabalho 
manual, o fazer artístico e o 
desenvolvimento da coordenação 
motora;  

Und 400 Editora 
Moderna R$ 295,00 

Duzentos e 
noventa e 

cinco reais 
R$ 118.000,00 

Cento e 
dezoito mil 
reais 
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• 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 o 
vocabulário dos 
alunos e despertar o interesse 
pela leitura; 
• Agenda escolar para os alunos; 

W 

• 0 material impresso deverá ser 
acondicionado em bolsa/ maleta 
resistente e lavável, sendo uma 
bolsa/ maleta para cada aluno,  
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. 

Und 400 Edi tora 
Moderna R$ 295,00 

Duzentos e 
noventa e 

cinco reais 
R$ 118.000,00 

Cento e 
dezoito mil 
reais 

• 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. 

2 

• Livro da família em formato 
espiral, remessa anual, 
acabamento em papel cartão, 
com atividades que serão  
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utilizadas pelos alunos e pela 
família considerando suas 
possibilidades e capacidade. 
e Livro impresso, remessa anual, 
composto por textos literários, 
formas e ilustrações adequados A 
faixa etária do aluno com a 
proposta de ampliar o 
vocabulário dos 
alunos e despertar o interesse 
pela leitura. 

• s---- — 

II 

• 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 elavável, sendo uma 
bolsa/maleta para cada aluno  
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 está 
estrutura da a partir dos cinco 
campos de experiências e dos 
seus direitos de aprendizagem 
propostos pela Base Nacional 

II 
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 

Und 476 Editora 
Moderna R$ 295,00 

Duzentos e 
noventa e 

cinco reais 
R$ 140.420,00 

Cento e 
quarenta mil 
e 
quatrocentos 
e vinte reais 

A faixa etária das 
crianças;material de apoio 
confeccionado em papel com 
gramatura maior que a do miolo; 
e acabamento em espiral, com 
picote. 

3 

• Livro impresso em papel 
cartão, remessa anual, impresso 
em cores, composto  pen-  pranchas 
que favorecem o trabalho 
manual, o fazer artístico e o 
desenvolvimento da coordenação 
motora. ,  
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espiral, remessa anual, 
acabamento em papel cartão, 
com atividades que serão 
utilizadas pelos alunos e pela 
família considerando suas 
possibilidades e capacidade. 

• Livro da família em formato  

• Livro impresso, remessa anual, 
composto por textos literários, 
formas e ilustrações adequados A. 
faixa etária do aluno com a 
proposta de ampliar o 
vocabulário dos alunos e 
despertar o interesse pela leitura. 

• 

• Livro impresso, remessa anual, 
em papel cartão, impresso em 
cores, 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 
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 

Und 468 Editora 
Moderna R$ 295,00 

Duzentos e 
noventa e 

cinco reais 
R$ 138.060,00 

Cento e 
trinta e oito 
mil e 
sessenta 
reais 

A faixa etária das 
crianças;material de apoio 
confeccionado em papel  corn  
gramatura maior que a do miolo; 
e acabamento em espiral,  coin  
picote. 

4 • Livro impresso em papel  
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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 ilustraçõesadequados a 
faixa etária do aluno com a 

• 
 proposta de ampliar o 
vocabulário dos  
alunos e despertar o interesse 
pela leitura. 
• Livro impresso, remessa anual, 
em papel cartão, impresso em 
cores, composto por imagens 
frente e verso, destinado ao 
desenvolvimento da imaginação, 
ampliação de repertório e criação 
de possibilidades pelos alunos. 
• Agenda escolar para os alunos. 
• O material impresso deverá ser 
acondicionado em bolsa/maleta 
resistente elavável, sendo uma 
bolsa/maleta para cada aluno. . . 

Valor total da proposta R$ 514.480,00 

VALOR TOTAL DO LOTE II R$ 514.480,00(QUINHENTOS E QUATORZE MIL E QUATROCENTOS E 
OITENTA REAIS) 

LOTE III:LIVRO DO EJA(EDUCACÃO DE JOVENS E ADULTOS 

ITEM ESPEcIF1CAÇAU 

_ 

lJnd qm  Napo  . 
. 

. 
'ValOnififfilq 

.. 
V.4061.4iteiiii,..... :'-.**XotiiO4-1 -: 

-• • • • • • • : • '''•• 
Vai total .. 
lixtento:'  

Vinte e 
cinco mil e 
seiscentos 
reais 

44 

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. 

Und 200 
Editora 
Moderna 

R$ 128 , 00 
Cento e vinte e oito 
reais 

R$ 25 600 00 . , 

45 

EJA - Anos Iniciais - Volume 2 (2" e 3' anos). Livro do aluno: Material 
didático constunivel, anual, organizado em volume único, Em formato 
205 mm x 275 mm, gramatura miolo 75g e capa em Laminado Brilho, 
250g, brochura, impresso em cores. Deve trabalhar os conteúdos de  
Lingua Portuguesa, Matemática, Ciências Humanas (História e 

— 

Und 200 
Editora 
Moderna 

R$ 128,00 
Cento e vinte e oito 
reais 

R$ 25.600,00 

Vinte e 
cinco mil e 
seiscentos 
reais  

Inoue  Educacional Eireli-CNP):35.187.278/0001-02 
Rua Vereador Edmundo Genuino Oliveira ,n9 2039,Sala -A,São Cristovão,  Teresina-PI 

noveed ticaciona 12019@grnai 1.com  060234-2578 



INOVE 

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. 

._ 

46 

EJA - Anos Iniciais - Volume 3 (4" e 5" anos). Livro do aluno: Material 
didático conswuivel, anual, organizado em volume único. Em formato 
205 mm x 275 mm, gramatura miolo 75g e capa em Laminado Brilho, 
250g, brochura, impresso em cores. Deve trabalhar os conteúdos de 
Lingua Portuguesa, Matemática, Ciências Humanas (Historia e 
Geografia), Ciências e Arte em capitulos,Deve trabalhar os eixos 
temáticos, Direitos e deveres do cidadão; Participação e sociedade; 
Patrimônio Nacional. 

Und 200 
Editora 
Moderna 

, 

R$ 128 , 00 
Cento e vinte e oito 
reais 

, 

.  R$ 25 600 00 , 

Vinte e 
cinco mil e 
seiscentos 

reais 

47 

11 

EJA- ANOS FINAIS - 6° ANO. MATERIAL DIDÁTICO CONSUMIVEL, 
ANUAL, MULTIDISCIPLINAR  (LINGUA  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 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  SAO:  IDENTIDADE E PLURALIDADE; 
ALIMENTAÇÃO. 

Und 150 
Editora 
Moderna 

R$ 153, 00 
Cento e cinquenta e 
três reais 

R$ 2.950,00 2 novecentos 
 

Vinte e dois 

mil e 

e cinquenta 
reais 

48 

EJA- ANOS FINAIS - 7° ANO. MATERIAL DIDÁTICO CONSUMIVEL, 
ANUAL, MULTIDISCIPLINAR  (LINGUA  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 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 

, 

150 

, 

Editora 
Moderna 

R$ 153,00 
Cento e cinquenta e 

três reais R$ 22.950,00 

Vinte e dois 
mil e 

novecentos 
e cinquenta 

reais 

49 

EJA- ANOS FINAIS - 8° ANO. MATERIAL DIDÁTICO CONSUMIVEL, 
ANUAL, MULTIDISCIPLINAR  (LINGUA  PORTUGUESA, MATEMÁTICA, 
HISTÓRIA, GEOGRAFIA, CIÊNCIAS, ARTE E LINGUA 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. 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: 0 
PAIS; A SOCIEDADE BRASILEIRA 

Und 150 
Editora 
Moderna 

R$ 15300 , 
Cento e cinquenta e 
três reais 

R$2295000 

Vinte e dois 

mil e 
novecentos 

e cinquenta 
reais 

50 

EJA- ANOS FINAIS - 9° ANO. MATERIAL DIDÁTICO CONSUMÍVEL, 
ANUAL, MULTIDISCIPLINAR  (LINGUA  PORTUGUESA, MATEMÁTICA, 
HISTÓRIA, GEOGRAFIA, CIÊNCIAS, ARTE E LINGUA 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, 0 MATERIAL DEVE TER COMO  

Und 150 
Editora 
Mode ma 

R$ 153,00  
Cent°  ecinquenta e 
três reais 

R$ 22.950,00 

Vinte e dois 
Mil e 

novecentos 
e cinquenta 
reais 
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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  SAO:  
TRABALHO; DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE. 

_ 

51 

EJA - Alfabetização- 12  ano - Manual do Educador. Livro deverá ser 
destinado aos professores da Alfabetização/l. 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 análises do MEC.Deve trabalhar com 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 10 Editora 
Moderna R$ 128,00 Cento e vinte e oito 

reais R$ 1.280,00 

Um mil e 
duzentos e 
oitenta 
reais 

52 

ii  

EJA - Anos Iniciais - 22  e 32  ano - Manual do Educador. Livro deverá 
ser destinado aos professores da do 2. e 3Q anos ,o livro deve ser 
adequado aos grandes debates no cenário brasileiro sobre a 
alfabetização de jovens e adultos e as contribuições trazidas pelos 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN),bern como aos subsidios 
fornecidos pelas análises do MEC.Deve trabalhar com a diversidade 
textual e a intertextualidade relacionada a textos de diferentes tipos e  
gêneros(verbais e não verbais, literarios ,informativos ,poéticos , 
publicitários, humoristicos,contos,lendas,noticias,reportagens). 

Und 10 Editora 
Moderna R$ 128,00 

.. 

Cento e vinte e oito 
reais R$ 1.280,00 

UM mil e 
duzentos e 
oitenta 
reais 

53 

EJA - Anos Iniciais - 42  e 52  ano - Manual do Educador.Livro deverá 
ser destinado aos professores do 4Q- e 5. anos ,o livro deve está 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 gêneros(verbais e não verbais, 
literários ,informativos, 
poéticos,publicitarios,humoristicos,contos,lendas,noticias,reportagens). 

Und 10 Editora 
Moderna R$ 128,00 Cento e vinte e oito 

reais R$ 1.280,00 

Um mil e 
duzentos e 
oitenta 
reais 

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 8  
Editora 
Moderna R$ 153,00 

Cento e cinquenta e 

três reais R$ 1.224,00 

Um mil e 
duzentos e 
vinte e 
quatro reais 

55 

EJA- ANOS FINAIS - 6° AO 9° ANO - MATEMÁTICA - MANUAL DO 
EDUCADOR. Livro deverá 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 
,,, 
" 

— 

Editora 
Moderna R$ 153,00 Cento e cinquenta e 

três reais R$ 1.224,00 

Um mil e 
duzentos e 
vinte e 
quatro reais 

56 

EJA- ANOS FINAIS - 6° AO 9° ANO - HISTORIA - MANUAL DO 
EDUCADOR Livro deverá ser destinado aos professores de História. 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. 

I, A 

Und 
. 
" 

Editora 
Moderna R$ 153,00 

Cento e cinquenta e 
três reais 

. 

R$ 1.224,00 

Um mil e 
duzentos e 
vinte e 
quatro reais 

40 

EJA- ANOS FINAIS - 6° AO 95  ANO - GEOGRAFIA - MANUAL DO 
EDUCADOR Livro deverá ser destinado aos professores de Geografia. A 
obra deve esta pautada nos documentos oficiais que orientam a pratica 
docente: Os Parâmetros Curriculares Nacionais e a Proposta Curricular 
dos anos finais do Ensino Fundamental. 

Und 
 8 Editora 

Moderna R$ 153,00 Cento e cinquenta e 
três reais .  R$ 1 224, 

Um mil e 
duzentos e 
vinte e

00 

quatro reais 

58 

EJA- ANOS FINAIS - 6° AO 9° ANO - CIÊNCIAS - MANUAL DO 
EDUCADOR. Livro deverá 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 
. 
`-' 

. 

Editora 
Moderna R$ 153,00 

. 

Cento e cinquenta e 
três reais R$ 1.224,00 

Um mil e 
duzentos e 
vinte e 
quatro reais 
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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 cio Ensino Fundamental.  

Und 
. 
" 

Editora 
Moderna 

R$ 153,00 Cento e cinquenta e 
três reais R$ 1.224,00 

Um mil e 
duzentos e 
vinte e 
quatro reais 

Inoue  Educacional Eireli-CNPJ35.187.278/0001-02 
Rua Vereador Edmundo Genuino Oliveira ,n2 2039,Sala -A,Sào Cristovão,  Teresina-PI 
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EIA- 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 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 
a  
- 

Editora 
Moderna 

R$ 153,00 
Cento e cinquenta e 
três reais 

R$ 1.224,00 

Um mil e 
duzentos e 
vinte e 
quatro reais 

R$ 181.008,00 

VALOR TOTAL DO LOTE  III  R$ 181.008,00(CENTO E OITENTA E UM MIL E OITO REAIS) 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA DE PREÇOS: R$ 2.065.670,00(DOIS MILHÕES E SESSENTA E CINCO MIL E 
SEISCENTOS E SETENTA E REAIS) 

Prazo de Entrega/Fornecimento: De acordo com edital e ordem de fornecimento. 
Prazo de Validade da Proposta: 60(sessenta)dias 
Forma de Entrega/Fornecimento: Conforme Edital. 
Dados Bancários: Agencia n° 3507-6,Conta Corrente n° 81.265 Banco do Brasil: Código(001) 
Representante Legal: Edson Pinheiro Costa  Junior  
Estado Civil:Solteiro 
Profissão: Empres6rio 
Cargo: Administrador 
RG N° 36190096X SSP SP 
CPF N° 417.338.273-15 

Declaramos que: 

Declara por fim, que aceitamos e concordamos com todas as condições estabelecidas no referido 

vital e anexos. 

Os produtos são de primeira qualidade; 
• Nos preços estio inclusos todas as despesas com mão-de-obra, fretes, abatimentos e/ou• descontos, 
encargos de qualquer natureza, tributos e taxas, enfim, todos os custos diretos efou indiretos necessários 
ao cumprimento do objeto ora licitado que interfiram no preço proposto; 

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

Autorização de Fornecimento dos Materiais - AFM. 

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

Inoue  Educacional Eireli-CNP):35.187.278/0001-02 
Rua Vereador Edmundo Genuino Oliveira ,n2 2039,Sala -A,São Cristovão,  Teresina-PI 

noveeducacional2019(ag !Alai Lcorn(86)3234-2578  
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Até o recebimento da nota de empenho e/ou outro documento correspondente, esta proposta constituirá 
um compromisso de nossa parte, observadas as condições do Edital. 

Teresina(PI), 23 de Dezembro de 2021 

EDSON PINHEIRO Assinado de forma digital por 

COSTA EDSON PINHEIRO COSTA 
JUNIOR:41733827315 

JUNIOR:417338273 Dados: 2021.12.23 11:30:50 

15 -0300' 

INOVE EDUCACIONAL EIRELI 

CNPJ N2 35.187.278/0001-02  

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

Inoue  Educacional Eireli-CNPJ15.1187.278/0001-02 
Rua Vereador Edmundo Genuino Oliveira ,n2 2039,Scsla -A,Stio Cristovão,  Teresina-PI 

1n0veeducaci0na12019@gmaii.com(36)3234-2578 
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1. ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE 

1.1. Parâmetros implementados, em atendimento aos Incisos do 

"caput" do artigo 41 do Decreto 8.420/2015 

Atuando em conformidade  corn  a transparência, ética e 

integridade, visando o fortalecimento de seus valores, a Inove Educacional 

implementou regas voltadas à integridade, onde estão definidas, especialmente, 

no Código de Conduta e nas Políticas Internas da empresa. Abordando regras 

sobre Ambiente de Trabalho (assédio e discriminação), Combate a Corrupção 

(Cortesias Comerciais, Contribuições Políticas, Patrocínios e Doações, 

Contratação de Terceiros, Relações com Agentes Públicos), Conflito de 

Interesses, Concorrência, Prevenção contra Lavagem de Dinheiro, Uso e 

Proteção de Ativos (Proteção de dados pessoais), Meio Ambiente, Departamento 

de  Compliance  (canais de denúncia e comunicação, descumprimento e 

consequências). 

Além de todas essas normas, nós atuamos de forma incisiva 

na prevenção, detecção e mitigação de desvios, irregularidades, fraudes e atos 

ilícitos praticados contra a administração pública. 

1.2 Descrição do modo de implementação dos parâmetros previstos na 

alínea "a" 

O nosso Programa de Integridade é desenvolvido e 

implementado com base nos pilares das nossas atividades e no porte empresarial. 

Assim, concentramos nossas principais regras em nosso 

Código de Conduta, na Política Anticornipção e Política de Treinamentos. Dessa 

forma, a Alta Direção da empresa está comprometida e atua constantemente na 

implementação efetiva de todas as normas definidas, através de comunicados aos 

colaboradores e terceiros, treinamentos, destinação de recursos necessários e 
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análise critica periódica para um monitoramento constante em busca da melhoria 

continua. 

Para que o Programa de integridade seja realmente eficaz, 

designamos um profissional responsável, o qual possui autoridade, Certificação 

em  Compliance  Anticorrupção e independência para desenvolver suas 

atividades. Estamos em processo de aprimoramento e, em breve, elegeremos um 

Comitê de  Compliance  para que haja maior propagação desta cultura de 

Integridade; 

Importante mencionar, ainda, que nosso programa possui 

como base o levantamento de riscos de nossas atividades e setores, sua devida 

análise e classificação e controles (financeiros ou não) definidos para a detecção, 

prevenção e mitigação de irregularidades, desvios, fraudes e atos ilícitos que 

possam ser praticados contra a Administração Pública. Para isso, definimos todo 

o processo de análise na Diretriz de Riscos da Inove Educacional, detalhando 

todo o procedimento de análise. 

Em síntese, nosso programa é monitorado e medido 

constantemente para o devido acompanhamento, análise e eventuais melhorias 

que possam ser feitas. 

1.2. Importância da Implementação do Programa de Integridade 

Nossa empresa preza por todas as normas definidas no 

Programa de Integridade, as consideramos importantes para o desenvolvimento 

empresarial e nos dedicamos para que sejam cumpridas em sua totalidade. 

Entendemos que estar em conformidade vai muito alem de 

cumprir as normas e leis estabelecidas. Nosso esforço diário é para que 

integridade esteja atrelada à nossa cultura organizacional, pois sabemos 

estuemos beneficiando a nós e toda a sociedade. 

Dessa forma, temos como principal pilar o 

comprometimento da Alta Direção, atuando de forma continua para que o 
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programa seja corretamente implementado, monitorado e cumprido através de 

várias ações. 

2. MODO DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE 

INTEGRIDADE 

A Inove Educacional tem definida a seguinte estrutura para 

seu Programa de Integridade: 

• Comprometimento da Alta Direção: Além da análise da 

necessidade de desenvolvimento e implementação de um Programa de 

Integridade, nossa direção também verifica se o mesmo está se propagando 

conforme os valores e princípios da empresa. Dessa forma, atua de maneira 

continua, fiscalizando, enviando comunicados aos colaboradores e terceiros que 

mantemos relacionamento, há treinamento voltado exclusivamente para a Alta 

Direção, tratando de como deve ser o comportamento da liderança e a importância 

das suas atitudes como exemplo para os demais, são destinados recursos para que 

haja melhoria continua do programa, além dos demais esforços necessários para 

que surta os efeitos esperados. 

