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PROCESSO ADMINTSTRATM Ns. 20210077 /zOZl - CPL

VALIDADE: 12 (doze) meses contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial da União
ou do Estado do Maranhão ou do município de São Bernardo/MA

Pelo presente instrumento, o Município de São Bernardo, Estado do Maranhão, com sede

administrativa, na Prefeitura Municipal, Iocalizada na Praça Bernardo Coelho de Almeida, inscrita no CNPf

sob o ne. 06.125.389/0001-88, representado neste ato pelo gestor responsável FRANCISC0 DAS CHAGAS

CARVALH0, portador da Cédula de Identidade ne 572348 e do CPF ne 182.609.183-15, RES0LVE, registrar
os preços da empresa: INOVE EDUCACIONAL EIRELI, com sede na Ruâ Vereâdor Edmundo Genuíno

O}iveira,nq2860,Sala-A,Bãirro:são Cristóvão Teresina/PI-CEP 64.055-030,inscrita no CNPI sob n'
35.187.278 /0007-02, por intermédio do seu representante Legal Edson Pinheiro Costa Junior, portador da

cédula de identidade n'36190096-X SSP-SP e CPE n"417 33A.273-1,5, nas quantidades estimadas na seçào

quatro destâ Ata de Registro de Preços, de acordo com a classificação por elas alcançada por item,
atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de
Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei ne.8.666/93, Lei ne. 10.52O/2002, Decreto ne

1,0.024 /1,9, Lei Complementar ne. 723 /2006 e suas alterações, e em conformidade com as disposições a

seguir:

1.1 - A presente licitação tem por objeto o Registro de Preço para futura Aquisição de livros didáticos para

educação infântil, fundamental I e II e EIA para atendimento da rede de ensino do município de São

Bernardo/Ma., conforme condições e especificações constantes nesta Ata, no Edital e seus anexos.

1.1.1 - Este instrumento não obriga aos ÓRGÃoS E ENTIDADES a firmarem contratações nas quantidades

estimadas, podendo ocorrer licitações especificas para aquisição do[s), obedecidas a legislação pertinente,

sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.

2.1 - A Ata de Registro de Preços, durãnte sua vigência, ooderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade

da Administração inclusive autarquias federais, estadEais ou municipais de órgãos públicos, estatais ou

ainda de regime próprio que não tenha participado do certame licitâtório mediante previa consulta ao órgâo

gerenciador.

2.2 - 0s órgãos e entidades que não pârticiparam do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata

de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, para que este

indiqú os possÍveis fornecedores e respectivos preços â serem praticados, obedecida a ordem de

classificação.

2.3 - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela

estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitâtivos

registrados em Ata, desde que o fornecimento não prejudique as obriSações anteriormente assumidas.

2.4 - As aquisições ou contratações adicionais, não poderão exceder, por órgão ou por entidade, a 500/o

(cinquenta por cento) dos quantitativos registrâdos na Ata de Registro de Preços durante sua vigência, e

ainda o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade,
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ao dobro do quantitativo de cada item registrado na âtâ de registro de preços para o órgão gerenciador e

para os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que, desde que

devidamente comprovada a vantagem e o cumprimento das exigências da legislaçâo vigente

3.1 - 0 gerenciamento deste instrumento câberá a Prefei.ürâ Municipal de São Bernardo - MA.

3.2 - A Presente Ata terá validade de L2 (doze) meses, contados a partir de sua publicação no Iornal Oficial

do Estado/MA.

3.3 - A Secretaria participante desta Ata de Registro de Preços é a Secretaria Municipal de Educação;

4.1 - 0 preço a quantidade e a especificação dos serviços ou produtos registrados nesta Ata encontram-se
indicados na tabela abaixo:

Item EspeciÍicação Und Qtd Marca V. Total
1 COLEÇÃO APROVA BRÁSIL-CADERNO NGUA PORTUGUESA PARA

1s ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I - ALUNo: Livro consumível para

disciplina de Língua Portuguesa, deverá ser destinado aos alunos do 1q

ano do Ensino Fundamental l, composto no mínimo por 100 (cem) e no

máximo por 120 (cento e vinte) páginas impressas em papel oifset com

aproximadamente 90g/m2, com acabamento em espiral empastado com
capa plástica, no formato 20.5cm x 27,5cm, organizados no mínimo em