• Identificação de Riscos:  Sao  realizadas análises dos riscos de quatro 

em quatro meses ou conforme haja necessidade. Nestas, identificam-se os 

possíveis riscos de desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos que possam ser 

praticados; a chance de ocorrere; o impacto que podem causar, para que, baseados 

nessa identificação, sejam definidos os controles específicos (financeiros ou não) 

para prevenção, detecção e mitigação. Aqui, inclui-se tanto os riscos residuais 

quanto os inerentes ao negócio. Todo este processo segue um padrão estabelecido 

pela Diretriz de Riscos adotada pela empresa. 

• Designação de  responsive!:  A Empresa designou um responsável 

que possui autoridade, conhecimento e independência para o desenvolvimento de 

suas atividades, especialmente na supervisão da concepção e implementação do  

CNN: 35.187.278-0001/02 



NOVE 
programa; aconselhamento e orientação para os colaboradores ; reporte do 

desempenho do programa à Alta Direção e melhoramento continuo. Estamos em 

processo de definição do nosso Comitê de  Compliance,  que deverá ser 

estabelecido em breve. 

• Código de Conduta: No Código de Conduta da empresa são 

determinadas as regras para o Ambiente de Trabalho (assédio e discriminação), 

Combate a Corrupção (Cortesias Comerciais, Contribuições Políticas, Patrocínios 

e Doações, Contratação de Terceiros, Relações com Agentes Públicos), Conflito 

de Interesses, Concorrência, Prevenção contra Lavagem de Dinheiro, Uso e 

Proteção de Ativos (Proteção de dados pessoais), Meio Ambiente, Departamento 

de  Compliance  (canais de denancia e comunicação, descumprimento e 

consequências). 

• Política Anticorrupcão: Tem como base a Lei AnticoiTupção, 

fornecendo meios e ferramentas adequadas para o auxilio na identificação de 

situações de risco, possíveis pagamentos indevidos e a forma de agir nesses casos. 

Assim como as demais, encontra-se disponível para todos os Colaboradores e, 

sempre que possível, é tratada nas reuniões, treinamentos e encontros, 

reafirmando as diretrizes da empresa e sugerindo que quaisquer ditvidas sejam 

reportadas ao Departamento de  Compliance.  

• Política de Treinamentos: Nossos colaboradores, em sua totalidade, 

possuem acesso aos treinamentos acerca do programa de integridade, sendo que 

nosso maior objetivo é que todos realmente entendam as regras para que possam 

cumpri-las de maneira eficaz, estando preparados para detectar e reagir a possíveis 

casos de corrupção e demais fraudes. Dessa forma, entendendo a importância dos 

nossos canais de comunicações e denúncias, saibam utilizá-los, uma vez que é 

garantindo o anonimato, a confidencialidade e não retaliação. Nós consideramos 

essencial a participação de todos. Como possuímos vários setores com funções 

diferentes, os treinamentos são feitos de forma especifica para cada setor e, em  
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seguida, reafirmado a todos. Assim, conseguimos direcionar melhor a mensagem 

a ser entregue. 

• Canais de denúncias, investigação e medidas 

disciplinares: disponibilizamos Canais de Comunicação com mecanismos 

capazes de garantir a confidencialidade para receber informações ou denúncias, 

identificadas ou anônimas, sobre eventuais descumprimentos dos princípios e 

valores da empresa. Os canais são: ouvidoria.compliance@gmail.com  e aplicativo 

disponível para baixar no Google  Play, App Store  e QR  CODE  disponibilizado na 

empresa. Todos os relatos recebidos serão apurados e discutidos pelo 

Departamento de  Compliance,  as denúncias de boa fé serão investigadas e, se 

confirmada a procedência, aplicaremos a medida disciplinar adequada ao caso. 

• Medição e monitoramento: Nosso programa é 

monitorado e medido de forma constante para que possamos acompanhar sua 

efetividade, detectar necessidades de correções e implementar as melhorias 

necessárias. 

• Auditoria: Possuímos um plano de auditoria, que será 

realizado por profissionais especializados e independentes, a partir do mês de 

julho de 2022 todos os anos. Serão auditadas todas as  Areas  de  Compliance.  

• Medidas disciplinares em caso de violação do 

programa de integridade: Todos os que infringirem as normas do nosso 

programa, responderão de forma proporcional ao ato praticado, conforme descrito 

no Código de Conduta da Inove Educacional. 

3. ATUAÇÃO DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE NA 

PREVENÇÃO, REMEDIAÇÃO E DETECÇÃO DO ATO LESIVO, OBJETO 

DA APURAÇÃO 

Nosso programa de integridade é estruturado de forma que 

possamos prevenir, remediar e detectar possíveis atos lesivos tanto para a própria  
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empresa quanto à administração pública. Desenvolvemos regras claras e objetivas, 

bem como buscamos propaga-las ao máximo para que não exista dúvidas ou 

alegação de falta de conhecimento. 

Incentivamos que sejam feitas denúncias de boa fé, através 

dos Canais de Comunicações e proibimos qualquer tipo de retaliação. Delitos que 

venham a ser comprovados serão informados à Alta Administração que tomará as 

providências e reportará, se necessário, as autoridades competentes.  

Urn Compliance  eficaz evita danos incalculáveis a qualquer 

organização, seja ela pública ou privada. Por isso, nos comprometemos em cumprir 

e propagar tudo aquilo que adotamos no nosso Programa. 

• 
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• 

ANEXOS 

1) Comprometimento da Alta Direção: ata de reunião e treinamento alta 

direção; 

2) Código de Conduta; 

3) Políticas Internas; 

4) Matriz e Diretriz de riscos; 

5) Canal de comunicação e denúncias  (print  de telas do aplicativo, além do 

Código de Conduta. 

• 
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DECLARACÃO ANTICORRUPCÃO 

INOVE EDUCACIONAL EIRELI, por seu Representante legalmente constituído, 

DECLARA, sob as penas da lei: 

• Que está ciente, conhece e entende os termos das leis anticorrupção brasileiras 

ou de quaisquer outras aplicáveis ao seu ramo de atuação, comprometendo-se a abster-

se de qualquer atividade que constitua uma violação das disposições das Regras 

Anticorrupção, por si e por seus administradores, diretores, funcionários e agentes, bem 

como seus sócios que venham a agir em seu nome. 

• Que se obriga a conduzir suas práticas comerciais, durante a consecução dos 

seus serviços, de forma ética e em conformidade  coin  os preceitos legais aplicáveis. 

• Que na execução dos seus serviços, nem a empresa nem qualquer de seus 

diretores, empregados, agentes ou sócios agindo em seu nome, devem dar, oferecer, 

pagar, prometer pagar, ou autorizar o pagamento de, direta ou indiretamente, qualquer 

dinheiro ou qualquer coisa de valor a qualquer autoridade governamental, consultores, 

representantes, parceiros, ou quaisquer terceiros, com a finalidade de influenciar 

qualquer ato ou decisão do agente ou do governo, ou para assegurar qualquer vantagem 

indevida, ou direcionar negócios para, qualquer pessoa, e que violem as Regras 

Anticorrupção. 

Declara neste ato que: 

a) não violou, viola ou violará as Regras Anticorrupção 

b) tem ciência que qualquer atividade que viole as Regras Anticorrupção é 

proibida e que conhece as consequências possíveis de tal violação, inclusive a 

possibilidade de rescisão motivada imediata de contratos com administração pública, 

independentemente de qualquer notificação, observadas as penalidades devidas. 

Teresina/PI, 10 de dezembro 2021. 

EDSON PINHEIRO Assinado de forma digital 

COSTA por EDSON PINHEIRO COSTA 
JUNIOR:41733827315 

JUNIOR:4173382731 Dados: 2021.12.2012:14:17 

5 -0300'  

Assinado de forma digital por 
INOVE EDUCACIONAL INOVE EDUCACIONAL 

EIRELI:3518727800010 EIRELI:35187278000102 

2 Dados: 2021.12.20 12:14:39 
-0300 

INOVE EDUCACIONAL EIRELI 
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POLÍTICA INTERNA ANTCORRUPÇÃO E RELACIONAMENTO COM  

PODER PÚBLICO  

Emissão: 08 de dezembro de 2021 

Vigência: 08 de junho de 2022 

Revisão: A revisão ocorrerá a cada 06 (seis) meses, ou em menor período, 

caso haja algum fator especifico que demande atenção. 

Responsável funcional: A responsável pela atualização e revisão desta 

Política é a Coordenadora de  Compliance.  

1. 0 BETIVO 

0 objetivo da Política Anticorrupção é reforçar o compromisso da Inove 

Educacional de manter os mais elevados padrões de integridade, ética e 

governança na condução de seus negócios ao estabelecer diretrizes de combate A. 

corrupção tanto em relação as instituições públicas como as empresas privadas. 

A Política visa assegurar que os todos colaboradores, parceiros e 

fornecedores da Empresa compreendam as diretrizes da Lei Anticorrupgão 

brasileira para que observem as diretrizes, prevenindo e combatendo situações 

propensas a atos de corrupção, suborno e fraudes. Esta Política corrobora as 

diretrizes do Código de Conduta da Empresa, assim, ambos os normativos devem 

ser seguidos em sua plenitude, a fim de prevenir, mitigar e remediar os riscos de 

corrupção.  
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2. APLICAÇÃO 

A presente Política abrange todos os colaboradores (Próprios ou Terceiros) 

de qualquer nível hierárquico, e todos fornecedores, prestadores de serviços, 

agentes intermediários e outros parceiros de negócio. O cumprimento desta 

Política é obrigação para os envolvidos nos negócios da Empresa, sendo vital para 

garantir a sustentabilidade e a proteção da reputação da mesma. 

3. DIRETRIZES GERAIS 

A Inove Educacional profbe e não tolera nenhuma prática de corrupção, 

suborno, pagamento ou recebimento de propina seja com a Administração Pública, 

nacional ou estrangeira, ou com Empresas Privadas, com base na lei anticorrupção 

brasileira e internacional. 

3.1. Relacionamento com Poder Público 

Reafirmamos nossa postura Integra e transparente em nossos 

relacionamento com o Poder Público e proibimos quaisquer atos de corrupção e 

suborno, de forma direta ou indireta, no relacionamento com um Agente Público 

ou a um terceiro com ele relacionado, seja nacional ou  trans  nacional. 

Todos os colaboradores, fornecedores, terceiros e parceiros que atuam em 

nome da Empresa estão proibidos de oferecer, prometer, autorizar ou receber 

(direta ou indiretamente) qualquer vantagem indevida (pagamentos, presentes ou 

a transferência de qualquer coisa de valor) para agente público no intuito que 

influencie, facilite ou recompense qualquer ação ou decisão oficial em beneficio da 

Empresa ou próprio. 

Nenhum colaborador, terceiro ou parceiro sofrerá qualquer tipo de 

retaliação ou penalização devido a atraso ou perda de negócios resultantes de sua 
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recusa em pagar ou receber propina. E fundamental que se aja com 

responsabilidade ao efetuar relato da situação, que devem ser consistentes e 

verídicos. 

3.1.1. Lei Anticorrupção 

A Lei Anticorrupção brasileira dispõe sobre a responsabilização objetiva, 

administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos de corrupção contra 

administração pública nacional ou estrangeira. Por meio dessa lei a pessoa jurídica 

passa a ter responsabilidade objetiva pelo ato ilícito cometido por seu colaborador, 

agente intermediário ou representante que beneficie a empresa, isso significa que 

a empresa responderá por qualquer ato de corrupção sem a necessidade de provar 

a culpa ou conhecimento dos responsáveis da empresa. 

Para a realização dos atos lesivos não é necessário que o ato ilícito seja 

concretizado, basta  promoter  ou oferecer vantagens indevidas a Agentes Públicos 

ou pessoas a ele relacionadas. As penalidades previstas na lei podem ser 

administrativas como multa sobre o faturamento bruto e publicação da decisão 

condenatária em meios de comunicação de grande circulação, e judiciais como a 

proibição de recebimentos de incentivos ou empréstimos de instituições 

financeiras públicas ou controladas pelo poder público, decretação de perdimento 

de bens e direitos, reparação do dano, até a suspensão ou dissolução das atividades 

da empresa. A responsabilização da pessoa jurídica não exclui a responsabilidade 

individual criminal de seus administradores, colaboradores ou qualquer pessoa 

que seja autora ou participe do ato de corrupção contra a Administração Pública. 

3.2. Relacionamento com Fornecedores, Parceiros e 

Terceiros 

Todos os fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e 

outros parceiros que conduzam negócio com a Empresa ou em nome desta, devem 

agir com o mais alto nível de integridade. 
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Assim, a Inove Educacional se reserva no direito de realizar uma avaliação 

de riscos de  compliance  por meio um procedimento de  due diligence  de 

integridade que visa conhecer e avaliar os riscos de integridade aos quais pode 

estar exposto, nos seus relacionamentos com terceiros, com base na avaliação do 

perfil, do histórico de envolvimento em casos de corrupção, da reputação e das 

práticas de combate A corrupção, dentre outros critérios de  compliance.  Quando 

uma situação de risco for identificada na  due diligence  de integridade, esta deve 

ser tratada de forma satisfatória com o apoio da  Area  de  Compliance  antes que a 

relação seja contratada ou continuada. 

De acordo com a Lei Anticorrupção, a Empresa pode ser responsabilizada 

pelas ações de fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e 

outros parceiros de negócios caso participem atos de subornos ou corrupção que 

vissem beneficiar a mesma, independente dela ter conhecimento da suposta 

conduta imprópria praticada. 

Portanto, o colaborador nunca deve pedir a um terceiro intermediário que 

se envolva ou tolere qualquer conduta que o próprio colaborador esteja proibido 

conforme os termos dessa Política. 

3.3. Pagamento de Facilitação 

São conhecidos como "pagamentos de facilitação" pagamentos feitos a 

funcionários tanto do setor público como do setor privado, como beneficio pessoal, 

para garantir ou acelerar a execução de atos de rotina a que a empresa tenha 

direito. 

A Inove Educacional  profile  e não tolera o oferecimento ou pagamento de 

facilitação para acelerar ou favorecer a análise e obtenções de licenças, 

autorizações e permissões a serem realizados por seus colaboradores, 

fornecedores ou agentes intermediários.  
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3.4. Conflito de Interesses 

Todos os colaboradores da Inove Educacional devem agir de modo a 

prevenir e remediar situações que possam causar ou sugerir conflito de interesses 

nas relações entre colaboradores, fornecedores, concorrentes e órgãos públicos e 

que, se não revelados, podem vir a abalar a confiança e a credibilidade do 

colaborador e da Empresa. 

Dessa forma, os colaboradores não devem usar de sua posição na empresa 

para apropriar-se de oportunidades, favores ou vantagens em beneficio próprio, 

não devem usar informações confidenciais de forma imprópria para beneficio 

próprio, não devem ter nenhum envolvimento direto em negócios que sejam 

conflitantes com os interesses da organização, ou seja, devem evitar qualquer 

situação de real ou potencial conflito de interesse que de alguma forma, possa 

comprometer sua independência ou imparcialidade. 

Portanto, toda possível situação de conflito de interesses deve ser evitada e 

declarada no nosso Canal de Comunicação para que possa ser tratada de forma 

apropriada pela  Area  de  compliance,  conforme as regras dispostas no Código de 

Conduta. 

3.5. Brindes, Presentes e Hospitalidades 

Os colaboradores, parceiros e fornecedores estão proibidos de aceitar ou 

oferecer qualquer tipo de vantagem, como brindes, presentes e hospitalidades, 

para Agentes Públicos, pessoa a ele relacionada, ou Partes Privadas a firn de 

influenciar suas decisões ou obter beneficio próprio ou para empresa. Todos os 

brindes, presentes e hospitalidades devem ser declarados, e a fim de evitar 

qualquer situação de desconforto ou desconfiança, somente será permitido aceitar 

brindes institucionais e sem valor comercial. 
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Os brindes ou presentes com valor comercial serão encaminhados para a 

Comunicação Interna que irá realizar o sorteio entre os colaboradores, no intuito 

de evitar situações que possam interferir em decisões ou causar algum descrédito 

tanto ao colaborador como A Empresa. Se o colaborador tiver alguma dúvida sobre 

como se portar em caso de recebimentos de algum tipo de brinde, presente, 

refeição, viagem, hospedagem ou entretenimento, ele poderá contatar seu superior 

imediato, o seu gestor ou pela Ouvidoria. 

Por fim, destaque-se a existência da "Política de Brindes, Presentes e 

Hospitalidades" que deve ser observada e cumprida de forma complementar. 

3.6. Doações de Responsabilidade Social e Patrocinios 

As doações com fins de responsabilidade social e os patrocínios deverão ser 

realizadas de forma transparente, sendo previamente documentadas, aprovadas e 

feitas apenas por razões legitimas ao objetivo da doação e patrocínio, como servir 

os interesses humanitários de apoio As instituições culturais e educacionais e 

buscar a valorização e conhecimento da marca. 

As contribuições de doações e patrocínios serão realizadas com o mais 

elevado padrão de transparência, integridade e legalidade. São vedadas que 

doações e patrocínios sejam oferecidos, prometidos ou concedidos com a 

finalidade de se obter vantagem inadequada ou influenciar a ação de um agente 

público. 

Dessa forma, a fim de verificar a idoneidade e legalidade da organização a 

ser beneficiada, seja por doação ou patrocínio, será realizada uma  due diligence  de 

integridade no intuito de obter informações como histórico de envolvimento em 

casos de corrupção, fraudes, se possuem administradores que sejam agentes 

públicos ou pessoas politicamente expostas, dentre outras. 
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3.7. Doações Políticas 

A Inove Educacional não se envolve em atividades  politico-partidárias e não 

realiza contribuições políticas, seja para candidatos, partidos  politicos,  

representantes de partidos ou campanhas afins, pela Empresa, ou em nome dela, 

conforme proibição legal. 

Respeita a participação de seus colaboradores em atividades Políticas desde 

que sejam sempre em caráter pessoal, fora do expediente de trabalho e em 

observância As diretrizes do Código de Conduta Ética. 

3.8. Registros das Operações Contábil-Financeiras 

A Inove Educacional exige e assegura que todas as transações/operações 

contábil/financeiras estejam totalmente documentadas, corretamente aprovadas e 

classificadas para a descrição correta de despesa que reflitam de maneira precisa a 

sua natureza, com o respeito aos acionistas, investidores e sociedade em geral. Em 

hipótese alguma, documentos falsos, imprecisos ou enganosos devem constar dos 

livros e registros. 

Todos os registros e respectivos documentos originais comprobatórios das 

operações contábil-financeiras da Empresa serão apresentados aos órgãos 

públicos fiscalizadores e A auditoria externa, sempre que for necessário. 

3.9. Participação em Licitações Públicas 

Nos casos em que a Empresa participa de licitações públicas estará sujeita e 

cumprirá as disposições legais da Lei das Licitações (n9  8.666/13), da Lei 
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Anticorrupção, as normas da licitação e as cláusulas contratuais firmadas com o 

órgão público licitante. 

3.10. Combate à Lavagem de Dinheiro 

A lavagem de dinheiro configura-se no processo pelo qual há a 

transformações de recursos de ganhos de atividades ilegais em ativos com uma 

origem aparentemente legal. 

Somos comprometidos com a transparência e legalidade nas transações 

financeiras. Portanto, os colaboradores que possuírem evidências ou suspeitas de 

práticas de lavagem de dinheiro devem procurar imediatamente nossa Ouvidoria 

ou a área de  Compliance.  

4. INDÍCIOS DA PRATICA DE CORRUPÇÃO  ("RED FLAGS")  

Para fins dessa Política e para garantir o cumprimento da Lei 

Anticorrupção, algumas situações concretas podem configurar indícios da 

ocorrência de corrupção, devendo os Colaboradores (Próprios e Terceiros) 

dispensar especial atenção para as seguintes situações: 

- A contraparte tenha má reputação por ter se envolvido, ainda que 

indireto, em assuntos relacionados à corrupção, atos antiéticos ou potencialmente 

ilegais; 

- A contraparte solicitou comissão que é excessiva, paga em dinheiro ou de 

outra forma irregular; 

- A contraparte é controlada por um Agente Público ou tem relacionamento 

próximo com a Administração Pública; 
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- A contraparte é recomendada por um Agente Público; 

- A contraparte fornece ou requisita fatura ou outros documentos 

duvidosos; - A contraparte se recusa ou tenta dificultar a inclusão das cláusulas 

anticorrupção no contrato por escrito; 

- A contraparte não possui escritório ou funcionários compatível com sua 

atividade; As situações previstas acima não compõem um rol taxativo e os indicias 

podem variar em função da natureza da operação, da solicitação de pagamento 

e/ou despesa, assim como da localização geográfica. 

Tais situações não são, necessariamente, provas de corrupção, nem 

desqualificam automaticamente, Colaboradores, Fornecedores, Prestadores de 

Serviços ou Agentes Intermediários. Todavia, devem ser verificadas até que se 

tenha certeza de que não configuram infração a Lei Anticorrupção e a esta Política. 

Todo Colaborador que se deparar com umas das situações acima elencadas 

deve comunica-la imediatamente à Ouvidoria. 

5. COMUNICAÇÃO, TREINAMENTO E DÚVIDAS 

A Empresa manterá um plano de comunicação e treinamento periódico e 

constante para seus Colaboradores com intuito de divulgar e conscientizar da 

importância do cumprimento das regras dessa Política e da Lei Anticorrupção. 

de responsabilidade de todos os Lideres da Inove Educacional divulgar 

para seus liderados o conteúdo desta Política e conscientizá-los sobre a 

necessidade e importância de sua observância e incentivá-los a apresentar dúvidas 

ou preocupações com relação a sua aplicação. 
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Quaisquer situações, exceções e/ou esclarecimentos sobre a aplicação desta 

Política poderão ser enviadas pelo canal de comunicação as empresa, disponível 

pelo  e-mail  ou Aplicativo. 

6. CANAL DE COMUNICAÇÃO 

essencial que todos abrangidos por esta Política relatem qualquer ato ou 

indicio de ato de corrupção, pagamento/recebimento de propina ou outra situação 

que viole esta Política Anticorrupção, assegurando a proteção dos padrões éticos 

adotados pela Empresa e preservando sua imagem no mercado. 

Nesse sentido, disponibilizamos os Canais de Comunicação: 

- E-mail: ouvidoria.complianceOgaraii.com   

-  App:  Disponível em nossas plataformas digitais e QR  CODE  que encontra-

se por todos os setores da Empresa. 

Este canal é operado pelo Setor de  Compliance.  Não é necessário se 

identificar ao utilizar o canal, mas é fundamental agir com responsabilidade ao 

efetuar relatos, que devem ser consistentes e verídicos. Não haverá qualquer 

retaliação para o Colaborador que utilizar o canal, conforme estabelecido na 

Política de Não Retaliação a Denunciantes. 

7. INVESTIGAÇÕES E SANÇÕES 

Todos os incidentes informados de suspeitas de violação desta Política 

serão investigados imediatamente e de forma apropriada. Se, depois da 

investigação, verificar-se que ocorreu uma conduta que infringe as regras dessa 

Política, serão tomadas medidas corretivas imediatas e exemplares, sempre de 

acordo com as circunstâncias, gravidade e a lei aplicável. 
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Qualquer colaborador, terceiro ou parceiro que viole qualquer disposição 

desta Política estará sujeito a sanções disciplinares previstas no Código de Conduta 

da Empresa, listadas abaixo: 

- Advertência por escrito; 

- Suspensão; 

- Demissão sem justa causa; 

- Demissão por justa causa; 

- Exclusão do fornecedor, parceiro ou agente intermediário; 

- Ação judicial cabível. 

O 
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ATA DE REUNIÃO 

Ata de N2: 001 

Realizada em: 30/11/2021 

Hora de Inicio: 11:00 hrs 

Hora de Término: 12:10 hrs 

Local:  Video  Conferência 

Objetivo: Apresentar 6 Alta Direção da empresa o Código de Conduta da Inove 

Educacional para que, sendo aprovado, seja divulgado aos demais colaboradores. 

Participantes: Marina Teixeira, Edson Pinheiro Costa Júnior. 

Assuntos abordados: 

A reunião teve inicio às 10 horas. 

Iniciou com a apresentação do Código de Conduta ao sócio administrador da 

Inove Educacional, detalhando cada tema abordado, conforme a necessidade e o 

ramo de atividade da empresa. 

Marina explicou sobre a Lei Anticorrupgão e sua objetividade, onde a 

empresa é responsável pelos atos praticados pelo funcionário, mesmo que alegue 

não ter conhecimento. 

Edson levantou questionamentos sobre a lei, como poderia deixar isso claro 

aos funcionários principalmente no treinamento, para que fosse realmente 

absorvido e compreendido o que está descrito no Código e sobre suas 

responsabilidades. 

Marina explicou como será abordado , focando no plano de ação para que o 

Programa de  Compliance  tenha eficácia e deixando claro que o comprometimento 

da Alta Direção é fundamental nesse processo e conscientização. 

Após sanar todas as dúvidas, o sócio aprovou o conteúdo, não sendo 

necessário alteração e ficou estabelecido que o treinamento ocorrerá de forma 

presencial no mês de janeiro de 2022. 



- 
• t%.\,;-' 

A apresentação do referido código já serviu como treinamento da Alia, 

Direção. 

A reunião finalizou às 12:10 horas, com a palavra e comprometimento da 

Alta Direção, determinada em cumprir e fazer cumprir todo o conteúdo do Código 

de Conduta. 

Assinado de forma digital 
EDSON PINHEIRO por EDSON PINHEIRO COSTA 

COSTA JUNIOR:41733827315 

JUNIOR:41733827315 Dados: 2021.12.20 12:09:21 

-0300' 

MARINA Assinado de forma 

TEIXEIRA 
digital por MARINA 
TEIXEIRA 

LIMA:045382 LIMA:04538230332 

30332 
Dados: 2021.12.20 
12:31:50-0300' 
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roussiio: 

Oferecer um atendimento exclusivo, prezando pela 

pontualidade, excelência e qualidade nos nossos 

produtos e serviços. 

VISÃO: 

Desenvolver um trabalho diferenciado, entregando o 

melhor que temos para que possamos ser referência 

regional no nosso seguimento. 

VALORES: 

Prezamos pela ética, integridade, responsabilidade e 

eficiência, não só com nossos empregados e 

colaboradores, mas também com todos aqueles que 

conosco se relacionam. 

• 

• 





1. APRESENTAÇÃO 

Inspirado nos nossos Valores, este Código de Conduta representa o 

compromisso que temos com a Ética e Integridade empresariais. É um 

importante instrumento que deve servir como um guia para compreensão das 

condutas esperadas por todos aqueles que, de alguma forma, se relacionem 

conosco, pois sua aplicação se estende, obrigatoriamente, a todos estes. 

Abordamos também a forma apropriada de relatar condutas 

suspeitas ou violações. Assim sendo, é muito importante que você compreenda 

todos os tópicos aqui abordados. Para ajudá-lo, cada um deles virá 

acompanhado por uma seção que esclarece o que esperamos de você, 

lembramos que as atitudes permitidas e/ou proibidas, listadas neste Código 

não são taxativas, podendo variar conforme a conduta do autor. 

1.2. GESTÃO 

A aprovação deste Código e suas atualizações são de 

responsabilidade da Alta Gestão da empresa. Sugestões de melhorias devem 

ser encaminhadas ao departamento de  Compliance  ou à Administração. 

a 

I 
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O (DUE  ESPERAMOS  Om VC 

NO NOSSO AMBIENTE INTERNO É IMPORTANTE FICAR ATENTO E GARANTIR: 

• A igualdade de acesso As oportunidades 

• 0 respeito no trato pessoal, independentemente da posição ocupada. 

• 0 respeito As atribuições funcionais dos empregados, estando atento para 

não as ultrapassar. 

3.3 COMBATE À EXPLORAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL E/OU ANÁLOGO 

AO DE ESCRAVO 

O trabalho infantil, bem como o escravo, são fenômenos complexos e 

inter-relacionados que afetam negativamente toda a sociedade. Sabendo disso, 

nos comprometemos a combater estas violações aos Direitos Humanos e 

Trabalhistas. Repudiamos e não contribuímos, em nossas atividades ou de 

nossos parceiros, com nenhuma forma de exploração do trabalho de maneira 

ilegal ou degradante. 

O 

 

O QUE ESPERAMOS DE VOCÊ 

Esperamos que você, assim como nós, apoie esta causa. Não aceite, não seja 

cúmplice e, se souber ou suspeitar de situações que envolvam condições de 

trabalho inapropriada, nos comunique através do nosso canal de comunicação 

ou reporte direto ao órgão governamental responsável ligando no número 100. 



3. AMBIENTE DE TRABALHO 

S 

O 

Sabemos que a imagem de uma empresa é formada com base na 

qualidade dos seus serviços e nas suas condutas. Sendo assim, nos 

comprometemos a agir em conformidade com as leis e regulamentações de 

segurança do trabalho, saúde e meio ambiente e esperamos que você faça o 

mesmo. 

Incentivamos nossos colaboradores a adotarem os mais altos 

padrões de convivência entre si, não se restringindo somente à estes, como 

também aos nossos clientes, parceiros, fornecedores e distribuidores. 

3.2 DIVERSIDADE E INCLUSÃO 

Acreditamos que um local de trabalho, com pessoas competentes, 

valorizadas e engajadas, potencializa nossos resultados. Buscamos um espaço 

diversificado e de inclusão, que valorize a inovação e não toleramos qualquer 

tipo de desrespeito ou discriminação. Propiciamos um ambiente de trabalho 

justo e com oportunidades de crescimento profissional baseado nas 

habilidades de cada um. 
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3.4 DISCRIMINAÇÃO E ASSÉDIO 

Assédio caracteriza-se por condutas verbais ou físicas de humilhação, 

coação ou ameaça a empregados. Refere-se também à criação de um ambiente 

de trabalho hostil que interfira no desempenho individual ou afete as condições 

de trabalho dos demais envolvidos. 

Não toleramos qualquer forma de assédio, tais como sexual, moral ou 

de qualquer outra natureza, nem situações que configurem discriminação, 

desrespeito, intimidação ou ameaça no relacionamento entre empregados, 

independentemente de seu nível hierárquico. 

ATITUDES QUE Nik0  TOLE,  

• A desqualificação pública por meio de piadas, insultos ou insinuações 

vexatórias, 

• Tratar subordinados de forma desrespeitosa; 

• Perseguir ou ameaçar empregado, cliente, fornecedor, visitante ou 

quaisquer outras pessoas, aproveitando-se do cargo que ocupa; 

• Cs assédio sexual, praticado mediante declarações não desejadas, carinhos 

não correspondidos ou manifestações não verbais de natureza sensual; 

0 Qt 

Esperamos que você trate todos com respeito e dignidade, buscando 

sempre incentivar esse comportamento para que tenhamos um ambiente de 

trabalho livre de assédio. Para isso, nunca se comporte de uma maneira ofensiva, 

insultante, intimidadora, maliciosa ou humilhante. 

Não faça piadas ou comentários sobre  raga,  etnia, religião, preferência 

sexual, idade, aparência ou deficiência física de uma pessoa. Jamais distribua ou 

exponha material ofensivo, incluindo fotos ou desenhos inapropriados. 
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3.5 FRAUDE 

A fraude ocorre quando o colaborador induz a empresa ou algum 

terceiro a erro afim de obter vantagem para si ou para outrem. Além de prejudicar 

o crescimento da organização, este tipo de conduta é considerado crime pelo 

Código Penal. 

O QUE ESPERAM 

Incentivamos a denúncia aberta e imediata ao Departamento de  

Compliance  de qualquer tentativa, real ou suspeita, de fraude envolvendo nossa 

empresa e/ou nossos Colaboradores. Dessa forma, se você tiver conhecimento 

de práticas fraudulentas que nos envolvam, reporte imediatamente à nossa 

Ouvidoria que está disponível para todos. 

S 
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4. RELACIONAMENTO COM TERCEIROS 

4.1 CORRUPÇÃO 

Corrupção é todo ato que envolva a promessa, o oferecimento ou a 

entrega, direta ou indireta, de dinheiro ou de quaisquer outros benefícios, 

independentemente do seu valor econômico, com o objetivo de obter alguma 

vantagem ilícita para si, terceiros ou para a empresa. Para fins de apuração 

interna, atos dessa natureza envolvendo quaisquer terceiros, sejam agentes 

públicos ou privados, serão considerados corrupção. 

Nós repudiamos todo e qualquer de atitude dessa natureza. Um dos 

pilares do nosso Programa de  Compliance  6 a prevenção à corrupção, e, para isso, 

desenvolvemos treinamentos periódicos sobre o assunto, bem como políticas 

internas auxiliando todos os nossos empregados na compreensão dos tipos de 

corrupção existentes, o impacto na imagem da Empresa e o que deve ser feito 

para evitá-los. 

• E de responsabilidade de cada um conhecer e aplicar as regras e os 

cuidados expostos no nosso Programa de  Compliance  Anticorrupção, bem como 

relatar, caso se tenha conhecimento, qualquer conduta duvidosa, utilizando-se 

dos canais disponíveis. 
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• 

• 

• No Brasil, a corrupção (ativa e passiva) é um crime previsto 

pelo Código Penal, com pena que pode chegar a até 12 anos de 

reclusão. 

• Em 2013, foi publicada a Lei n* 12.846/2013 ("Lei 

Anticorrupção") que prevê a responsabilização de empresas por 

atos de corrupção praticados por seus funcionários nas esferas 

administrativa e judicial. Além das multas expressivas às quais a 

empresa estaria exposta há até mesmo a possibilidade de 

dissolução da pessoa jurídica infratora. 

• De acordo com a Lei Anticorrupção, empresas  sic)  

responsáveis por qualquer ato de corrupção do qual elas se 

beneficiem, ainda que nenhum de seus funcionários ou alta direção 

saiba que tal ato foi cometido. Dessa forma, precisamos ter cuidado 

redobrado ao contratar intermediários, conceder patrocínios ou 

fazer doações para nossos clientes (atuais ou em potencial). 

0 QUE ES lA CE  

Esperamos que você atue sempre em conformidade com nossas 

políticas e com a Lei, ficando atento ao representar a empresa em processos 

licitatórios, pois ao lidarmos com o Poder Público, nos expomos a um risco maior. 

Sempre que estiver em dúvida ou suspeitar de alguma atitude ilícita, 

consulte o Departamento de  Compliance  ou utilize nosso canal de denúncia 

12 



4.2 DOAÇÕES, PATROCiNIOS E PARTICIPAÇÃO POLÍTICA 

• 

Respeitamos o direito individual do empregado de se envolver em 

assuntos cívicos e participar do processo  politico.  Entretanto, tal participação 

deve ocorrer em seu tempo livre e à sua custa. Nessa situação, o empregado deve 

tornar claro que as manifestações são suas, e não da Empresa. 

Nossos recursos, espaço e imagem não podem ser usados para atender 

a interesses  politicos  pessoais ou partidários. Também é vedado ao empregado 

realizar em nosso nome qualquer contribuição em valor, bens ou serviços para 

campanhas ou causas políticas. 

Realização de pagamentos, a título de gratificação, ou o oferecimento 

de qualquer vantagem a funcionários públicos ou autoridades do governo para 

agilização de serviços de rotina ou ações administrativas são, estritamente, 

proibidas. 

UE ESPERAMOS DE VOCÊ  

Caso tenha uma atividade política, nunca use ou deixe que usem 

quaisquer dos nossos bens ou recursos para campanha política, partido  politico,  

candidato  politico,  funcionário público eleito ou para qualquer uma das 

organizações a eles afiliadas. Não utilize da sua função para tentar influenciar 

outra pessoa a fazer contribuições ou a apoiar qualquer partido  politico  ou  

politicos.  
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4.3 RELAÇÃO COM CONCORRENTES 

• 

Repudiamos qualquer prática que possa restringir o comércio ou a livre 

concorrência, em especial as práticas ilegais de formação de cartel, fraude a 

licitações ou abusos de poder. Estamos totalmente comprometidos com o 

cumprimento das leis de concorrência. 

Nenhum colaborador tem autorização para discutir nossos pregos ou 

informações confidenciais com concorrentes, manipular processos licitatórios, 

ajustar ou combinar valores com nossos concorrentes, ou ter acesso antecipado 

a informações que ainda não sejam públicas. 

Eczr: 'RAN  

Fique atento à aparência e as implicações ao interagir com um 

concorrente, seja em uma situação pessoal ou comercial, e evite ações que 

possam insinuar qualquer forma de combinação de pregos. Todas as informações 

de mercado devem ser obtidas de forma transparentes e idôneas, não se 

admitindo sua obtenção por meios ilícitos. 

Não devem ser discutidas com concorrentes, em qualquer hipótese, 

informações sensíveis, como pregos atuais e futuros, margens de lucros, políticas 

de descontos, capacidade, processos, métodos e custos de produção, territórios 

de vendas, entre outras. 
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CONFLITO DE 

INTERESSES 
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5. CONFLITO DE INTERESSES 

Durante suas atividades na empresa, você irá se deparar com uma série 

de decisões que podem configurar um conflito de interesses. Nesse sentido, é 

importante compreender as situações em que você, um colega ou um terceiro 

podem estar ou parecer estar conflitados. • É de responsabilidade de cada um tomar decisões imparciais, excluindo 

os interesses pessoais, financeiros ou que possam, de alguma maneira, afetar seu 

próprio julgamento. 

0 conflito de interesses na relação empregado-empresa ocorre quando 

o empregado usa a sua influência ou comete atos com o intuito de beneficiar 

interesses particulares. Conflito interesses pode se apresentar de várias formas, 

por isso é preciso estar atento! 

O QUE ESPERAMOS DE VOCÊ 

Acima de tudo, você deve ser capaz de reconhecer situações em que 

possa estar conflitado, para evitar que isso influencie no momento de tomar 

decisões. Sempre que você tiver dúvida sobre como agir, recorra ao seu superior, 

ao Departamento de  Compliance  ou utilize nosso canal de comunicação. 

5.1 BRINDES, HOSPITALIDADE E ENTRETENIMENTO 

0 recebimento de brindes, hospitalidade ou entretenimento, ainda que 

possa ser uma maneira legitima de construção de bons relacionamentos 

comerciais, é uma prática proibida, exceto ao que se refere a brindes 

institucionais de valor insignificante, como canetas, cadernos e semelhantes. 

16 
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No caso de recebimento de brindes que excedam as características 

acima descritas, deve-se devolver a cortesia. É importante que nunca sejam 

usados para influenciar as tomadas de decisões e, caso sejam aceitos, é exigido 

o maior rigor para não parecer aos outros que tenha havido influência indevida. 