10 (dezJ lições, compostas pelos seguintes conteúdos: leituras de

adivinha, trava-língua, parlenda texto jornalístico, legenda, convite,
receita culinária, regras de jogo, lenda e fábulas. Cada lição deverá ser
planeiada para uma aula de aproximadamente 55 (cinquenta e cinco)
minutos, a serem trabalhadas uma vez por semana, contendotarefas com
graus progressivos de dificuldade envolvendo diferentes habilidades. A

cada bloco de conteúdos habalhados do livro Qiçôes), o aluno deverá
encontrar inserido no próprio livro, sem folhas a parte, um desafio de

leitura e um simulado, para que se possa avaliar o processo de

aprendizagem, sendo esta, uma etapa indispensável no processo

crescente de aquisição de conhecimento. A sequência de conteúdos deve

estar organizada de acordo com os conteúdos definidos pela Base

Nacional Comum Curricular (BNCCJ para o 1q ano, considerando uma
ordem crescente de dificuldade.

UND 707 Editora
Moderna

725,OO 87 .625,00

COLEÇÃO APROVA BRÁSIL-CADERNO L NGUA PORTUGUESA PARA

1s ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I - PROFESSOR: Livro consumível
para disciplina de Língua Portuguesa, deverá ser destinado aos

professores do 1e ano do Ensino Fundamental I, composto por rio mínimo
95 (noventa e cinco) páginas impressas em papel Offsr;r 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 2e ano
do Ensino Fundamental l, 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 co etências avaliadas, com base nas Matrizes de

Und Editora
Moderna

158,00 5.530,00
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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 orientaçôes específicas 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 (quatroJ fichas para registro de
Desafios de Leitura que avaliem a fluência leitora dos estudantes,
impressas em Offset com aproximadamente 75g/mz em formato
aproximado de 27,0cm x 40,0cm. Deverão ser realizadas, no m;nimo, 04
(quatro) capacitações presenciais, realizadas por pedagogo, col]r carga
horária mínima de 02 (duas) horas cada, com a finalidade apresentação
e implantação do proieto e material didático, Como parte integrante da
oferta, deve -se incluir uma proposta de Avaliação Diagnóstica, a ser
aplicada no início 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.

3 COLEÇÃO APROVA BRASIL-CÂDERNO LiNGUA PORTUGUESA PARA
2e ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I - ALUNO: Livro consumível para
disciplina de Língua Portuguesa, deverá ser destinado aos a)unos do 2q
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) liçóes, compostas pelos seguintes conteúdos: leituras de
adivinha, trava-língua, parlenda, texto jornalístico, legenda, convite,
receita culináÍia, regras de jogo, lenda e fábulas. Cada lição deverá ser
planejada para uma aula de aproximadamente 55 [cinquentà e cinco]
minutos, a serem trabalhadas uma vez porsemana, contendo tare.ras com
graus progressivos de diÍiculdade envolvendo diferentes habilidades. Á
cada bloco de conteúdos trabalhados do livro 0içõesJ, o aluno deverá
encontrar inserido no próprio livro, sem folhas a parte, um desafio de
leitura e um simulado, para que se possa avaliar o processo de
aprendizagem, sendo esta, uma etapa indispensável no processo
crescente de aquisição de conhecimento. A sequência de conteúdos deve
estar organizada de acordo com os conteúdos definidos pela Base
Nacional Comum Curricular IBNCC) para o 2a ano, considerando uma
ordem crescente de dificuldade,
COLEçÃO APROVA BRASIL. PARA 29 ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL I - PROFESSOR: Livro consumível para disciplina de
Língua Portuguesa, deverá ser destinado aos professores do 2e ano do
Ensino Fundamental I, composto por no mínimo 95 (noventa e cincoJ
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 l,
devendo trazer orientaçôes pedagógicas detalhadas para cada conteúdo
trabalhado e também para cada simulado, para ajudar os âlunos 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