De forma geral, você deve recusar ofertas de viagens e acomodações 

pagas. Se houver um propósito válido para participar de algum evento ou curso, 

nossa empresa deverá pagar quaisquer despesas de viagem e/ou acomodação e 

não um parceiro, fornecedor ou Poder Público, 

O 'E ESPERAMOS DE 

Esperamos que você tenha muito cuidado ao aceitar brindes, 

devolvendo a cortesia, a menos que seja de valor insignificante. Dessa forma 

você protege a reputação de terceiros e a nossa reputação contra alegações de 

comportamento indevido, assegurando também a conformidade com as leis 

anticorrupção, nacional e estrangeiras. 

Caso você receba algo de valor que não possa, por alguma razão, ser 

devolvido, você deve agradecer a cortesia, por meio de  e-mail,  carta, mensagem 

ou outra forma de comunicação válida, explicando que das próximas vezes não 

poderá aceitar, em função das regras de  Compliance.  

Fique atento aos aspectos culturais e, no caso de dúvidas, procure a 

área de  Compliance  da Empresa. 

17 



INTEGRIDADE DE 

INFORMAÇÕES 
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6. INTEGRIDADE DE INFORMAÇÕES 

A confidencialidade e privacidade das informações, bem como dos 

dados pessoais de clientes, fornecedores, colaboradores e parceiros de negócios 

devem ser protegidas e respeitadas. 

Sendo assim, buscamos estar sempre em conformidade com as Leis • vigentes, realizando o tratamento necessário para que nenhuma informação 

privilegiada, seja da empresa ou de terceiros, se torne disponível a quem não 

tenha interesse legitimo. 

No que se refere à participação em processos licitatórios, agimos com 

total zelo, fazendo nossa parte enquanto interessados em contratar com o Poder 

Público, além de proibirmos que qualquer informação sigilosa ou que ainda não 

tenha se tornado pública, seja repassada. 

O QUE ESPERAMOS DE VOCÊ 

Seu dever é impedir o acesso de quem quer que seja à informações 

pertencentes b.  empresa, redobrando o cuidado com documentos, dados 

pessoais de terceiros e até mesmo com materiais deixados sobre as mesas ou 

que você carregue durante viagens a trabalho. 

Caso você tenha, por força de seu cargo ou de suas responsabilidades, 

acesso a informações estratégicas ou confidenciais, ainda não divulgadas 

publicamente, não as forneça a terceiros. 
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7.  PROGRAMA  DE COMPLIANCE  

Nosso Programa de Compliance/Integridade baseia-se nos cinco 

pilares recomendados pelo Ministério da Transparência e Controladoria Geral da 

União (CGU), quais sejam: 

I. comprometimento da alta direção; 

II. instância responsável e independente; 

Ill, análise de perfil e riscos; 

IV. estruturação das regras e instrumentos; 

V. monitoramento contínuo; 

Dessa forma, contamos com mecanismos para prevenção, detecção e 

remediação de atos contrários aos valores de integridade e ética que adotamos, 

desenvolvidos e administrados pelo Departamento de  Compliance,  que é 

externo e independente. 

• 

• 
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Disponibilizamos este canal de comunicação para receber 

informações, criticas, sugestões ou denúncias, identificadas 

ou anônimas, sobre eventuais descumprimentos dos nossos 

princípios e valores. Os relatos serão apurados e discutidos 

pelo setor competente para que sejam tomadas as devidas 

providências. 

Nosso canal oficial é:  

E-mail: ouvidoriacompliance@gmail.com  

• 

e 

8. CANAL DE COMUNICAÇÃO 

Estamos sempre disponíveis para esclarecer suas dúvidas. Porém, 

caso se sinta mais a vontade, poderá entrar em contato diretamente com nosso 

Departamento de  Compliance  para que seja atendido quanto ao seu 

questionamento, sugestão, critica, dúvida ou mesmo para denunciar algo que 

você acredite infringir nossas normas. 

No que tange à denúncias, todas serão tratadas com seriedade e com o 

devido sigilo. O denunciante poderá optar por se identificar ou fazer um relato 

anônimo, e independentemente do meio de comunicação não haverá qualquer 

tentativa de se descobrir sua identidade. 

Não são toleradas atitudes de retaliação contra aqueles que utilizarem 

o Canal para relatar não conformidades aqui previstas. 
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9. PENALIDADES E SANÇÕES 

Sem prejuízo de eventuais sanções administrativas, civis e penais 

cabíveis, a violação das regras deste Código de Conduta e das nossas políticas 

internas, por ação ou omissão dos nossos colaboradores ou de um terceiro, 

provocará a abertura de um processo interno de apuração das potenciais 

irregularidades, que poderá resultar nas seguintes medidas: 

• Se envolvendo um funcionário: 

(a) advertência verbal; 

(b) advertência escrita; 

(c) suspensão, 

(d) rescisão do contrato de trabalho; e/ou 

(e) reporte às autoridades competentes. 

• Se envolvendo um terceiro (fornecedor, distribuidor, autor, cliente e 

parceiro comercial): 

(a) aplicação de penalidade contratualmente prevista; 

(b) rescisão contratual; e/ou 

(c) reporte às autoridades competentes. 

As penalidades serão sempre proporcionais às ações cometidas e 

conforme legislação vigente, sendo vedada qualquer aplicação arbitrária ou 

excessiva. 

Sempre que necessário, o Departamento de  Compliance  providenciará 

a comunicação das infrações ocorridas aos órgãos reguladores e autoridades 

competentes e cooperará com eventuais investigações e processos. 

25 
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TERMO DE COMPROMISSO 

S 

Eu declaro meu 

compromisso com este Código de Conduta. Informo que irei cumprir 

e respeitar em todas as minhas atividades na Empresa, zelando por 

sua aplicação. 

Local e Data:  • 
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0 Canal de Conduta é administrado diretamente pelo 
Departamento de  Compliance,  externo à empresa, sendo 
que todas as denúncias são recebidas e tratadas em 
estrita confidencialidade, podendo ser anônimas ou 
identificadas, e recebendo uma pré-análise por meio de 
técnicas de entrevistas e interpretação que fornecem 
elementos mínimos necessários para uma apuração 
interna e objetiva. 

Essa comunicação poderá ser feita por essa ferramenta, 
basta clicar no botão abaixo e preencher os campos 
solicitados. Não há a necessidade de se identificar, caso 
não queira. 

Figura 01. Através do  App,  disponível para sistema  Android  e IOs , que pode ser 
acessado via QR  CODE,  o denunciante será enviado para preencher, de forma 
anônima ou identificada, um formulário de denúncia, o qual será recebido pelo 
Departamento de  Compliance  para apuração. 

• 



Figura 02. QR  CODE  disponível para direcionamento A Ouvidoria da empresa. 
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PROPOSTA DE PREÇOS 

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

I MODALIDADE: II PREGÃO ELETRONICO SRP  Ng  026/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO I N° 00058/3021-CPL  
TIPO DE LICITAÇÃO  I MENOR PREÇO DIVIDIDO POR LOTE DISPUTADO POR ITEM 

DATA DA ABERTURA 22 DE DEZEMBRO DE 2021 

HORARIO II 08:00HS (OITO HORAS) 

OBJETO 

I REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO FORNECIMENTO DE LIVROS DIDATICOS PARA 
EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNDAMENTAL I e II e EJA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA. 

EMPRESA: 
RAZÃO SOCIAL: INOVE EDUCACIONAL EIRELI 
ENDEREÇO:RUA VEREADOR EDMUNDO GENUINO OLIVEIRA N2  2039,SALA-01 TERESINA -  PL  

35.187.278/0001-02  INS:  196573530 TU48(1)3234-2578  
EMAIL:  ,c,1,c, dciona12(11(Woi , i1  'or  , Cep:64.055-030 

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

LOTE I -LIVRO PARA PROVA BRASIL 

Item Espetnknoo 
: :Und Qtd  *Ili  

v.uottRg 
i 

ViJuidt  OM,  , : 
l : I--f°  

, v. Total  (KS)  
:Y.tettd 
:por 
; extenso 

ii  

1 

COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO LÍNGUA 
PORTUGUESA PARA 1P ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
. _ ALUNO: Livro consumivel para disciplina de  Lingua  
Portuguesa, devera ser destinado aos alunos do 1,2  ano do 
Ensino Fundamental I, composto no mínimo por 100 (cem) e 
no máximo por 120 (cento e vinte) paginas impressas em 
papel Offset com aproximadamente 90g/m2, com 
acabamento em espiral empastado com capa plástica, no 
formato 20,5cm x 27,5cm, organizados no mínimo em 10 
(dez) lições, compostas pelos seguintes conteúdos: leituras 
de adivinha, trava-lingua, parlenda, texto jornalistico, 
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  eta pa  indispensável no processo crescente de aquisição 
de conhecimento. A sequência de conteúdos deve estar 
organizada de acordo com os conteúdos definidos pela Base  

' 
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Nacional Comum Curricular (BNCC) para o 1° ano, 
considerando uma ordem crescente de dificuldade. , 

... 

ill  
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COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO LÍNGUA 
PORTUGUESA PARA 1° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
I - PROFESSOR: Livro consumivel para disciplina de  Lingua  
Portuguesa, deverá ser destinado aos professores do 1° 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 
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 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 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. 
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COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO LÍNGUA 
PORTUGUESA PARA 2° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
1 - ALUNO: Livro consumivel para disciplina de  Lingua  
Portuguesa, deverá ser destinado aos alunos do 2° ano do 
Ensino Fundamental], 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  eta pa  indispensável no processo crescente de aquisição 
de conhecimento. A sequência de conteúdos deve estar 
organizada de acordo com os conteúdos definidos pela Base 
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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 consumivel 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) paginas impressas em 
papel Offset com aproximadamente 90g/m2, com 
acabamento em brochura, empastado com capa plástica, no 
formato aproximado de 23,0cm x 28,8cm, com no mínimo 10 
(dez) lições. Deverá ser destinado aos professores do 2° 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 mínimo, 04 (quatro) capacitações 
presenciais, realizadas por pedagogo, com carga horária  
minima de 02 (duas) horas cada, com a finalidade 
apresentação e implantação do projeto e material didático. 
Como parte integrante da oferta, deve -se incluir uma 
proposta de Avaliação Diagnostica, a ser aplicada no inicio do 
ano letivo com o objetivo Página 3 de 29 de oportunizar um 
planejamento mais assertivo no que diz respeito ao trabalho 
com competências de habilidades do Saeb, a partir da 
observação do desempenho dos estudantes, da turma e da 
rede de ensino. 

Und 20 

. 

Editora 
Moderna 

. 

R$ 163,00 
Cento e 

sessenta e 
três reais 

R$ 3.260,00 

Três mil 
e 
duzentos 
e 
sessenta 
reais 

5 

COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO LINGUA  
PORTUGUESA PARA 3° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
I - ALUNO: Livro consumivel para disciplina de  Lingua  
Portuguesa, deverá ser destinado aos alunos do 3° ano do 
Ensino Fundamental I, composto no mínimo por 100 (cem) e 
no máximo por 120 (cento e vinte) páginas impressas em 
papel Offset com aproximadamente 90g/m2, com 
acabamento em espiral empastado com capa plástica, no 
formato 20,5cm x 27,5cm, organizados no 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 
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de conhecimento. A sequência de conteúdos deve estar 
organizada de acordo com os conteúdos definidos pela Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC) para o 3, ano, 
considerando uma ordem crescente de dificuldade. 
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COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO LINGUA  ' 
PORTUGUESA PARA 3,  ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
1 - PROFESSOR: Livro consumivel para disciplina de  Lingua  
Portuguesa, deverá ser destinado aos professores do 35  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 
destina do aos professores do 35  ano do Ensino Fundamental 
I, devendo trazer orientações pedagógicas detalhadas para 
cada conteúdo trabalhado e também para cada simulado, 
para ajudaras 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 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.  
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Editora 

M oderna 
R$ 163,00 

Cento e 
sessenta e 
três reais 

R$ 3.912,00 

Três mil 
e 
novecent 
os e doze 
reais 

lip  
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COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO LINGUA  
PORTUGUESA PARA 4° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
1 - 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 
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 culindria, 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 avaliara processo de aprendizagem, sendo esta, 
uma etapa indispensável no processo crescente de aquisição 
de conhecimento. A sequência de conteúdos deve estar 

Und 512 
Editora 

Moderna 
R$ 130,00 

Cento e 
trinta reais 

R$ 66.560,00 

Sessenta 
e seis mil 
e 
quinhent 
os e 
sessenta 
reais 

EDSON PNHEIRO 
CBSTA 
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considerando uma ordem crescente de dificuldade. 
Nacional Comum Curricular (BNCC) para o 4Q ano,  
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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 4Q 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 2Q ano do Ensino Fundamental 
I, devendo trazer orientações pedagógicas detalhadas para 
cada conteúdo trabalhado e também para cada simulado, 
para ajudar os alunos no momento da correção das questões 
propostas, relação dos conteúdos desenvolvidos nas lições 
anteriores e que são explorados nas questões propostas no 
simulado e indicação das habilidades e competências 
avaliadas, com base nas Matrizes de Referência do Saeb,  
sobretudo a Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA). Cada 
página deverá conter a reprodução reduzida da página do 
livro do aluno gabaritado, relação das habilidades e 
capacidades essenciais do aluno para aprendizagem dos 
conteúdos da lição, comentários, sugestões e orientações 
especificas para o desenvolvimento das questões, incluindo 
trabalhos preliminares e 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 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. 

Und 25 
Editora 

M oderna 
R$ 163,00 

Cento e 
sessenta e 
três reais 

R$ 4.075,00 

Quatro 
mil e 
setenta e 
cinco 
reais 

al  
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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 5Q 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 liçâo 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  

Und 632 
Editora 

Moderna 
R$ 130,00 Cento e 

trinta reais R$ 82.160,00 

Oitenta e 
dois mil 
e cento e 
sessenta 
reais 
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COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO LÍNGUA ' 
PORTUGUESA PARA 5° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
I - PROFESSOR: Livro consumivel para disciplina de  Lingua  
Portuguesa, deverá ser destinado aos professores do 55  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. Devera ser 
destinado aos professores do 55  ano do Ensino Fundamental 
I, devendo trazer orientações pedagógicas detalhadas para 
cada conteúdo trabalhado e também para cada simulado, 
para ajudar os alunos no momento da correção das questões 
propostas, relação dos conteúdos desenvolvidos nas lições 
anteriores e que são explorados nas questões propostas no 
simulado e indicação das habilidades e competências 
avaliadas, com base nas Matrizes de Referência do Saeb, 
sobretudo a Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA). Cada 
página deverá conter a reprodução reduzida da página do 
livro do aluno gabaritado, relação das habilidades e 
capacidades essenciais do aluno para aprendizagem dos 
conteúdos da lição, comentários, sugestões e orientações 
especificas para o desenvolvimento das questões, incluindo 
trabalhos preliminares e 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 Diagn6stica, a ser aplicada no inicio do 
ano letivo com o objetivo Página 3 de 29 de oportunizar um 
planejamento mais assertivo no que diz respeito ao trabalho 
com competências de habilidades do Saeb, a partir da 
observação do desempenho dos estudantes, da turma e da 
rede de ensino. 

Und 32 
Editora 

Moderna 

— 

R$ 163,00 
Cento e 

sessenta e 
três reais 

R$ 5.216,00 

Cinco 
mil e 
duzentos 
e 
dezessei 
s reais 
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COLEÇÃO APROVA BRASIL- CADERNO LINGUA  
PORTUGUESA PARA 62  ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
II - ALUNO:Livro consumivel para disciplina de  Lingua  
Portuguesa, deverá ser destinado aos alunos do 65  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 devera encontrar inserido no 
próprio livro, sem folhas a parte, um simulado, para que se 
possa avaliar o processo que é uma etapa indispensável no 

Und 640 
Editora 

Moderna 
R$ 153,00 

Cento e 
cinquenta e 
três reais 

R$ 97.920,00 

Noventa 
e sete 
mil e 
novecent 
os e 
vinte 
reais 

JUN10.1733827315 123.1.37-031,0 
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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 6Q ano, considerando uma 
ordem crescente de dificuldade. 

Vaniães2;7" 
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COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO LINGUA  ' 
PORTUGUESA PARA 6° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
II - PROFESSOR: Livro consumível para disciplina de  Lingua  
Portuguesa, deverá ser destinado aos professores do 60  ano 
do Ensino Fundamental 11, 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 
6Q 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. Como 
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 32 
Editora 

Moderna 
R$ 163,00 

Cento e 
sessenta e 
três reais 

R$ 5.216,00 

Cinco 
mil e 
duzentos 
e 
dezessei 
s reais 
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COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO LÍNGUA 
PORTUGUESA PARA 7E)  ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
II - ALUNO: Livro consumivel para disciplina de  Lingua  
Portuguesa, deverá ser destinado aos alunos do 7,  ano do 
Ensino Fundamental 11,  compost°  por no mínimo 100 (cento) 
e no máximo 160 (cento e sessenta) páginas impressas em 
papel Offset com aproximadamente 90g/in2, 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 

' 

Und 464 
Editora 

Moderna 
R$ 153,00 

Cento e 
cinquenta e 
três reais 

R$ 70.992,00 

Setenta 
mil e 
novecent 
os e 
noventa 
e dois 
reais 
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ser planejada para uma aula de 

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 6 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 72  ano, considerando uma 
ordem crescente de dificuldade.  

opinião. Cada lição devera
aproximadamente 50 (cinquenta) minutos, a serem  a  la  

• 
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COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO LÍNGUA 
PORTUGUESA PARA 72  ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
II - PROFESSOR: Livro consumfvel para disciplina de Língua 
Portuguesa, deverá ser destinado aos professores do 72  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 
62 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 
pagina do livro do aluno gabaritado, informações sobre o 
gênero textual estudado, gênero textual estudado na  lip),  
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 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$ 163,00 

Cento e 
sessenta e 
três reais 

R$ 3.912,00 

Três mil 
e 
novecent 
os e doze 
reais 
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COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO LÍNGUA 
PORTUGUESA PARA 82  ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
H - ALUNO: Livro consumivel para disciplina de  Lingua  
Portuguesa, deverá ser destinado aos alunos do 8Q ano do 
Ensino Fundamental II, composto por no  minim°  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 

Und 548 
Editora 

Moderna 
R$ 153,00 

- 

Cento e 
cinquenta e 
três reais 

R$ 83.844,00 

Oitenta e 
três mil 
e 
oitocent 
os e 
quarenta 
e quatro 
reais 
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formato aproximado de 20,5cm x 27,5cm, organizados em 
aproximadamente 20 (vinte) lições cada um, compostas com 

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 8° ano, considerando uma 
ordem crescente de dificuldade. 

os seguintes conteúdos: relato de memória, poema e haicai, 
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COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO LINGUA'  
PORTUGUESA PARA 82  ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
H - PROFESSOR: Livro consumivel para disciplina de  Lingua  
Portuguesa, devera ser destinado aos professores do 8° ano 
do Ensino Fundamental II, composto por no mínimo 120 
(cento e vinte) paginas impressas em papel  Offset  com 
aproximadamente 90g/in2, 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 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 Página 18 de 29 trabalhar com 
as atividades, questões para explorar o gênero textual 
estudado e orientações sobre como encaminhar atividades 
mais complexas. Deverão acompanhar o Guia e Recursos 
Didáticos de  Lingua  Portuguesa, 04 (quatro) fichas para 
registro, impressas em Offset com aproximadamente 
75g/m2  em formato aproximado de 27,0cm x 40,0cm. Com  o 
objetivo de oferecer um diagnóstico do desenvolvimento de 
cada aluno e também de toda turma após cada simulado 
contido no livro do aluno. Deverão ser realizadas 05 (cinco) 
capacitações presenciais, realizadas por pedagogo, com 
carga horária  minima  de 02 (duas) horas cada, com a 
finalidade apresentação e implantação do projeto e material 
didático, por segmento de ensino e componente curricular, 
princípios educativos e pedagógicos. Como parte integrante 
da oferta, deve-se incluir uma proposta de Avaliação 
Diagnóstica, a ser aplicada no inicio do ano letivo com o 
objetivo de oportunizar um planejamento mais assertivo no 
que diz respeito ao trabalho com competências de 
habilidades do Saeb, a partir da observação do desempenho 
dos estudantes, da turma e da rede de ensino. 