Und 69L Editora
Moderna

125,00 86.375,00

Und 35 Editora
Moderna

158,00 5.530,00
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habilidades e capacidades essenciais do aluno para aprendizagem dos
conteúdos da lição, comenúrios, sugestões e orientações específicas para
o desenvolvimento das questões, incluindo trabalhos preliminares e
finais essenciais, relação dos conteúdos desenvolvidos nas páginas, além
de sugestôes 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. DeveÍão ser realizadas, no mínimo, 04
(quatro) capacitações presenciais, realizadas por pedagogo, com carga
horária mínima de 02 (duas] horas cada, com a Íinalidade apresentação
e implantação do proieto e material didático. Como parte integrante da
oferta, deve -se incluir uma proposta de Avaliação Diagnóstica, a ser
aplicada no início 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 BRÁSIL-CADERNO LÍNGUA PORTUGUE5A PARÁ
3e ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I . ALUNOi Livro consumível para
disciplina de Língua Portuguesa deverá ser destinado aos alunos do 3q
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 (dezJ lições, compostas pelos seguintes conteúdos: leituras de
adivinha, trava-língua, parlenda, texto jornalístico, legenda, convite,
receita culinária, regras de jogo, ienda e fábulas. Cada lição dcverá 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 (liçôesJ, 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 aquisiçâo de conhecimento. A sequência de conteúdos deve
estar organizada de acordo com os conteúdos deÍinidos pela Base
Nacional Comum Curricular (BNCC) para o 3a ano, considerâirdo uma
ordem crescente de dificuldade.

5 Und 730 Editora
Moderna

125,00 91,250,00

6 COLEçÃO APROVA BRÁSIL.CADERNO LÍNGUA PORTUGUESA PARA
3s ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I - PROFESSOR: Livro consumível
para disciplina de Língua Portuguesa, deveÍá ser destinado aos
professores do 3s ano do Ensino Fundamental I, composto porno mínimo
95 (noventa e cincol páginas impressas em papel offset com
aproximadamente 90gfm2, com acabamento em brochura, ernpastado
com capa plástica, no formato aproximado de 23,0cm x 2B,Bcm, com no
mínimo 10 (dez) lições, Deverá ser destinado aos professores do 30 ano
do Ensino Fundamental I, devendo trazer orientações per-ragógicas

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 liçôes 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
(ANAI. 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,
comenúrios, sugestões e orientações específicas para o

Und 40 Editora
Moderna

158,00 6.320,00

PC. BeÍnârdo Co€lho de Àlmeidâ, n'863, Centro,Sâo Bernardo - UA, CEP:65.550-000
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colEçÃo ApRovA BRASTL-CADERNo r,Íwcul Fonru«lEsl pnm
4s ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL t - ALUNO: Livro consumível para
disciplina de Língua Portuguesa, deverá ser destinado aos alunos do 4a
ano do Ensino Fundamental I, composto no mínimo por 100 fcemJ e no
máximo por 120 [cento e ünte) páginas impressas em papel Offset com
aproximadamente 90g/m2, com acabamento em espiral empastado com
capa plástic4 no formato 20,5cm x 27,5cm, organizados no mínimo em
10 (dez) lições, compostas pelos seguintes conteúdos: leituras de
adivinha, trava-língua, parlenda, texto iornalÍstico, 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 porsemana, contendo tarefas com
graus progressivos de dificuldade envolvendo diferentes habilidades. A
cada bloco de conteúdos trabalhados do livro (lições), o aluno deverá
encontrar inserido no próprio livro, sem folhas a parte, um desafio de
leitura e um simulado, para que se possa avaliar o processo de
aprendizagem, sendo esta, uma etapa indispensável no processo
crescente de aquisição de conhecimento, A sequência de conteúdos deve
estar organizada de acordo com os conteúdos definidos pela Base
Nacional Comum Curricular (BNCCI para o 4e ano, considerando uma
ordem crescente de dificuldade.

Und 794 Editora
Moderna

12 5,0 0 99.250,00

COI,EçÃO APROVA BRASIL-CADERNO LíNGUA PORTUGUESA PARA
4e ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I - PROFESSOR: LivÍo consumível
para disciplina de LÍngua Portuguesa, deverá ser destinado aos
professores do4e ano do Ensino Fundamental I, composto porno mínimo
95 (noventa e cinco) págilas 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 {lo 2a ano
do Ensino Fundamental l, devendo trazer orientações pedagógicas
detalhadas para cada conteúdo trabalhado e também para cada
simulado, para aludar os alunos no momento da corÍeção 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 Mat.izes 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 orientaçôes específicas para o
desenvolvimento das questões, incluindo trabalhos preliminares e finais
essenciais, relação dos conteúdos desenvolvidos nas páginas, além de

Und 40 Editora
Moderna

158,00 6.320,00

PC. Bernardo Coelho de Àlmeida, n" 863, Centro,São Beroârdo - MA, Cf,P: 65.550-000

desenvolvimento das questôes, 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 lbrmato
aproximado de 27,0cm x 40,0cm. Deverão ser realizadas, no mínimo, 04
(quatrol capacitações presenciais, realizadas por pedagogo, com carga
horária mínima 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 início do ano letivo com o objetivo Página 3 de 29 de
opotunizar um planejamento mais asseÉivo 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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sugestões de atividades caso seiam 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) capacitaçôes presenciais, realizadas por pedagogo, com carga
horária mínima 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 início 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.

9 COLEÇÃO APROVA BRÂSIL-CADERNO LÍNGUA PORTUGUESA PARA
5s ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I - ALUNOT Livro consumível para
disciplina de Lingua Portuguesa, deverá ser destinado aos alunos do 5q

ano do Ensino Fundamental I, composto ro mínimo por 100 [cem] e no
máximo por 120 [cento e vinte) páginas impressas em papel OiTset com
aproximadamente 90g/m2, com acabamento em espiral empas.ado com
capa plástica, no formato 20,5cm x 27,5cm, organizados no mínimo em
10 (dezl lições, compostas pelos seguintes conteúdos: leituras de
adivinha, trava-língua, 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 cincoJ
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 (liçõesl, o aluno deverá
encontrar inserido no próprio livro, sem folhas a parte, um dgsafio 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 5q ano, considerando uma
ordem crescente de dificuldade.

Und 777 Editora
Moderna

12 5,0 0 96.375,00

10 COtEÇÂO APROVA BRASIL-CADERNO LÍNGUA PORTUGUESA PARA
59 ÁNO DO ENSINO FUNDAMENTAL I - PROFESSOR: Livro consumíveI
para disciplina de Língua Portuguesa, deverá ser destixado aos
professores do 5o ano do Ensino Fundamental l, composto por n', mínimo
95 (noventa e cinco) páginas impressas em papel Oflsr: com
aproximadamente 90g/m'?, com acabamento em brochura, empastado
com capa plástica, no formato aproximado de 23,0cm x 2B,Bcm, com no
mínimo l0 (dez) Jiçôes. Deverá ser destinado aos professores do 5e ano
do Ensino Fundamental l, devendo trazer orientaçôes pedagógicas

detalhadas para cada conteúdo trabalhado e também para cada
simuJado, para ajudar os alunos no momento da correçào das questões
propostas, relaçào dos conteúdos desenvolvidos nas lições anteriores e

que sào explorados nas questões propostas no simulado e indicaçào das
habilidades e competências avâliadas, 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 [quatrol fichas para registro de

Und 40 Editora
Moderna

158,00 6.3 2 0,00
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Desafios de Leitura que avaliem a fluência leitora dos estudantes,
impressas em Offset com aproximadamente 75g/m2 em formato
aproximado de 27,ocm x 40,0cm. Deverão ser realizadas, no mínimo, 04
(quatroJ capacitações presenciais, realizadas por pedagogo, crm carga
horária mínima de 02 [duas] horas cada, com a finalidade apresentaçâo
e implantação do projeto e material didático. Como parte integrante da
oferta, deve -se incluir uma proposta de Avaliação Diagnóstica, a ser
aplicada no início 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.

11 COLEçAO ÂPROVA BRÂSIL. CADERNO LINGUÂ PORTUCUESA PARÁ Und
6e ÁNO DO ENSINO FUNDAMENTAL ll - ALUNO: Livro consumivel para
disciplina de Língua Portuguesa, deverá ser destinado aos alunos do 6a
ano do Ensino Fundamental ll, composto por no minimo 100 (cento) e no
máximo 160 [cento e sessenta] páginas impressas em papel Oífset 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 cançâo, 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, autobiografi a, regulamento, artigo de opinião.
Cada lição deverá ser planejada para uma aula de aproximadatnente 50
Icinquenta] minutos, a serem trabalhadas uma vez porsemana, contendo
târefas 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 Língua
Portuguesa deverão estar inseridas 04 (quatro) folhas de respostas /
gabaritos destacáveis, não sendo folhas a pane, que deverão ser
preenchidas pelos alunos ao realizarem o simulado ao Íinal de
aproximadamente 05 (cinco) conteúdos trabalhados, para se
familiarizârem 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 IBNCC) para o 6a ano,
considerando uma ordem crescente de diÍiculdade.