Und 28 
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COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO LÍNGUA 
PORTUGUESA PARA 99. ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
II - ALUNO:Livro consumivel para disciplina de  Lingua  
Portuguesa, deverá ser destinado aos alunos do 9Q 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 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 92  ano, considerando uma 
ordem crescente de dificuldade. 

Und 624 
Editora 

R$ 153,00 
Moderna ntos 
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cinquenta e 
três reais 
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COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO LÍNGUA'  
PORTUGUESA PARA 9° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
II - PROFESSOR: Livro consumivel para disciplina de  Lingua  
Portuguesa, deverá ser destinado aos professores do 92  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 
92 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. 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 

Und 31 
Editora 
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didático, por segmento de ensino e componente curricular, 

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.  

princípios educativos educativos e pedagógicos. Como parte integrante 
 '''\:• -47/41-  S 0 

40  

COLEÇÃO APROVA BRASIL CADERNO DE MATEMÁTICA 
PARA 1° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I - ALUNO:Livro 
consumivel para disciplina de Matemática, deverá ser 
destinado aos alunos do 1,  ano do Ensino Fundamental I, 
composto no mínimo por 80 (oitenta) e no máximo por 130 
(cento e trinta) páginas impressas em papel  Offset  com 
aproximadamente 90g/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  peps  
prontas, disponiveis no desenvolvimento dos conteúdos ou 
como material destacavel. 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 1,  ano, 
considerando uma ordem crescente de dificuldade. 

Und 432 

4. 
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COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE MATEMÁTICA 
PARA 2° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I - ALUNO:Livro 
consumivel para disciplina de Matemática, devera ser 
destinado aos alunos do 2,  ano do Ensino Fundamental I, 
composto no mil-limo por 80 (oitenta) e no máximo por 130 
(cento e trinta) páginas impressas em papel  Offset  com 
aproximadamente 90g/m2, com acabamento em espiral 
empastado com capa plástica, no formato 20,5cm x 27,5cm, 
organizados em no mínimo 10 (dez) lições, que se valham do 
desenvolvimento de habilidades matemáticas por meio de 
jogos, priorizando os jogos de regras, em que os alunos 
poderão assumir diferentes papéis e combinar novas regras 
com o grupo. Deve-se oferecer também tabuleiros ou peças 
prontas, disponíveis no desenvolvimento dos conteúdos ou 
como material destacável. Cada lição deverá ser planejada 
para uma aula de aproximadamente 55 (cinquenta e cinco) 
minutos, a serem trabalhadas uma vez por semana, contendo 
tarefas com graus progressivos de dificuldade envolvendo 
diferentes habilidades. A 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 2Q ano, 
considerando uma ordem crescente de dificuldade. 

Und 416 
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COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE MATEMÁTICA 
PARA 22 ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 - 
PROFESSOR:Livro consurnivel para disciplina de 
Matemática, deverá ser destinado aos professores do 2,  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 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 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, 
alem de sugestões de atividades caso sejam observadas 
dificuldades. Deverão ser realizadas, no mínimo, 04 (quatro) 
capacitações presenciais, realizadas por pedagogo, com 
carga horária  minima  de 02 (duas) horas cada, com a 
finalidade apresentação e implantação do projeto e material 
didático. Como parte integrante da oferta, deve-se incluir 
uma proposta de Avaliação Diagnóstica, a ser aplicada no 
inicio do ano letivo com o objetivo de opoitunizar 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 
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tvl oderna 
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COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE MATEMÁTICA 
PARA 3 2 ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I - ALUNO:Livro 
consumivel para disciplina de Matemática, deverá ser 
destinado aos alunos do 35  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 ligão 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 3° ano, 
considerando uma ordem crescente de dificuldade. . 

Und 480 
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COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE MATEMÁTICA 
PARA 32 ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 - 
PROFESSOR:Livro consumivel para disciplina de 
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Matemática, deverá ser destinado aos professores do 3,  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 2Q 
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 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 Diagn6stica, 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.  

os e doze 
reais 

411 

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 4Q ano do Ensino Fundamental I, 
composto no mínimo por 80 (oitenta) e no máximo por 130 
(cento e trinta) páginas impressas em papel  Offset  com 
aproximadamente 90g/m2, com acabamento em espiral 
empastado com capa plástica, no formato 20,5cm x 27,5cm, 
organizados em no mínimo 10 (dez) lições, que se valham do 
desenvolvimento de habilidades matemáticas por meio de 
jogos, priorizando os jogos de regras, em que os alunos 
poderão assumir diferentes papéis e combinar novas regras 
com o grupo. Deve-se oferecer também tabuleiros ou peças 
prontas, disponíveis no desenvolvimento dos conteúdos ou 
como material destacável. 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 4Q ano, 
considerando uma ordem crescente de dificuldade. 

Und 512 
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COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE MATEMÁTICA 
PARA 42  ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I — 
PROFESSOR:Livro consumivel para disciplina de 
Matemática, deverá ser destinado aos professores do 4Q ano 
do Ensino Fundamental 1, composto por no mínimo 80 
(oitenta) páginas impressas em papel Offset com 

' 
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aproximadamente 90g/in2, com acabamento em brochura, 
empastado com capa plástica, no formato aproximado de 
23,0cm x 28,8cm. Deverá ser destinado aos professores do 42  
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. . 

- 
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COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE MATEMÁTICA 
PARA 5Q ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I -ALUNO:Livro 
consumível para disciplina de Matemática, deverá ser 
destinado aos alunos do 52  ano do Ensino Fundamental I, 
composto no mínimo por 80 (oitenta) e no máximo por 130 
(cento e trinta) páginas impressas em papel  Offset  com 
aproximadamente 90g/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 pegas 
prontas, disponíveis no desenvolvimento dos conteúdos ou 
como material destacável. Cada lição devera ser planejada 
para uma aula de aproximadamente 55 (cinquenta e cinco) 
minutos, a serem trabalhadas uma vez por semana, contendo 
tarefas com graus progressivos de dificuldade envolvendo 
diferentes habilidades. A 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 52  ano, 
considerando uma ordem crescente de dificuldade.  
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COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE MATEMÁTICA 
PARA 5Q ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I - 
PROFESSOR:Livro consumivel para disciplina de 
Matemática, deverá ser destinado aos professores do 52  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 aosErofessores do 52  
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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 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. 

1

\ 

• 

COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE MATEMÁTICA 
PARA 6°. ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II - 
ALUNO:Livro consumivel para disciplina de Matemática 
deverá ser destinado aos alunos do 6Q 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  corn  
graus progressivos de dificuldade envolvendo diferentes 
habilidades. Em aproximadamente a cada 05 (cinco) 
conteúdos trabalhados do livro, o aluno deverá encontrar 
inserido no próprio livro, sem folhas a parte, um simulado, 
para 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 69  ano, considerando uma 
ordem crescente de dificuldade.  
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COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE MATEMÁTICA 
PARA 6° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II - 
PROFESSOR:Livro consumfvel para disciplina de 
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Matemática deverá ser destinado aos professores do 6,  ano 
_ . 

• -4,-.0 em "tflm --Ar i* e 
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 

.........„.. dezessei 
s reais 

23,0cm x 28,8cm. Deverá ser destinado aos professores do 6,  
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 40  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. 
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COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE MATEMÁTICA 
PARA 72  ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II - 
ALUNO:Livro consumivel 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 75  ano, considerando uma 
ordem crescente de dificuldade. 
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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 em brochura, 
empastado com capa plástica, no formato aproximado de 
23,0cm x 28,8cm. Deverá ser destinado aos professores do 75  
ano do Ensino Fundamental  IL  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 
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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,  corn  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. 
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COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE MATEMÁTICA 
PARA 8° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL It  - 
ALUNO:Livro consurnivel para disciplina de Matemática 
deverá ser destinado aos alunos do 8Q 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, perimetro 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 8Q ano, considerando uma 
ordem crescente de dificuldade. 
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COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE MATEMÁTICA 
PARA 8° 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  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 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 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 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 rede de ensino. 
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COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE MATEMÁTICA 
 

PARA 9° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 11 - 
ALUNO:Livro consumivel para disciplina de Matemática 
deverá ser destinado aos alunos do 9Q ano do Ensino 
Fundamental II, composto por no mínimo 120 (cento e vinte) 
e no máximo 160 (cento e sessenta) páginas impressas em 
papel Offset com aproximadamente 90g/m2, com 
acabamento em espiral empastado com capa plástica, no 
formato 20,5cm x 27,5cm, organizados em 
aproximadamente 20 (vinte) lições cada um, compostas 
pelos seguintes conteúdos: localização, giros, e ângulos, 
triângulos e quadriláteros, reta numérica, problemas com 
números naturais, diferentes representações de um numero, 
frações, frações e decimais, operações com frações decimais, 
figuras não planas e simetria, perímetro e ampliação de 
figuras, 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 
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graus progressivos 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. . . 
COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE MATEMÁTICA 
PARA 99  ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II - 
PROFESSOR:Livro consumivel para disciplina de 
Matemática deverá ser destinado aos professores do 99  ano 
do Ensino Fundamental II, composto por no mínimo 120 40  (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 9° 
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. 

36  

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 

UN  31 
Editora 

Moderna 
R$ 163,00 

Cento e 
sessenta e 
três reais 

R$ 5.053,00 

Cinco 
mil e 
cinquent 
a e três 
reais 

75g/m2  e formato aproximado de 27,0cm x 40,0cm. Com  o 
objetivo de oferecer um diagnóstico do desenvolvimento de  

el  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. , 

37  COLEÇÃOAPROVA BRASIL - LIVRO DIÁRIO DO 
PROFESSOR - 39  MOO. UN  238 

Editora 
Moderna 

R$ 30,00 Trinta reais R$ 7.140,00 

Sete mil 
e cento e 
quarenta 
reais 

EDSON PINHEIRO 
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COLEÇÃO APROVA BRASIL - LIVRO COORDENADOR - 
Lingua  Portuguesa e Matemática - EF1 Anos Iniciais - 30  
Edição. 

UN  20 
, 

Editora 
Moderna R$ 53,00 Cinatia.-04441  

três ks-- re— 0,00 
Urn  mil e 
sessenta 
reais 

39 

COLEÇÃO APROVA BRASIL - LIVRO 
COORDENADOR -  Lingua  Portuguesa e Matemática  
- EF2 Anos Finais - 39  Edição. 

UN  20 Editora 
Moderna R$ 53,00 

, 

Cinquenta e 
três reais R$ 1.060,00 

Um mil e 
sessenta 
reais 

R$ 1.426.024,00 

VALOR TOTAL DO LOTE I R$ 1.426.024,00 (HUM MILHÃO E QUATROCENTOS E VINTE E SEIS MIL E VINTE E 
QUATRO REAIS) 

LOTE II-LIVRO PARA EDUCA  ÃO  INFANTIL 

item . ESPeCificaOes Und d • mar V.Unit(11$) . 
, Val.11nit -  
. utoso . 

Ii  Valor iiiid  • • 
Mi. 

Va i ota 
.Exienso.  

Cento e vinte 
mil reais 

411  
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Eto ENSINO):Livros 
COLEÇÃO  SET  BRASIL(SISTEMA DE 

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 
cartão,com atividades que serão 
utilizadas pelos alunos e pela família 
considerando suas 
possibilidades e capacidade; 
• Livro impresso, remessa anual, 
composto por textos literários, formas 
e ilustrações adequados A faixa etária 
do aluno com a proposta de ampliar o 
vocabulário dos 
alunos e despertar o interesse pela 
leitura; 
• Agenda escolar para os alunos; 

Und 400 Editora 
Moderna 

R$ 300,00 Trezentos 
reais R$ 120.000,00 

1.1.113f10 COSTA 1...,=tot3,11,7,i:fli17:1' 10.11733.7315 
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• 0 material impresso deverá ser 
acondicionado em balsa/ maleta 
resistente e lavável, sendo uma balsa/ 
maleta para cada aluno. 

-.‹.:-Lrla....:„.....7 

• 

Ill 
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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(urn) 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 à 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 artistica e o 
desenvolvimento da coordenação 
motora. 
• Livro da familia em formato espiral, 
remessa anual, acabamento em papel 
cartão, com atividades que serão 
utilizadas pelos alunos e pela família 
considerando suas 
possibilidades e capacidade. 
• Livro impresso, remessa anual, 
composto por textos literários, formas 
e ilustrações adequados A faixa etária 
do aluno com a proposta de ampliar o 
vocabulário dos 
alunos e despertar o interesse pela 
leitura. 
• Livro impresso, remessa anual, em 
papel cartão, impresso em 
cores,compostopor imagens frente e 
verso, destinado ao desenvolvimento 
da imaginação, ampliação de 
repertório e criação de possibilidades 
pelos alunos. 
• Agenda escolar para os alunos 
• O material impresso deverá ser 

Und 400 Editora 
Moderna R$ 300,00 Trezentos 

reais R$ 120.000,00 Cento e vinte 
mil reais 

cali7.7„,,  
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acondicionado em bolsa/maleta 

bolsa/maleta para cada aluno 
resistente elavável, sendo uma  

O e. - Av, 
' * • '..7 41 5 s 7,7  e - 

• 

• 
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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 
está 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 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 familia em formato espiral, 
remessa anual, acabamento em papel 
cartão, com atividades que serão 
utilizadas pelos alunos e pela família 
considerando suas 
possibilidades e capacidade. 
• Livro impresso, remessa anual, 
composto por textos literários, formas 
e ilustrações adequados A faixa etária 
do aluno com a proposta de ampliar o 
vocabulário dos alunos e despertar o 
interesse pela leitura. 
• Livro impresso, remessa anual, em 
papel cartão, impresso em cores, 
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 476 Editora 
Moderna 

R$ 300,00 Trezentos 
reais 

R$ 142.800,00 

Cento e 
quarenta e 
dois mil e 
oitocentos 
reais 

EDSON  PIN HEIRO COSTA •;,...todgr„.44.1%=, 
JUNIOR4173382731S 21.1,122021:120.031W 

Inoue  Educacional  Eireli-CNP)35.187.2713/0001-02 
Rua  Vereador  Edmund* Genuino Oliveira ,n2 2039,Sala -AA°  Cristovão,  Teresina-PI 

inoveeducacionat2019@grnait.corn(86)3234-2578 



.ora 
(t.,4 

Folha 

N° 

s de  

INOVE 

COLEÇÃO  SET  BRASIL(SISTEMA DE 
-.....,„ .....-- 

E  NS  I NO ) : Livros didáticos para o 
aluno na Educação Infantil (5 anos) 
sendo:Para o aluno: 
e 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 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  artistic()  e o 
desenvolvimento da coordenação 
motora. 

Und 468 Editora 
Moderna 

R$ 300,00 

Cento e  
Trezentos 

reais R$ 140.400,00 
quarenta mil 
e 
quatrocentos 
reais 

• 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 ilustraçõesadequados A faixa etária 
do aluno com a proposta de ampliar o  

ii• 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. 

43 

• 0 material impresso deverá ser 
acondicionado em bolsa/maleta 
resistente elavivel, sendo uma 
bolsa/maleta para cada aluno. . 

Valor total da proposta R$ 523.200,00 

VALOR TOTAL DO LOTE II R$ 523 .200,00(QU1NHENTOS E VINTE E TRÊS MIL E DUZENTOS REAIS) 

=111=r EAZ: 
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LOTE III:LIVRO DO EJA(EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

ITEM ESPECIPICAÇAO  
, 

if  4 QTD -imitiva 114  wimp.  
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EJA MODERNA- 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. 

Und 200 
Editora 
Moderna 

R$ 133,00 
Cento e trinta e 
tres reais 

R$ 26,600,00 

Vinte e 
seis mil e 
seiscentos 

reais 

45 ill  
, 

EJA MODERNA- Anos Iniciais - Volume 2 (29  e3° anos). Livro do aluno: 
Material didático consumfvel, 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, Maternática, Ciências Humanas (Historia 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 200 
Editora 
Moderna 

R$ 133,00 
Cento e trinta e 
três reais 

R$ 26.600,00 

Vinte e 
seis mil e 

seiscentos  
reais 
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EJA MODERNA- Anos Iniciais- Volume 3 (4° e 5" anos). Livro do aluno: 
Material didático consumivel, anual, organizado em volume único. Em 
formato 205 min x 275 min, gramatura miolo 75g e capa em Laminado 
Brilho, 250g, brochura, impresso em cores. Deve trabalhar os conteúdos 
de  Lingua  Portuguesa, Matemática, Ciências Humanas (Historia e 
Geografia), Ciências e Arte em capitulos.Deve trabalhar os eixos 
temáticos, Direitos e deveres do cidadão; Participação e sociedade; 
Patrimônio Nacional. 

Und 200 
Editora 
Moderna 

- 

R$ 133,00 
Cento e trinta e 
três reais 

R$ 26.600,00 

Vinte e 

seis mil e 
seiscentos 

reais 
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EJA MODERNA- ANOS FINAIS - 6' ANO. MATERIAL DIDÁTICO 
CONSUMIVEL, ANUAL, MULTIDISCIPLINAR (LÍNGUA PORTUGU  ESA,  
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 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 O 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  SAO:  
IDENTIDADE E PLURALIDADE; ALIMENTAÇÃO. 

Und 150 
Editora 
Moderna 

R$ 158, 00 
C ento e 
cinquenta e oito 
reais 

00700 R$ 23. , 

Vinte e 

três mil e 
setecentos 

reais 
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EJA MODERNA- ANOS FINAIS - 7° ANO. MATERIAL DIDÁTICO 
CONSUMÍVEL, ANUAL, MULTIDISCIPLINAR (LÍNGUA PORTUGU  ESA,  
MATEMÁTICA, HISTÓRIA, GEOGRAFIA, CIÊNCIAS, ARTE E  LINGUA  
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 150 
Ed Editora 
Moderna 

R$ 158,00 
Cento e 
cinquenta e oito 
reais 

R$ 23.700,00 
setecentos  

Vinte e 
rês mi e tl 

reais 
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EJA MODERNA- ANOS FINAIS - 80  ANO. MATERIAL DIDÁTICO 
CONSUMIVEL, ANUAL, MULTIDISCIPLINAR  (LINGUA  PORTUGUESA, 
MATEMÁTICA, HISTORIA, GEOGRAFIA, CIÊNCIAS, ARTE E  LINGUA  
INGLÊS E ESPANHOL. EM FORMATO 205MMX275MM, GRAMATURA 
MIOLO 75G E CAPA EM LAMINADO BRILHO, 250G, BROCHURA, 

Und 150 
Editora 
Moderna 

R$ 158,00 
Cento e 
cinquenta e oito 
reais 

R$ 23.700,00 
setecentos  

Vinte e 

três mi l e 

reais 

EDSON P1NHEIRO  
RISONON COSTA 

TU5/0541733827315 
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IMPRESSO EM CORES. OS CONTEÚDOS DEVERÃO ESTAR AGRUPADOS 
POR DISCIPLINAS 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 CAPITULOS 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  SAO:  0 PAÍS; A SOCIEDADE BRASILEIRA 

50 40  

EJA MODERNA- ANOS FINAIS - 9° ANO. MATERIAL DIDÁTICO 
CONSUM1VEL, ANUAL, MULTIDISCIPLINAR  (LINGUA  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 CAPITULOS DE MODO 
ORGANICO, EXPLORANDO UM MESMO EIXO TEMÁTICO. 0 MATERIAL 
DEVE TER COMO PRERROGATIVA QUE O TRABALHO COM EIXOS 
PERMITA AO ALUNO A COMPREENSÃO DE UM DADO ASPECTO SOB OS 
PONTOS DE VISTA DAS 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  SAO:  TRABALHO; DESENVOLVIMENTO E 
SUSTENTABILIDADE. 