790 Editora
Moderna

147,00 116.130,00

72 COLEçÃO APROVA BRÂSIL-CADERNO LÍNGUA PORTUGUESA PÂRÁ
6e ÂNO DO ENSINO FUNDAMENTAL fl - PROFESSOR: Livro consumível
para disciplina de Língua Portuguesa, deverá ser destinado aos
professores do 6p ano do Ensino Fundamental II, composto por no
mínimo 120 (cento e ünte) páginas impressas em papel Otf.set com
aproximadamente 90g/m2, com acabamento em brochura, emp,rstado
com capa plástica, no formato aproximado de 23,0cm x 28,Bcm. Deverá
ser destinado aos professores dos 6q anos do Ensino Fundamental II,
devendo trazer orientações pedagógicas detalhadas para cada conteúdo
trahalhado e também para cada simulado, contendo a descrição da
habilidade desenvolvida, indicaçôes para corrigir cada teste, inclusive
com as justificativas para as opções incorretas, explicação sobre o
conceito avaliado no mesmo. Cada página deverá conter â reprodução
reduzida da página do livro do âluno 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 sugestôes para Página 18 de 29

har com as atividades, questões para explorar o gênero textualtrabal

Und 40 Editora
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estudado e orientaçôes sobre como encaminhar atividades mais
complexas. Deverão acompanhar o Guia e Recursos Didáticos de Língua
Portuguesa, 04 (quatro) fichas para registro, impressas em Offset com
aproximadamente 75g/m2 em formato aproximado de 27,0cm x 40,0cm.
Com o objeüvo 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 fcincoJ capacitações presenciais,
realizadas por pedagogo, com carga horária mínima de 02 (duas) horas
cada, com a finalidade apresentação e implantação do projeto e material
didático, por segmento de ensino e componente curricular, i,dncípios
educativos e pedagógicos. Como parte integrante da oferta ,leve-se
incluiruma proposta de AvaliaÉo Diagnóstica, aseraplicada 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.

13 COLEçÃO APROVA BRÁSIL-CADERNo LÍNGUA PoRTUGUESA PARA
7s ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II " ALUNO: Livro consumível para
disciplina de Língua Portuguesa, deverá seÍ destinado aos alunos do 7p
ano do Ensino Fundamentalll, 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 divulgaçâo 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 aproximadallente 50
(cinquenta) minutos, a serem trabalhadas uma vezporsemana, Íicntendo
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 liwo de Língua
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 Íinal 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 IBNCC) para o 7a ano,

considerando uma ordem crescente de dificuldade,

Und 968 Editora
Moderna

747,00 142.296,00

74 COLEçÃO APROVA BRASIL-CADERNO LíNGUA PORTUGUESA PARA
7s ANO DO ÉNSINO TUNDAMENTAL tl - PROFESSOR: Livro consumível
para disciplina de LÍngua Portuguesa, deverá ser destinado aos
professores do 7q 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, eqpastado
com capa plástica, no íormato aproximado de 23,ocm x 2B,Bcni. Deverá
ser destinado aos professores dos 60 anos do Ensino Fundamental Il,
devendo trazer orientações pedagógicas detalhadas para cada conteúdo
trabalhado e também para cada simulado, contendo a descrição da
habilidade desenvolvida, indicaçôes para corrigir cada teste, inclusive
com as justificativas para as opções incorretas, explicaçào sobre o
conceito avaliado no mesmo. Cada página deverá conter a reprodução
reduzida da página do livro do aluno gabaritado, informações sobre o
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gênero textual estudado, gênero textual estudado na lição, descrição da
habilidade desenvolvida em cada atividade, definição e caÍacterísticas do
gênero textual estudado, orientações e sugestões para Página 18 de 29
trabalhar com as atividades, questôes para explorar o gênelo textual
estudado e orientações sobre como encaminhar atividadej mais
complexas, Deverão acompanhar o Guia e Recursos Didáticos de Língua
Portuguesa, 04 (quatroJ fichas para registro, impressas em Offset com
aproximadamente 7Sg/m'? em formato aproximado de 27,ocm 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 mínima de 02 (duas) horas
cada, com a finalidade apresentação e implantação do projeto e material
didático, por segmento de ensino e componente cunicular, princÍpios
educativos e pedagógicos. Como parte integrante da oferta, deve-se
incluir uma proposta de Avaliação Diagnóstica, 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.

15 COLEÇÂO APROVÁ BRASIL.CADERNO LiNGUA PORTUGUESA PARA
8c ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II " ALUNO: Livro consumível para
disciplina de Língua Portuguesa, deverá ser destinado aos alunos do Bq

ano do Ensino Fundamental Il, composto porno mínimo 100 [ci]ntol e no
máximo 160 (cento e sessenta) páginas impressas em papel Oi[:et com
aproximadamente 90g/m2, com acabamento em espiral empastado com
capa plásticâ, no formato aproximado de 20,5cm x 27,5cm, organizados
em aproximadamente 20 [ünte] Iições cada um, compostas com os
seguintes conteúdos: relato de memória, poema e haicai, conto de
mistério, letra de canção, Ieitura 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
(cinquental minutos, aserem trabalhadas uma vezporsemana, 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 possaavaliaro processo que é uma etapa
indispensável no processo ensino aprendizagem. No livro de Língua
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 detinidos
pela Base Nacional Comum Curricular IBNCC) para o 8e ano,
considerando uma ordem crescente de dificuldade.

Und 82t Editora
Moderna
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t6 COLEÇÂO APROVA BRASII,.CADERNO LíNGUA PORTUGUESA PARA
8c ÂNO DO ENSINO FUNDAMENTAL II - PROFISSORT Livro consumível
para disciplina de Língua Portuguesa, deverá ser destinado aos
professores do Bq ano do Ensino Fundamental ll, composto por no
mínimo 120 [cento e vinte] páginas impressas em papel Offset com
aproximadamente 9Og/m2, com acabamento em brochura, empastado
com capa plástica, no formato aproximado de 23,0cm x 2B,Bcm. Deverá
ser destinado aos professores dos 6a anos do Ensino Fundamental II,
devendo trazer orientações pedagógicas detalhadas para cada conteúdo
trabalhado e também para cada simulado, contendo a descrição da
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habilidade desenvolvida, indicações para corrigir cada teste, inclusive
com as justiÍicativas 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 tertual estudado na liçâo, descrição da
habilidade desenvolvida em cada atividade, definição e caracterísücas do
gênero textual estudado, orientações e sugestões para Página 18 de 29
trabalhar com as aüüdades, questôes para explorar o gênero textual
estudado e orientações sobre como encaminhar atividades mais
complexas. Deverão acompanhar o Guia e Recursos Didáticos de Língua
Portuguesa, 04 (quatrol fichas para registro, impressas em Offset com
aproximadamente 75g/m'?em formato aproximado de 27,ocm y 40,0cm.
Com o objetivo de oferecer um diagnóstico do desenvolviment,, de cada
aluno e também de toda turma após cada simulado contido nc;lvro do
aluno. Deverào ser realizadas 05 [cinco) capacitaçôes presenciais,
realizadas por pedagogo, com carga horária mínima de 02 (duasl 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
incluiruma proposta de AvaliaÉo Diagnóstica, a seraplicada 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.

77 COLEçÃO APRovÁ BRASIL.CADERNo LÍNGUA P0RTUGUESA PÁRA
9s ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL ll - ALUNO: Livro consumível para
disciplina de Língua Portuguesa, deverá ser destinado aos alunos do 9e
ano do Ensino Fundamental II, composto por no mínimo 100 (centol 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 (ünte) lições cada um, compostas com os
seguintes conteúdos; relato de memória, poema e haicai, .onto de
mistério, letra de canção, leitura de imagem, entrevista, carta dj 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

[cinquental minutos, a serem trabalhadas uma vezporsemana, contendo
tarefas com graus progressivos de dificuldade envolvendo diferentes
habilidades, Em aproximadamente a cada 05 conteúdos trabalhados do
Iivro, o aluno deverá encontrar inserido no próprio livro, sem folhas a
parte, um simulado, para que se possaavaliaro processo que é uma etapa
indispensável no processo ensino aprendizagem. No livro de Língua
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 gabârito. Â sequência de
conteúdos deve estar organizada de acordo com os conteúdos definidos
pela Base Nacional Comum Curricular IBNCC] para o 9a ano,
considerando uma ordem crescente de dificuldade.