' 

Und 150 
Editora 
Moderna 

R$ 158,00 
Cento e 
cinquenta e oito 
reais  

R$ 23.700,00 

Vinte e 
três mil e 
setecentos 
reais 

51 

EJA MODERNA- Alfabetização - 12  ano - Manual do Educador. Livro 
deverá ser destinado aos professores da Alfabetização/1 ano ,o livro 
deve ser adequado aos grandes debates no cenário brasileiro sobre a 
alfabetização de jovens e adultos e as contribuições trazidas pelos 
Pardmetros 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 
gêneros(verbais e não verbais ,literários ,informativos 
,poéticos,publicitários,humoristicos,contos,lendas,noticias,reportAgens). 

Und 10 
Editora 
Moderna 

R$ 133,00 
Cento e trinta e 
três reais 

R$ 1.330,00 

Um mil e 

trezentos 
e trinta 

reais 
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EJA MODERNA- Anos Iniciais - 2° e 3Q 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 
gêneros(verbais e não verbais, literários ,informativos ,poéticos , 
publicitários , humoristicos,contos,lendas,noticias,reportágens).  

Und 10 
Editora 
Moderna 

R$ 133,00 
Cento e trinta e 
três reais 

R$ 1.330,00 

Um mil e 
trezentos 

e trinta 
reais 

el  
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EJA MODERNA- Anos Iniciais - 49  e 55  ano - Manual do Educador.Livro  
deverá ser destinado aos professores do 4' e 59  anos ,o livro deve está 
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 
gêneros(verbais e não verbais, literários ,informativos, poéticos, 
publicitários ,humorísticos ,contos,lendas,noticias,reportdgens). 

Und 10 
Editora 
Moderna 

R$ 133,00 
Cento e trinta e 
três reais R$ 1.330, 00 

Um mil e 

trezentos 
e trinta 
reais 

54 

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

Und 
8 

Editora 
Moderna 

R$ 158,00 
Cento e 
cinquenta e oito 
reais 

R$ 1.264,00 

Um mil e 
duzentos 
e sessenta 
e quatro 

reais 

55 

EJA MODERNA- ANOS FINAIS - 6° AO 9° ANO - MATEMÁTICA - 
MANUAL DO EDUCADOR. Livro deverá 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 
8 

. , 

Editora 
Moderna 

R$ 158,00 
Cento e 
cinquenta e oito 
reais 

R$ 1.264,00 

Um mil e 
duzentos 
e sessenta 
e quatro 
reais 

56 

EJA MODERNA- ANOS FINAIS - 6° AO 9° ANO - HISTORIA - MANUAL 
DO EDUCADOR. Livro deverá ser destinado aos professores de História. 
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 
8 Editora 

Moderna 
R$ 158,00 

Cento e 
cinquenta e oito 
reais 

R$ 1.264,00 

Um mil e 
duzentos 
e sessenta 
e quatro 

reais 

AM.:41733827315 tb...imumz  
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TOTAL R$ 17.000,00 

ITEM. UM  Marca 
Vatilnft 
Extenso 

V• ATot.a1 
•Extenso 

Coleção de Livros Paradidáticos 
para os alunos do ensino infantil 

R$ 170,00 

Cento e 
setenta 

reais R$ 17.000,00 
Dezessete 
mil reais 61  KIT 100  Variadas 

INOVE 
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EJA MODERNA- ANOS FINAIS -6° AO 9° ANO - GEOGRAFIA - MANUAL 
DO EDUCADOR. Livro devera 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 
8 Editora a R$ 158,00 R$ 

Um mil e  
Cento e 
cinquenta e oito 
reais 

R$ 1.264,00 
duzentos 
e sessenta 
e quatro 
reais 

58 

EJA MODERNA- ANOS FINAIS - 6° AO 9° ANO - CIENCIAS - MANUAL DO 
EDUCADOR. Livro deverá ser destinado aos professores de Ciências. 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. 

Lind  8 
i Ed

Mod
tora  
erna 

R$ 158,00 
Cento e 
cinquenta e oito 
reais 

R$ 1.264,00 

UM mil e 
duzentos 
e sessenta 
e quatro 
reais 

59 

EJA MODERNA- 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 
8 Editora 

Moderna 
R$ 158,00 

Cento e 
cinquenta e oito 
reais 

R$ 1.264,00 

Um mil e 
duzentos 
e sessenta ta 
e quatro 
reais 

60 

EJA MODERNA- ANOS FINAIS -6' AO 9' ANO - INGLÊS E ESPANHOL - 
MANUAL DO EDUCADOR. Livro devera 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 
8 Editora 

Moderna 
R$ 158,00 

Cento e 
cinquenta e oito 
reais 

R$ 1.264,00 

Um mil e 
duzentos 
e sessenta 
e quatro 
reais 

111 1 

R$ 187.438,00 

VALOR TOTAL DO LOTE Ill R$ 187.438,00(CENTO E OITENTA E SETE MIL E QUATROCENTOS E TRINTA 
E OITO REAIS) 

LOTE IV:LIVROS PARADIDÁTICOS 

VALOR TOTAL DO LOTE IV R$ 17.000,00(DEZESSETE MIL REAIS) 

• 
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA DE PREÇOS: R$ 2.153.662,00(DOIS MILHÕES E CENTO E CINQUENTA E  TRIES  MIL 
E SEISCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS) 

Prazo de Entrega/Fornecimento: De acordo com edital e ordem de fornecimento. 
Prazo de Validade da Proposta: 60(sessenta)dias 
Forma de Entrega/Fornecimento: Conforme Edital. 
Dados Bancários: Agência n° 3507-6,Conta Corrente n° 81.265 Banco do Brasil: Código(001) 
Representante Legal: Edson Pinheiro Costa  Junior  
Estado Civil:Solteiro 
Profissão: Empresário 
Cargo: Administrador 
RG N° 36190096X SSP SP 
CPF N°417.338.273-15 

FDSONPP4HEISO COSTA 
10.1733827315 Da TM/ . 

Inoue  Educacional  Eireli-CNPJ35.187.278/0001-02 
Rua  Vereador  Edmund* Genuino Oliveira ,n2 2039,Sala -A,São  Cristovão,  Teresina-PI 

inoveeducacional2019@gmailcom(86)3234-2578  



 

Declaramos que: 

INOVE 

Declara por fim, que aceitamos e concordamos com todas as condições estabelecidas no referido 
Edital e anexos. 

Os produtos são de primeira qualidade; 
• Nos pregos estão inclusos todas as despesas com mão-de-obra, fretes, abatimentos e/ou,  descontos, 
encargos de qualquer natureza, tributos e taxas, enfim, todos os custos diretos e/ou indiretos necessários 
ao cumprimento do objeto ora licitado que interfiram no prego proposto; 

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

Autorização de Fornecimento dos Materiais - AFM. 

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

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

Teresina(PI), 20 de Dezembro de 2021 

Assinado de forma digital 
EDSON PINHEIRO por EDSON PINHEIRO COSTA 

COSTA JUNIOR:41733827315 

JUNIOR:41733827315 Dados: 2021.12.2021:14:31 
-03'00' 

INOVE EDUCACIONAL EIRELI 

CNPj N2 35.187.278/0001-02  

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

Inoue  Educacional Eireli-CNPJ35.187.278/0001-02 
Rua Vereador Edmundo Genuino Oliveira „ng 2039,Sala -A,Stio Cristovão,  Teresina-PI 

n0veeducac10nal2019@gmail.corn  (86)3234-2578 
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INOVE 

1. ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE 

1.1. Parâmetros implementados, em atendimento aos Incisos do 

"caput" do artigo 41 do Decreto 8.420/2015 

Atuando em conformidade com a transparência, ética e 

integridade, visando o fortalecimento de seus valores, a Inove Educacional 

implementou regas voltadas à integridade, onde estão definidas, especialmente, 

no Código de Conduta e nas Políticas Internas da empresa. Abordando regras 

sobre Ambiente de Trabalho (assédio e discriminação), Combate a Corrupção 

(Cortesias Comerciais, Contribuições Políticas, Patrocínios e Doações, 

Contratação de Terceiros, Relações com Agentes Públicos), Conflito de 

Interesses, Concorrência, Prevenção contra Lavagem de Dinheiro, Uso e 

Proteção de Ativos (Proteção de dados pessoais), Meio Ambiente, Departamento 

de  Compliance  (canais de denúncia e comunicação, descumprimento e 

consequências). 

Além de todas essas normas, nós atuamos de forma incisiva 

na prevenção, detecção e mitigação de desvios, irregularidades, fraudes e atos 

ilícitos praticados contra a administração pública. 

1.2 Descrição do modo de implementação dos parâmetros previstos na 

alinea "a" 

0 nosso Programa de Integridade é desenvolvido e 

implementado com base nos pilares das nossas atividades e no porte empresarial. 

Assim, concentramos nossas principais regras em nosso 

Código de Conduta, na Política Anticomtpção e Política de Treinamentos. Dessa 

forma, a Alta Direção da empresa está comprometida e atua constantemente na 

implementação efetiva de todas as normas definidas, através de comunicados aos 

colaboradores e terceiros, treinamentos, destinação de recursos necessários e 
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NOVE 
análise critica periódica para um monitoramento constante em busca da melhoria 

continua. 

Para que o Programa de Integridade seja realmente eficaz, 

designamos um profissional responsável, o qual possui autoridade, Certificação 

em  Compliance  Anticorrupção e independência para desenvolver suas 

atividades. Estamos em processo de aprimoramento e, em breve, elegeremos um 

Comitê de  Compliance  para que haja maior propagação desta cultura de 

Integridade; 

Importante mencionar, ainda, que nosso programa possui 

como base o levantamento de riscos de nossas atividades e setores, sua devida 

análise e classificação e controles (financeiros ou não) definidos para a detecção, 

prevenção e mitigação de irregularidades, desvios, fraudes e atos ilícitos que 

possam ser praticados contra a Administração Pública. Para isso, definimos todo 

o processo de análise na Diretriz de Riscos da Inove Educacional, detalhando 

todo o procedimento de análise. 

Em síntese, nosso programa é monitorado e medido 

constantemente para o devido acompanhamento, análise e eventuais melhorias 

que possam ser feitas. 

1.2. Importância da Implementação do Programa de Integridade 

Nossa empresa preza por todas as normas definidas no 

Programa de Integridade, as consideramos importantes para o desenvolvimento 

empresarial e nos dedicamos para que sejam cumpridas em sua totalidade. 

Entendemos que estar em conformidade vai muito além de 

cumprir as normas e leis estabelecidas. Nosso esforço diário é para que 

integridade esteja atrelada à nossa cultura organizacional, pois sabemos 

estaremos beneficiando a nós e toda a sociedade. 

Dessa forma, ternos como principal pi lar o 

comprometimento da Alta Direção, atuando de forma continua para que o 
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programa seja corretamente implementado, monitorado e cumprido através de 

várias ações. 

2. MODO DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE 

INTEGRIDADE 

A Inove Educacional tem definida a seguinte estrutura para 

seu Programa de Integridade: 

• Comprometimento da Alta Direção: Além da análise da 

necessidade de desenvolvimento e implementação de um Programa de 

Integridade, nossa direção também verifica se o mesmo está se propagando 

conforme os valores e princípios da empresa. Dessa forma, atua de maneira 

continua, fiscalizando, enviando comunicados aos colaboradores e terceiros que 

mantemos relacionamento, há treinamento voltado exclusivamente para a Alta 

Direção, tratando de como deve ser o comportamento da liderança e a importância 

das suas atitudes como exemplo para os demais, são destinados recursos para que 

haja melhoria continua do programa, além dos demais esforços necessários para 

que surta os efeitos esperados. 

• Identificação de Riscos:  Sao  realizadas análises dos riscos de quatro 

em quatro meses ou conforme haja necessidade. Nestas, identificam-se os 

possíveis riscos de desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos que possam ser 

praticados; a chance de ocorrere; o impacto que podem causar, para que, baseados 

nessa identificação, sejam definidos os controles específicos (financeiros ou não) 

para prevenção, detecção e mitigação. Aqui, inclui-se tanto os riscos residuais 

quanto os inerentes ao negócio. Todo este processo segue um padrão estabelecido 

pela Diretriz de Riscos adotada pela empresa. 

• Designação de  responsive!:  A Empresa designou um responsável 

que possui autoridade, conhecimento e independência para o desenvolvimento de 

suas atividades, especialmente na supervisão da concepção e implementação do 
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programa; aconselhamento e orientação para os colaboradores ; reporte do 

desempenho do programa à Alta Direção e melhoramento continuo. Estamos em 

processo de definição do nosso Comitê de  Compliance,  que deverá ser 

estabelecido em breve. 

• Código de Conduta: No Código de Conduta da empresa são 

determinadas as regras para o Ambiente de Trabalho (assédio e discriminação), 

Combate a Corrupção (Cortesias Comerciais, Contribuições Políticas, Patrocínios 

e Doações, Contratação de Terceiros, Relações com Agentes Públicos), Conflito 

de Interesses, Concorrência, Prevenção contra Lavagem de Dinheiro, Uso e 

Proteção de Ativos (Proteção de dados pessoais), Meio Ambiente, Departamento 

de  Compliance  (canais de dentIncia e comunicação, descumprimento e 

consequências). 

• Política Anticorrupcão: Tem como base a Lei Anticorrupção, 

fornecendo meios e ferramentas adequadas para o auxilio na identificação de 

situações de risco, possíveis pagamentos indevidos e a forma de agir nesses casos. 

Assim como as demais, encontra-se disponível para todos os Colaboradores e, 

sempre que possível, é tratada nas reuniões, treinamentos e encontros, 

reafirmando as diretrizes da empresa e sugerindo que quaisquer davidas sejam 

reportadas ao Departamento de  Compliance.  

• Política de Treinamentos: Nossos colaboradores, em sua totalidade, 

possuem acesso aos treinamentos acerca do programa de integridade, sendo que 

nosso maior objetivo é que todos realmente entendam as regras para que possam 

cumpri-las de maneira eficaz, estando preparados para detectar e reagir a possíveis 

casos de corrupção e demais fraudes. Dessa forma, entendendo a importância dos 

nossos canais de comunicações e denúncias, saibam utilizá-los, um.a vez que é 

garantindo o anonimato, a confidencialidade e não retaliação. Nós consideramos 

essencial a participação de todos. Como possuimos vários setores com funções 

diferentes, os treinamentos são feitos de forma especifica para cada setor e, em 
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seguida, reafirmado a todos. Assim, conseguimos direcionar melhor a mensagem 

a ser entregue. 

• Canais de denúncias, investigação e medidas 

disciplinares: disponibilizamos Canais de Comunicação  corn  mecanismos 

capazes de garantir a confidencialidade para receber informações ou denúncias, 

identificadas ou anônimas, sobre eventuais descumprimentos dos princípios e 

valores da empresa. Os canais são: ouvidoria.compliance gmail.com  e aplicativo 

disponível para baixar no Google  Play, App Store  e QR  CODE  disponibilizado na 

empresa. Todos os relatos recebidos serão apurados e discutidos pelo 

Departamento de  Compliance,  as denúncias de boa fé serão investigadas e, se 

confirmada a procedência, aplicaremos a medida disciplinar adequada ao caso. 

• Medição e monitoramento: Nosso programa é 

monitorado e medido de forma constante para que possamos acompanhar sua 

efetividade, detectar necessidades de correções e implementar as melhorias 

necessárias. 

• Auditoria: Possuímos um plano de auditoria, que será 

realizado por profissionais especializados e independentes, a partir do mês de 

julho de 2022 todos os anos. Serão auditadas todas as áreas de  Compliance.  

• Medidas disciplinares em caso de violação do 

programa de integridade: Todos os que infringirem as normas do nosso 

programa, responderão de forma proporcional ao ato praticado, conforme descrito 

no Código de Conduta da Inove Educacional. 

3. ATUAÇÃO DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE NA 

PREVENÇÃO, REMEDIAÇÃO E DETECÇÃO DO ATO LESIVO, OBJETO 

DA APURAÇÃO 

Nosso programa de integridade é estruturado de forma que 

possamos prevenir, remediar e detectar possíveis atos lesivos tanto para a própria  
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empresa quanto A administração pública. Desenvolvemos regras claras e objetivas, 

bem como buscamos propaga-Ias ao máximo para que não exista dúvidas ou 

alegação de falta de conhecimento. 

Incentivamos que sejam feitas denúncias de boa fé, através 

dos Canais de Comunicações e proibimos qualquer tipo de retaliação. Delitos que 

venham a ser comprovados serão informados A Alta Administração que tomará as 

providências e reportará, se necessário, As autoridades competentes. 

Um  Compliance  eficaz evita danos incalculáveis a qualquer 

organização, seja ela pública ou privada. Por isso, nos comprometemos em cumprir 

e propagar tudo aquilo que adotamos no nosso Programa.  

• 
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ANEXOS 

1) Comprometimento da Alta Direção: ata de reunião e treinamento alta 

direção; 

2) Código de Conduta; 

3) Políticas Internas; 

4) Matriz e Diretriz de riscos; 

5) Canal de comunicação e denúncias  (print  de telas do aplicativo, além do 

Código de Conduta.  
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DECLARACÃO ANTICORRUPCÃO 

INOVE EDUCACIONAL EIRELL por seu Representante legalmente constituído, 

DECLARA, sob as penas da lei: 

• Que está ciente, conhece e entende os termos das leis anticorrupção brasileiras 

ou de quaisquer outras aplicáveis ao seu ramo de atuação, comprometendo-se a abster-

se de qualquer atividade que constitua uma violação das disposições das Regras 

Anticorrupção, por si e por seus administradores, diretores, funcionários e agentes, bem 

como seus sócios que venham a agir em seu nome. 

• Que se obriga a conduzir suas práticas comerciais, durante a consecução dos 

seus serviços, de forma ética e em conformidade com os preceitos legais aplicáveis. 

• Que na execução dos seus serviços, nem a empresa nem qualquer de seus 

diretores, empregados, agentes ou sócios agindo em seu nome, devem dar, oferecer, 

pagar, prometer pagar, ou autorizar o pagamento de, direta ou indiretamente, qualquer 

dinheiro ou qualquer coisa de valor a qualquer autoridade governamental, consultores, 

representantes, parceiros, ou quaisquer terceiros, com a finalidade de influenciar 

qualquer ato ou decisão do agente ou do governo, ou para assegurar qualquer vantagem 

indevida, ou direcionar negócios para, qualquer pessoa, e que violem as Regras 

Anticon-upção. 