Und 726 Editora
Moderna
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1B Und 40 158,00 6.320,00COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO GtlA PORTIIGtIE:rA PARA
9p ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL Il - PROFESSOR: Livro conr.umível
para disciplina de LÍngua Portuguesa, deverá ser destinado aos
professores do 9e ano do Ensino Fundamental II, composto por no
mínimo 120 (cento e ünte) páginas impressas em papel Offset com

roximadamente m2, com acabamento em brochura, em do
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com capa plástica, no formato aproximado de 23,0cm x 2B,Bcm. Deverá
ser destinado aos professores dos 9a anos do Ensino Fundamental Il,
devendo trazer orientações pedagógicas detalhadas para cada conteúdo
trabalhado e também para cada simulado, contendo a descrição da
habilidade desenvolvida, indicações para corrigir cada teste, inclusive
com as justificativas para as opçôes incorretas, explicação sobre o
conceito avaliado no mesmo. Cada página deyerá 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
gêlero 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 Língua
Portuguesa, 04 (quatroJ fichas para registro, impressas em Offset com
aproximadamente 75g/m2 em formato aproximado de 27,0cm x 40,0cm.
Com o objeüvo 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 mínima de 02 [dua5) 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 integÍante da oferta, deve-se
incluir uma proposta de Avaliação Diagnóstica, 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.

19 COLEçÃO APROVA BRÂSIL CÁDERNO DE MATEMÁTICA PÂRÁ 19
ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I - ALUNO: Livro consumível para
disciplina de Matemática, deverá ser destinado aos alunos do 1e 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 gog/m'z, 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 tâmbém tabuleiros ou peças prontas,
disponíveis no desenvolvimento dos conteúdos ou como r,raterial
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 (BNCCI para
o 1a ano, considerando uma ordem crescente de dificuldade.

Und 701 Editora
Moderna

t25,00 87.625,00

20 COLEçÃO APROVÁ BRÁSII-CADERNo DE MATEMÁTICA PARA la
ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I - PROFESSOR: LivÍo consumí\,el
para disciplina de Matemática, deverá ser destinado aos professores do
1a ano do Ensino Fundamental l, composto por no mínimo B0 (oitenta)
páginas impressas em papel Offset com aproximadamente 90g/m2, com
acabamento em brochura, empastado com capa plástica, no formato
aproximado de 23,ocm x 28,Bcm. Deverá ser destinado aos professores

Und 35 Editora
Moderna

158,00 5.530,00

PC. Beroârdo Coelho de Almeida, n" 863, Centro,São Bernârdo - MA, CEP: 65.550-000
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do 1a ano do Ensino Fundamental I, oferecendo orientaçôes pedagógicas
detalhadas nas late.ais, para cada coüteúdo trabalhado no livro do alüno,
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 desenvoividos 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 Alfabeüzação [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, sugestôes e
orientações específicas para o desenvolvimento das questões, ,ncluindo
trabalhos preliminares e finais essenciais) relação dos corteúdos
desenvolvidos nas páginas, além de sugestões de atividades caso sejam
observadas dificuldades. Deverão ser realizadas, no mínimo, 04 (quatro)
capacitaçôes presenciais, realizadas por pedagogo, com carga horária
mínima de 02 (duasJ 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 início do ano letivo com o obietivo de oportunizar um
planejamento mais asseúivo no que diz respeito ao trabalho com
competências de habilidades do Saeb, a partir da observaçâo do
desempenho dos estudantes, da turma e da rede de ensino.
corEÇÃ O APROVÁ BRASIL-CÂDERNO- bE IT{ATEMÁTICÁ P 9

ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I - ALUNO: Livro consumível para
disciplina de Matemática, deverá ser desünado aos alunos do 2q ano do
Ensino Fundamental I, composto no mínimo por B0 (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 (dezl lições, que se valham do desenvolvimento de habilidades
matemáticas por meio de jogos, priorizando os jogos de regrâr, em que
os alunos poderão assumir diferentes papéis e combinar novas regras
com o grupo. Deve-se oíerecer também tabuleiros ou peças pro[tas,
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 liwo (liçôesl, 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 deÍinidos pela Base Nacional Comum Curricular (BNCCI para
o 2a ano, considerando uma ordem crescente de dificuldade.