Declara neste ato que: 

a) não violou, viola ou violará as Regras Anticorrupção 

b) tem ciência que qualquer atividade que viole as Regras Anticorrupção é 

proibida e que conhece as consequências possíveis de tal violação, inclusive a 

possibilidade de rescisão motivada imediata de contratos com administração pública, 

independentemente de qualquer notificação, observadas as penalidades devidas. 

Teresina/P1, 10 de dezembro 2021. 

EDSON PINHEIRO Assinado de forma digital 

COSTA por EDSON PINHEIRO COSTA 
JUNIOR:41733827315 

JUNIOR:4173382731 Dados: 2021.12.20 12:14:17 

5 -0300'  
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2 Dados: 2021.12.2012:14:39 
-0300 

INOVE EDUCACIONAL EIRELI 



POLÍTICA INTERNA ANTCORRUPÇÃO E RELACIONAMENTO COM  

PODER PÚBLICO  

Emissão: 08 de dezembro de 2021 

Vigência: 08 de junho de 2022 

Revisão: A revisão ocorrerá a cada 06 (seis) meses, ou em menor período, 

caso haja algum fator especifico que demande atenção. 

Responsável funcional: A responsável pela atualização e revisão desta 

Política é a Coordenadora de  Compliance.  

1. OBETIVO 

0 objetivo da Política Anticorrupção é reforçar o compromisso da Inove 

Educacional de manter os mais elevados padrões de integridade, ética e 

governança na condução de seus negócios ao estabelecer diretrizes de combate 

corrupção tanto em relação as instituições públicas como as empresas privadas. 

A Política visa assegurar que os todos colaboradores, parceiros e 

fornecedores da Empresa compreendam as diretrizes da Lei Anticorrupção 

brasileira para que observem as diretrizes, prevenindo e combatendo situações 

propensas a atos de corrupção, suborno e fraudes. Esta Política corrobora as 

diretrizes do Código de Conduta da Empresa, assim, ambos os normativos devem 

ser seguidos em sua plenitude, a fim de prevenir, mitigar e remediar os riscos de 

corrupção. 
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2. APLICAÇÃO 

A presente Política abrange todos os colaboradores (Próprios ou Terceiros) 

de qualquer nível hierárquico, e todos fornecedores, prestadores de serviços, 

agentes intermediários e outros parceiros de negócio. 0 cumprimento desta 

Política é obrigação para os envolvidos nos negócios da Empresa, sendo vital para 

garantir a sustentabilidade e a proteção da reputação da mesma. 

3. DIRETRIZES GERAIS 

A Inove Educacional proíbe e não tolera nenhuma prática de corrupção, 

suborno, pagamento ou recebimento de propina seja com a Administração Pública, 

nacional ou estrangeira, ou com Empresas Privadas,  corn  base na lei anticorrupção 

brasileira e internacional. 

3.1. Relacionamento com Poder Público 

Reafirmamos nossa postura integra e transparente em nossos 

relacionamento com o Poder Público e proibimos quaisquer atos de corrupção e 

suborno, de forma direta ou indireta, no relacionamento com um Agente Público 

ou a um terceiro com ele relacionado, seja nacional ou transnacional. 

Todos os colaboradores, fornecedores, terceiros e parceiros que atuam em 

nome da Empresa estão proibidos de oferecer, prometer, autorizar ou receber 

(direta ou indiretamente) qualquer vantagem indevida (pagamentos, presentes ou 

a transferência de qualquer coisa de valor) para agente público no intuito que 

influencie, facilite ou recompense qualquer ação ou decisão oficial em beneficio da 

Empresa ou próprio. 

Nenhum colaborador, terceiro ou parceiro sofrerá qualquer tipo de 

retaliação ou penalização devido a atraso ou perda de negócios resultantes de sua  
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recusa em pagar ou receber propina. É fundamental que se aja com 

responsabilidade ao efetuar relato da situação, que devem ser consistentes e 

verídicos. 

3.1.1. Lei Anticorrupção 

A Lei Anticorrupção brasileira dispõe sobre a responsabilização objetiva, 

administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos de corrupção contra 

administração pública nacional ou estrangeira. Por meio dessa lei a pessoa jurídica 

passa a ter responsabilidade objetiva pelo ato ilícito cometido por seu colaborador, 

agente intermediário ou representante que beneficie a empresa, isso significa que 

a empresa responderá por qualquer ato de corrupção sem a necessidade de provar 

a culpa ou conhecimento dos responsáveis da empresa. 

Para a realização dos atos lesivos não é necessário que o ato ilícito seja 

concretizado, basta  promoter  ou oferecer vantagens indevidas a Agentes Públicos 

ou pessoas a ele relacionadas. As penalidades previstas na lei podem ser 

administrativas como multa sobre o faturamento bruto e publicação da decisão 

condenatória em meios de comunicação de grande circulação, e judiciais como a 

proibição de recebimentos de incentivos ou empréstimos de instituições 

financeiras públicas ou controladas pelo poder público, decretação de perdimento 

de bens e direitos, reparação do dano, até a suspensão ou dissolução das atividades 

da empresa. A responsabilização da pessoa jurídica não exclui a responsabilidade 

individual criminal de seus administradores, colaboradores ou qualquer pessoa 

que seja autora ou participe do ato de corrupção contra a Administração Pública. 

3.2. Relacionamento com Fornecedores, Parceiros e 

Terceiros 

Todos os fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e 

outros parceiros que conduzam negócio com a Empresa ou em nome desta, devem 

agir com o mais alto nível de integridade. 
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Assim, a Inove Educacional se reserva no direito de realizar uma avaliação 

de riscos de  compliance  por meio um procedimento de  due diligence  de 

integridade que visa conhecer e avaliar os riscos de integridade aos quais pode 

estar exposto, nos seus relacionamentos com terceiros, com base na avaliação do 

perfil, do histórico de envolvimento em casos de corrupção, da reputação e das 

práticas de combate à corrupção, dentre outros critérios de  compliance.  Quando 

uma situação de risco for identificada na  due diligence  de integridade, esta deve 

ser tratada de forma satisfatória com o apoio da  Area  de  Compliance  antes que a 

relação seja contratada ou continuada. 

De acordo com a Lei Anticorrupção, a Empresa pode ser responsabilizada 

pelas ações de fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e 

outros parceiros de negócios caso participem atos de subornos ou corrupção que 

vissem beneficiar a mesma, independente dela ter conhecimento da suposta 

conduta imprópria praticada. 

Portanto, o colaborador nunca deve pedir a um terceiro intermediário que 

se envolva ou tolere qualquer conduta que o próprio colaborador esteja proibido 

conforme os termos dessa Política. 

3.3. Pagamento de Facilitação 

São conhecidos como "pagamentos de facilitação" pagamentos feitos a 

funcionários tanto do setor público como do setor privado, como beneficio pessoal, 

para garantir ou acelerar a execução de atos de rotina a que a empresa tenha 

direito. 

A Inove Educacional  profile  e não tolera o oferecimento ou pagamento de 

facilitação para acelerar ou favorecer a análise e obtenções de licenças, 

autorizações e permissões a serem realizados por seus colaboradores, 

fornecedores ou agentes intermediários. 
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3.4. Conflito de Interesses 

Todos os colaboradores da Inove Educacional devem agir de modo a 

prevenir e remediar situações que possam causar ou sugerir conflito de interesses 

nas relações entre colaboradores, fornecedores, concorrentes e órgãos públicos e 

que, se não revelados, podem vir a abalar a confiança e a credibilidade do 

colaborador e da Empresa. 

Dessa forma, os colaboradores não devem usar de sua posição na empresa 

para apropriar-se de oportunidades, favores ou vantagens em beneficio próprio, 

não devem usar informações confidenciais de forma imprópria para beneficio 

próprio, não devem ter nenhum envolvimento direto em negócios que sejam 

conflitantes com os interesses da organização, ou seja, devem evitar qualquer 

situação de real ou potencial conflito de interesse que de alguma forma, possa 

comprometer sua independência ou imparcialidade. 

Portanto, toda possível situação de conflito de interesses deve ser evitada e 

declarada no nosso Canal de Comunicação para que possa ser tratada de forma 

apropriada pela área de  compliance,  conforme as regras dispostas no Código de 

Conduta. 

3.5. Brindes, Presentes e Hospitalidades 

Os colaboradores, parceiros e fornecedores estão proibidos de aceitar ou 

oferecer qualquer tipo de vantagem, como brindes, presentes e hospitalidades, 

para Agentes Públicos, pessoa a ele relacionada, ou Partes Privadas a fim de 

influenciar suas decisões ou obter beneficio próprio ou para empresa. Todos os 

brindes, presentes e hospitalidades devem ser declarados, e a fim de evitar 

qualquer situação de desconforto ou desconfiança, somente será permitido aceitar 

brindes institucionais e sem valor comercial.  
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Os brindes ou presentes com valor comercial serão encaminhados para a 

Comunicação Interna que irá realizar o sorteio entre os colaboradores, no intuito 

de evitar situações que possam interferir em decisões ou causar algum descrédito 

tanto ao colaborador como A Empresa. Se o colaborador tiver alguma dúvida sobre 

como se portar em caso de recebimentos de algum tipo de brinde, presente, 

refeição, viagem, hospedagem ou entretenimento, ele poderá contatar seu superior 

imediato, o seu gestor ou pela Ouvidoria. 

Por fim, destaque-se a existência da "Política de Brindes, Presentes e 

Hospitalidades" que deve ser observada e cumprida de forma complementar. 

3.6. Doações de Responsabilidade Social e Patrocinios 

As doações com fins de responsabilidade social e os patrocínios deverão ser 

realizadas de forma transparente, sendo previamente documentadas, aprovadas e 

feitas apenas por razões legitimas ao objetivo da doação e patrocínio, como servir 

os interesses humanitários de apoio As instituições culturais e educacionais e 

buscar a valorização e conhecimento da marca. 

As contribuições de doações e patrocínios serão realizadas com o mais 

elevado padrão de transparência, integridade e legalidade. São vedadas que 

doações e patrocínios sejam oferecidos, prometidos ou concedidos com a 

finalidade de se obter vantagem inadequada ou influenciar a ação de um agente 

público. 

Dessa forma, a fim de verificar a idoneidade e legalidade da organização a 

ser beneficiada, seja por doação ou patrocínio, será realizada uma  due diligence  de 

integridade no intuito de obter informações como histórico de envolvimento em 

casos de corrupção, fraudes, se possuem administradores que sejam agentes 

públicos ou pessoas politicamente expostas, dentre outras.  
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3.7. Doações Políticas 

A Inove Educacional não se envolve em atividades político-partidárias e não 

realiza contribuições políticas, seja para candidatos, partidos  politicos,  

representantes de partidos ou campanhas afins, pela Empresa, ou em nome dela, 

conforme proibição legal. 

Respeita a participação de seus colaboradores em atividades Políticas desde 

que sejam sempre em caráter pessoal, fora do expediente de trabalho e em 

observância As diretrizes do Código de Conduta Ética. 

3.8. Registros das Operações Contábil-Financeiras 

A Inove Educacional exige e assegura que todas as transações/operações 

contábil/financeiras estejam totalmente documentadas, corretamente aprovadas e 

classificadas para a descrição correta de despesa que reflitam de maneira precisa a 

sua natureza, com o respeito aos acionistas, investidores e sociedade em geral. Em 

hipótese alguma, documentos falsos, imprecisos ou enganosos devem constar dos 

livros e registros. 

Todos os registros e respectivos documentos originais comprobatórios das 

operações contábil-financeiras da Empresa serão apresentados aos órgãos 

públicos fiscalizadores e A auditoria externa, sempre que for necessário. 

3.9. Participação em Licitações Públicas 

Nos casos em que a Empresa participa de licitações públicas estará sujeita e 

cumprirá as disposições legais da Lei das Licitações (ng- 8.666/13), da Lei 

CNRI: 35.187.278/0001-02 



NI D\IEE f 
Anticorrupção, as normas da licitação e as cláusulas contratuais firmadas com o 

órgão público licitante. 

3.10. Combate A. Lavagem de Dinheiro 

A lavagem de dinheiro configura-se no processo pelo qual há a 

transformações de recursos de ganhos de atividades ilegais em ativos com uma 

origem aparentemente legal. 

Somos comprometidos com a transparência e legalidade nas transações 

financeiras. Portanto, os colaboradores que possuírem evidências ou suspeitas de 

práticas de lavagem de dinheiro devem procurar imediatamente nossa Ouvidoria 

ou a  Area  de  Compliance.  

4. INDÍCIOS DA PRATICA DE CORRUPÇÃO  ("RED FLAGS")  

Para fins dessa Política e para garantir o cumprimento da Lei 

Anticorrupção, algumas situações concretas podem configurar indícios da 

ocorrência de corrupção, devendo os Colaboradores (Próprios e Terceiros) 

dispensar especial atenção para as seguintes situações: 

- A contraparte tenha má reputação por ter se envolvido, ainda que 

indireto, em assuntos relacionados à corrupção, atos antiéticos ou potencialmente 

ilegais; 

- A contraparte solicitou comissão que é excessiva, paga em dinheiro ou de 

outra forma irregular; 

- A contraparte é controlada por um Agente Público ou tem relacionamento 

próximo com a Administração Pública;  

CNN: 35.187.278/0001-02 



- A contraparte é recomendada por um Agente Público; 

- A contraparte fornece ou requisita fatura ou outros documentos 

duvidosos; - A contraparte se recusa ou tenta dificultar a inclusão das cláusulas 

anticorrupção no contrato por escrito; 

- A contraparte não possui escritório ou funcionários compatível com sua 

atividade; As situações previstas acima não compõem um rol taxativo e os indícios 

podem variar em função da natureza da operação, da solicitação de pagamento 

e/ou despesa, assim como da localização geográfica. 

Tais situações não são, necessariamente, provas de corrupção, nem 

desqualificam automaticamente, Colaboradores, Fornecedores, Prestadores de 

Serviços ou Agentes Intermediários. Todavia, devem ser verificadas até que se 

tenha certeza de que não configuram infração a Lei Anticorrupção e a esta Política. 

Todo Colaborador que se deparar com umas das situações acima elencadas 

deve comunica-la imediatamente à Ouvidoria. 

5. COMUNICAÇÃO, TREINAMENTO E DÚVIDAS 

A Empresa manterá um plano de comunicação e treinamento periódico e 

constante para seus Colaboradores com intuito de divulgar e conscientizar da 

importância do cumprimento das regras dessa Política e da Lei Anticorrupção. 

É de responsabilidade de todos os Lideres da Inove Educacional divulgar 

para seus liderados o conteúdo desta Política e conscientizá-los sobre a 

necessidade e importância de sua observância e incentivá-los a apresentar dúvidas 

ou preocupações com relação a sua aplicação.  
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Quaisquer situações, exceções e/ou esclarecimentos sobre a aplicação desta 

Política poderão ser enviadas pelo canal de comunicação as empresa, disponível 

pelo  e-mail  ou Aplicativo. 

6. CANAL DE COMUNICAÇÃO 

É essencial que todos abrangidos por esta Política relatem qualquer ato ou 

indicio de ato de corrupção, pagamento/recebimento de propina ou outra situação 

que viole esta Política Anticorrupção, assegurando a proteção dos padrões éticos 

adotados pela Empresa e preservando sua imagem no mercado. 

Nesse sentido, disponibilizamos os Canais de Comunicação: 

- E-mail: ouvidoria.compliance Ymail.com  

-  App:  Disponível em nossas plataformas digitais e QR  CODE  que encontra-

se por todos os setores da Empresa. 

Este canal é operado pelo Setor de  Compliance.  Não é necessário se 

identificar ao utilizar o canal, mas é fundamental agir com responsabilidade ao 

efetuar relatos, que devem ser consistentes e verídicos. Não haverá qualquer 

retaliação para o Colaborador que utilizar o canal, conforme estabelecido na 

Política de Não Retaliação a Denunciantes. 

7. INVESTIGAÇÕES E SANÇÕES 

Todos os incidentes informados de suspeitas de violação desta Política 

serão investigados imediatamente e de forma apropriada. Se, depois da 

investigação, verificar-se que ocorreu uma conduta que infringe as regras dessa 

Política, serão tomadas medidas corretivas imediatas e exemplares, sempre de 

acordo com as circunstâncias, gravidade e a lei aplicável.  
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Qualquer colaborador, terceiro ou parceiro que viole qualquer disposição 

desta Política estará sujeito a sanções disciplinares previstas no Código de Conduta 

da Empresa, listadas abaixo: 

- Advertência por escrito; 

- Suspensão; 

- Demissão sem justa causa; 

- Demissão por justa causa; 

- Exclusão do fornecedor, parceiro ou agente intermediário; 

- Ação judicial cabível. 

O 
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ATA DE REUNIÃO 

Ata de N2: 001 

Realizada em: 30/11/2021 

Hora de Inicio: 11:00 hrs 

Hora de Término: 12:10 hrs 

Local:  Video  Conferência 

Objetivo: Apresentar à Alta Direção da empresa o Código de Conduta da Inove 

Educacional para que, sendo aprovado, seja divulgado aos demais colaboradores. 

Participantes: Marina Teixeira, Edson Pinheiro Costa Júnior. 

Assuntos abordados: 

A reunião teve inicio às 10 horas. 

Iniciou com a apresentação do Código de Conduta ao sócio administrador da 

Inove Educacional, detalhando cada tema abordado, conforme a necessidade e o 

ramo de atividade da empresa. 

Marina explicou sobre a Lei Anticorrupção e sua objetividade, onde a 

empresa é responsável pelos atos praticados pelo funcionário, mesmo que alegue 

não ter conhecimento. 

Edson levantou questionamentos sobre a lei, como poderia deixar isso claro 

aos funcionários principalmente no treinamento, para que fosse realmente 

absorvido e compreendido o que está descrito no Código e sobre suas 

responsabilidades. 

Marina explicou como será abordado, focando no plano de ação para que o 

Programa de  Compliance  tenha eficácia e deixando claro que o comprometimento 

da Alta Direção é fundamental nesse processo e conscientização. 

Após sanar todas as dúvidas, o sócio aprovou o conteúdo, não sendo 

necessário alteração e ficou estabelecido que o treinamento ocorrerá de forma 

presencial no mês de janeiro de 2022. 



 

A apresentação do referido código já serviu como treinamento da Alta 

Direção. 

A reunião finalizou às 12:10 horas, com a palavra e comprometimento da 

Alta Direção, determinada em cumprir e fazer cumprir todo o conteúdo do Código 

de Conduta. 

Assinado de forma digital 
EDSON PINHEIRO por EDSON PINHEIRO COSTA 

COSTA JUNIOR:41733827315 

JUNIOR:41733827315 Dados: 2021.12.20 120921 
-0300' 

• MARINA Assinado de forma 

TEIXEIRA 
digital por MARINA 
TEIXEIRA 

LIMA:045382 LIMA:04538230332 
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12:31:50 -03'00' 
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missiio: 

Oferecer um atendimento exclusivo, prezando pela 

pontualidade, excelência e qualidade nos nossos 

produtos e serviços. 

insiko: 

Desenvolver um trabalho diferenciado, entregando o 

melhor que temos para que possamos ser referência 

regional no nosso seguimento. 

VALORES: 

Prezamos pela ética, integridade, responsabilidade e 

eficiência, não só com nossos empregados e 

colaboradores, mas também com todos aqueles que 

conosco se relacionam. 





1. APRESENTAÇÃO 

e 

• 

Inspirado nos nossos Valores, este Código de Conduta representa o 

compromisso que temos com a Ética e Integridade empresariais. É um 

importante instrumento que deve servir como um guia para compreensão das 

condutas esperadas por todos aqueles que, de alguma forma, se relacionem 

conosco, pois sua aplicação se estende, obrigatoriamente, a todos estes. 

Abordamos também a forma apropriada de relatar condutas 

suspeitas ou violações. Assim sendo, é muito importante que você compreenda 

todos os tópicos aqui abordados. Para ajudá-lo, cada um deles virá 

acompanhado por uma seção que esclarece o que esperamos de você, 

lembramos que as atitudes permitidas e/ou proibidas, listadas neste Código 

não são taxativas, podendo variar conforme a conduta do autor. 

1.2. GESTÃO 

A aprovação deste Código e suas atualizações são de 

responsabilidade da Alta Gestão da empresa. Sugestões de melhorias devem 

ser encaminhadas ao departamento de  Compliance  ou .45 Administração. 
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3. AMBIENTE DE TRABALHO 

Sabemos que a imagem de uma empresa é formada com base na 

qualidade dos seus serviços e nas suas condutas. Sendo assim, nos 

comprometemos a agir em conformidade com as leis e regulamentações de 

• segurança do trabalho, saúde e meio ambiente e esperamos que você faça o 

mesmo. 

Incentivamos nossos colaboradores a adotarem os mais altos 

padrões de convivência entre si, não se restringindo somente à estes, como 

também aos nossos clientes, parceiros, fornecedores e distribuidores. 

3.2 DIVERSIDADE E INCLUSÃO 

Acreditamos que um local de trabalho, com pessoas competentes, 

valorizadas e engajadas, potencializa nossos resultados. Buscamos um espaço 

diversificado e de inclusão, que valorize a inovação e não toleramos qualquer 

tipo de desrespeito ou discriminação. Propiciamos um ambiente de trabalho 

• justo e com oportunidades de crescimento profissional baseado nas 

habilidades de cada um. 
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O QUE ESPERAMOS DE  VOCE  

NO NOSSO AMBIENTE INTERNO E.  IMPORTANTE FICAR ATENTO E GARANTIR: 

• A igualdade de acesso às oportunidades 

• 0 respeito no trato pessoal, independentemente da posição ocupada. 

• O respeito às atribuições funcionais dos empregados, estando atento para 

não as ultrapassar. 

3.3 COMBATE À EXPLORAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL E/OU ANÁLOGO 

AO DE ESCRAVO 

O trabalho infantil, bem como o escravo, são fenômenos complexos e 

inter-relacionados que afetam negativamente toda a sociedade. Sabendo disso, 

nos comprometemos a combater estas violações aos Direitos Humanos e 

Trabalhistas. Repudiamos e não contribuímos, em nossas atividades ou de 

nossos parceiros, com nenhuma forma de exploração do trabalho de maneira 

ilegal ou degradante. 

O QUE ESPERAMOS DE VOCÊ 

Esperamos que você, assim como nós, apoie esta causa. Não aceite, não seja 

cúmplice e, se souber ou suspeitar de situações que envolvam condições de 

trabalho inapropriada, nos comunique através do nosso canal de comunicação 

ou reporte direto ao órgão governamental responsável ligando no número 100. 
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3.4 DISCRIMINAÇÃO E ASSÉDIO 

Assédio caracteriza-se por condutas verbais ou físicas de humilhação, 

coação ou ameaça a empregados. Refere-se também à criação de um ambiente 

de trabalho hostil que interfira no desempenho individual ou afete as condições 

de trabalho dos demais envolvidos. 

Não toleramos qualquer forma de assédio, tais como sexual, moral ou 

de qualquer outra natureza, nem situações que configurem discriminação, 

desrespeito, intimidação ou ameaça no relacionamento entre empregados, 

independentemente de seu nível hierárquico. 

ATI JDES QUE NÃO TOLERAMOS  

• A desqualificação pública por meio de piadas, insultos ou insinuações 

vexatórias, 

• Tratar subordinados de forma desrespeitosa; 

• Perseguir ou ameaçar empregado, cliente, fornecedor, visitante ou 

quaisquer outras pessoas, aproveitando-se do cargo que ocupa; 

• O assédio sexual, praticado mediante declarações não desejadas, carinhos 

não correspondidos ou manifestações não verbais de natureza sensual; 

SPERAMOS DE  VO  

Esperamos que você trate todos com respeito e dignidade, buscando 

sempre incentivar esse comportamento para que tenhamos um ambiente de 

trabalho livre de assédio. Para isso, nunca se comporte de uma maneira ofensiva, 

insultante, intimidadora, maliciosa ou humilhante. 

Não faça piadas ou comentários sobre  raga,  etnia, religião, preferência 

sexual, idade, aparência ou deficiência física de uma pessoa. Jamais distribua ou 

exponha material ofensivo, incluindo fotos ou desenhos inapropriados. 
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3.5 FRAUDE 

A fraude ocorre quando o colaborador induz a empresa ou algum 

terceiro a erro afim de obter vantagem para si ou para outrem. Além de prejudicar 

o crescimento da organização, este tipo de conduta é considerado crime pelo 

Código Penal. 

O QUE ESPERAMOS V 

Incentivamos a denúncia aberta e imediata ao Departamento de  

Compliance  de qualquer tentativa, real ou suspeita, de fraude envolvendo nossa 

empresa e/ou nossos Colaboradores. Dessa forma, se você tiver conhecimento 

de práticas fraudulentas que nos envolvam, reporte imediatamente à nossa 

Ouvidoria que está disponível para todos. 

9 



RELACIONAMENTO 

COM TERCEIROS 
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4. RELACIONAMENTO COM TERCEIROS 

4.1 CORRUPÇÃO 

Corrupção é todo ato que envolva a promessa, o oferecimento ou a 

entrega, direta ou indireta, de dinheiro ou de quaisquer outros benefícios, 

independentemente do seu valor econômico, com o objetivo de obter alguma 

vantagem ilícita para si, terceiros ou para a empresa. Para fins de apuração 

interna, atos dessa natureza envolvendo quaisquer terceiros, sejam agentes 

públicos ou privados, serão considerados corrupção. 

Nós repudiamos todo e qualquer de atitude dessa natureza. Um dos 

pilares do nosso Programa de  Compliance  é a prevenção .6 corrupção, e, para isso, 

desenvolvemos treinamentos periódicos sobre o assunto, bem como políticas 

internas auxiliando todos os nossos empregados na compreensão dos tipos de 

corrupção existentes, o impacto na imagem da Empresa e o que deve ser feito 

para evitá-los. 

E de responsabilidade de cada um conhecer e aplicar as regras e os 

cuidados expostos no nosso Programa de  Compliance  Anticorrupção, bem como 

relatar, caso se tenha conhecimento, qualquer conduta duvidosa, utilizando-se 

dos canais disponíveis. 

• 

• 
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• No Brasil, a corrupção (ativa e passiva) é um crime previsto 

pelo Código Penal, com pena que pode chegar a até 12 anos de 

reclusão. 

• Em 2013, foi publicada a Lei  re  12.846/2013 ("Lei 

Anticorrupção") que prevê a responsabilização de empresas por 

atos de corrupção praticados por seus funcionários nas esferas 

administrativa e judicial. Além das multas expressivas às quais a 

empresa estaria exposta há até mesmo a possibilidade de 

dissolução da pessoa jurídica infratora. 

• De acordo com a Lei Anticorrupção, empresas são 

responsáveis por qualquer ato de corrupção do qual elas se 

beneficiem, ainda que nenhum de seus funcionários ou alta direção 

saiba que tal ato foi cometido. Dessa forma, precisamos ter cuidado 

redobrado ao contratar intermediários, conceder patrocínios ou 

fazer doações para nossos clientes (atuais ou em potencial). 

O QUE ESPERAMOS DE VOCÊ 

Esperamos que você atue sempre em conformidade com nossas 

políticas e com a Lei, ficando atento ao representar a empresa em processos 

licitatórios, pois ao lidarmos com o Poder Público, nos expomos a um risco maior. 

Sempre que estiver em dúvida ou suspeitar de alguma atitude ilícita, 

consulte o Departamento de  Compliance  ou utilize nosso canal de denúncia 
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4.2 DOAÇÕES, PATROCÍNIOS E PARTICIPAÇA.0 POLÍTICA 

o 

Respeitamos o direito individual do empregado de se envolver em 

assuntos cívicos e participar do processo  politico.  Entretanto, tal participação 

deve ocorrer em seu tempo livre e à sua custa. Nessa situação, o empregado deve 

tornar claro que as manifestações são suas, e não da Empresa. 

Nossos recursos, espaço e imagem não podem ser usados para atender 

a interesses  politicos  pessoais ou partidários. Também é vedado ao empregado 

realizar em nosso nome qualquer contribuição em valor, bens ou serviços para 

campanhas ou causas políticas. 

Realização de pagamentos, a titulo de gratificação, ou o oferecimento 

de qualquer vantagem a funcionários públicos ou autoridades do governo para 

agilização de serviços de rotina ou ações administrativas são, estritamente, 

proibidas. 

, O QUE ESPERAMOS DE. VOCÊ 

Caso tenha uma atividade política, nunca use ou deixe que usem 

quaisquer dos nossos bens ou recursos para campanha política, partido  politico,  

candidato  politico,  funcionário público eleito ou para qualquer uma das 

organizações a eles afiliadas. Não utilize da sua função para tentar influenciar 

outra pessoa a fazer contribuições ou a apoiar qualquer partido  politico  ou  

politicos.  

13 



4.3 RELAÇÃO COM CONCORRENTES 

O 

Repudiamos qualquer prática que possa restringir o comércio ou a livre 

concorrência, em especial as práticas ilegais de formação de cartel, fraude a 

licitações ou abusos de poder. Estamos totalmente comprometidos com o 

cumprimento das leis de concorrência. 

Nenhum colaborador tem autorização para discutir nossos pregos ou 

informações confidenciais com concorrentes, manipular processos licitatórios, 

ajustar ou combinar valores com nossos concorrentes, ou ter acesso antecipado 

a informações que ainda não sejam públicas. 

E ESPERAMOS D' V ). 

Fique atento à aparência e as implicações ao interagir com um 

concorrente, seja em uma situação pessoal ou comercial, e evite ações que 

possam insinuar qualquer forma de combinação de pregos. Todas as informações 

de mercado devem ser obtidas de forma transparentes e idôneas, não se 

admitindo sua obtenção por meios ilícitos. 

Não devem ser discutidas com concorrentes, em qualquer hipótese, 

informações sensíveis, como pregos atuais e futuros, margens de lucros, políticas 

de descontos, capacidade, processos, métodos e custos de produção, territórios 

de vendas, entre outras. 
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5. CONFLITO DE INTERESSES 

Durante suas atividades na empresa, você irá se deparar com uma série 

de decisões que podem configurar um conflito de interesses. Nesse sentido, é 

importante compreender as situações em que você, um colega ou um terceiro 

podem estar ou parecer estar conflitados. 

• É de responsabilidade de cada um tomar decisões imparciais, excluindo 

os interesses pessoais, financeiros ou que possam, de alguma maneira, afetar seu 

próprio julgamento. 

0 conflito de interesses na relação empregado-empresa ocorre quando 

o empregado usa a sua influência ou comete atos com o intuito de beneficiar 

interesses particulares. Conflito interesses pode se apresentar de várias formas, 

por isso é preciso estar atento! 

O QUE ESPERAMOS DE VOCÊ 

Acima de tudo, você deve ser capaz de reconhecer situações em que 

possa estar conflitado, para evitar que isso influencie no momento de tomar 

decisões. Sempre que você tiver dúvida sobre como agir, recorra ao seu superior, 

ao Departamento de  Compliance  ou utilize nosso canal de comunicação. 

5.1 BRINDES, HOSPITALIDADE E ENTRETENIMENTO 

0 recebimento de brindes, hospitalidade ou entretenimento, ainda que 

possa ser uma maneira legitima de construção de bons relacionamentos 

comerciais, é uma prática proibida, exceto ao que se refere a brindes 

institucionais de valor insignificante, como canetas, cadernos e semelhantes. 
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• , , 
No caso de recebimento de brindes que excedam as características 

acima descritas, deve-se devolver a cortesia. E importante que nunca sejam 

usados para influenciar as tomadas de decisões e, caso sejam aceitos, é exigido 

o maior rigor para não parecer aos outros que tenha havido influência indevida. 

De forma geral, você deve recusar ofertas de viagens e acomodações 

pagas. Se houver um propósito válido para participar de algum evento ou curso, 

nossa empresa deverá pagar quaisquer despesas de viagem e/ou acomodação e 

não um parceiro, fornecedor ou Poder Público, 

O QUE ESPERAMOS D 

Esperamos que você tenha muito cuidado ao aceitar brindes, 

devolvendo a cortesia, a menos que seja de valor insignificante. Dessa forma 

você protege a reputação de terceiros e a nossa reputação contra alegações de 

comportamento indevido, assegurando também a conformidade com as leis 

anticorrupção, nacional e estrangeiras. 

Caso você receba algo de valor que não possa, por alguma razão, ser 

devolvido, você deve agradecer a cortesia, por meio de  e-mail,  carta, mensagem 

ou outra forma de comunicação válida, explicando que das próximas vezes não 

poderá aceitar, em função das regras de  Compliance.  

Fique atento aos aspectos culturais e, no caso de dúvidas, procure a 

área de  Compliance  da Empresa. 
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INTEGRIDADE DE 

INFORMAÇÕES 
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6. INTEGRIDADE DE INFORMAÇÕES 

A confidencialidade e privacidade das informações, bem como dos 

dados pessoais de clientes, fornecedores, colaboradores e parceiros de negócios 

devem ser protegidas e respeitadas. 

Sendo assim, buscamos estar sempre em conformidade com as Leis • vigentes, realizando o tratamento necessário para que nenhuma informação 

privilegiada, seja da empresa ou de terceiros, se torne disponível a quem não 

tenha interesse legitimo. 

No que se refere à participação em processos licitatórios, agimos com 

total zelo, fazendo nossa parte enquanto interessados em contratar com o Poder 

Público, além de proibirmos que qualquer informação sigilosa ou que ainda não 

tenha se tornado pública, seja repassada. 

O QUE ESPERAMOS DE VOCÊ 

Seu dever é impedir o acesso de quem quer que seja .6 informações 

pertencentes à empresa, redobrando o cuidado com documentos, dados 

pessoais de terceiros e até mesmo com materiais deixados sobre as mesas ou 

que você carregue durante viagens a trabalho. 

Caso você tenha, por força de seu cargo ou de suas responsabilidades, 

acesso a informações estratégicas ou confidenciais, ainda não divulgadas 

publicamente, não as forneça a terceiros. 
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7.  PROGRAMA  DE COMPLIANCE  

Nosso Programa de Compliance/Integridade baseia-se nos cinco 

pilares recomendados pelo Ministério da Transparência e Controladoria Geral da 

União (CGU), quais sejam: 

I. comprometimento da alta direção; 

II. instância responsável e independente; 

Ill. análise de perfil e riscos; 

IV. estruturação das regras e instrumentos; 

V. monitoramento continuo; 

Dessa forma, contamos com mecanismos para prevenção, detecção e 

remediação de atos contrários aos valores de integridade e ética que adotamos, 

desenvolvidos e administrados pelo Departamento de  Compliance,  que é 

externo e independente. 

• 

• 
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CANAL DE 

COMUNICAÇÃO 



Disponibilizamos este canal de comunicação para receber 

informações, criticas, sugestões ou denúncias, identificadas 

ou anônimas, sobre eventuais descumprimentos dos nossos 

princípios e valores. Os relatos serão apurados e discutidos 

pelo setor competente para que sejam tomadas as devidas 

providências. 

Nosso canal oficial 6:  

E-mail: ouvidoriacompliance@gmailcom  

e 

• 

8. CANAL DE COMUNICAÇÃO 

Estamos sempre disponíveis para esclarecer suas dúvidas. Porém, 

caso se sinta mais a vontade, poderá entrar em contato diretamente com nosso 

Departamento de  Compliance  para que seja atendido quanto ao seu 

questionamento, sugestão, critica, dúvida ou mesmo para denunciar algo que 

você acredite infringir nossas normas. 

No que tange à denúncias, todas serão tratadas com seriedade e com o 

devido sigilo. 0 denunciante poderá optar por se identificar ou fazer um relato 

anônimo, e independentemente do meio de comunicação não haverá qualquer 

tentativa de se descobrir sua identidade. 

Não são toleradas atitudes de retaliação contra aqueles que utilizarem 

o Canal para relatar não conformidades aqui previstas. 
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PENALIDADES E 

SANÇÕES 
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9. PENALIDADES E SANÇÕES 

Sem prejuízo de eventuais sanções administrativas, civis e penais 

cabíveis, a violação das regras deste Código de Conduta e das nossas políticas 

internas, por ação ou omissão dos nossos colaboradores ou de um terceiro, 

provocará a abertura de um processo interno de apuração das potenciais 

• irregularidades, que poderá resultar nas seguintes medidas: 

• Se envolvendo um funcionário: 

(a) advertência verbal; 

(b) advertência escrita; 

(c) suspensão; 

(d) rescisão do contrato de trabalho; e/ou 

(e) reporte às autoridades competentes. 

• Se envolvendo um terceiro (fornecedor, distribuidor, autor, cliente e 

parceiro comercial): 

(a) aplicação de penalidade contratualmente prevista; 

(b) rescisão contratual; e/ou 

(c) reporte às autoridades competentes. • As penalidades serão sempre proporcionais às ações cometidas e 

conforme legislação vigente, sendo vedada qualquer aplicação arbitrária ou 

excessiva. 

Sempre que necessário, o Departamento de  Compliance  providenciará 

a comunicação das infrações ocorridas aos órgãos reguladores e autoridades 

competentes e cooperará com eventuais investigações e processos. 
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TERMO DE COMPROMISSO 

Eu declaro meu 

compromisso com este Código de Conduta. Informo que irei cumprir 

e respeitar em todas as minhas atividades na Empresa, zelando por 

sua aplicação. 

Local e Data: • 



O Canal de Conduta é administrado diretamente pelo 
Departamento de  Compliance,  externo à empresa, sendo 
que todas as denúncias são recebidas e tratadas em 
estrita confidencialidade, podendo ser anônimas ou 
identificadas, e recebendo uma pré-análise por meio de 
técnicas de entrevistas e interpretação que fornecem 
elementos mínimos necessários para uma apuração 
interna e objetiva. 

Essa comunicação poderá ser feita por essa ferramenta, 
basta clicar no botão abaixo e preencher os campos 
solicitados. Não há a necessidade de se identificar, caso 
não queira. 

Figura 01. Através do  App,  disponível para sistema  Android  e lOs , que pode ser 
acessado via QR  CODE,  o denunciante será enviado para preencher, de forma 
anônima ou identificada, um formulário de denúncia, o qual será recebido pelo 
Departamento de  Compliance  para apuração. 

e 



o 

• 
Figura 02. QR  CODE  disponível para direcionamento à Ouvidoria da empresa. 
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