Und 691 Editora
Moderna

125,00 86.375,00

22 COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNo DE MATEMÁTICA PARÁ 29
ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I - PROrESSOR: Livro consumível
para disciplina de Matemática, deverá ser destinâdo aos p.ofessores do
2q ano do Ensino Fundamental I, composto por no mínimo B0 (oitental
páginas impressas em papel Offset com aproximadamente 90g/m2, com
acabamento em brochura, empastado com capa plástica, no formato
aproximado de 23,ocm x 28,Bcm. Deverá ser destinado aos professores
do 2e ano do Ensino Fundamental I, oferecendo orientaçôes peiagógicas
detalhadas nas Iaterais, para cada conteúdo trabalhado no livro do aluno,
bem como para cada simulado, de modo a indicar procedimento
âdotados em avaliações externas e orientações de encâminhamento da
correção dos simulados; relqglo dos conteúdos desenvolvidos nas liçôes

Und Editora
Moderna

158,00 5.530,00

PC. Bernardo Coelho de Almeidâ, o'E63, Centro,São Bernârdo - NrA, CEP:65.550-000
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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, comÊnúrios, sugestôes e

orientações específicas para o desenvolvimento das questões, incluindo
trabalhos preliminares e finais essenciais, relaçâo dos conteúdos
desenvolvidos nas páginas, além de sugestões de aívidades caso sejam
observadas dificuldades. Deverão ser realizadas, no mínimo, 04 (quatro)
capacitações presenciais, realizadas por pedagogo, com carga horária
mínima de 02 (duas) horas cada, com a finalidade apresentaçâo e

implantaçâo do proieto e material didático. Como parte integrant{'da
oferta, deve-se incluir uma proposu de AvaliaÇào Diagnóstica, a ser
aplicada no rníuio do ano letivo com o objetivo de oportunizar um
planeiamento mais assertivo no que diz respeito ao trabalho com
competências de habilidades do Saeb, a partiÍ da observaçào do
d esem enho dos estudante da turma e da rede de ensino
COLE APROVÁ BRASIL-CADERNO DE MA TICA PliRÂ 3e

ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I - ÂLUNO: Livro consumível para
disciplina de Matemáüca, deverá ser destinado aos alunos do 3q ano do
Ensino Fundamental l, 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,Scm, organizados em no mínimo
10 (dez) liçôes, que se valham do desenvolvimento de habilidades
matemáücas 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 liwo (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 conheciinento. A
sequência de conteúdos deve estar organizada de acordo com os

conteúdos definidos pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para

o 3a ano, considerando uma ordem crescente de dificuldade.

23 Und 730 Editora
Moderna

125,00 91.250,00

24 COLEÇÂ O ÂPROVA BRÁSIL.CADERNO D[ MATEMATICA PARA 3E

ANO DO ENSINO FUNDÁMENTÂL I - PROFESSOR: Livro consumÍvel
para disciplina de Matemática, deverá ser destinado aos professores do

3a ano do Ensino Fundamental l, composto por no mínimo 80 (oitentaJ
páginas impressas em papel Offset com aproximadamente 90gfm2, com
acabamento em brochura, empastado com capa plástica, no formato
aproximado de 23,0cm x 28,8cm. Deverá ser desünado aos professores
do 2o ano do Ensino Fundamental l, oferecendo orientaçôes pedagógrcas
detalhadas nas laterais, para cada conteúdo trabalhado no ltvro do aluno,
bem como para cada simulado, de modo a indicar procedimento
adotados em avaliaçôes externas e orientações de encaminhamento da

L correção dos simulados; relaçào dos conteúdos desenvolvidos nas liçôes

I e que nas questões propostas no simulado e indicaçào das habilidades e

I competências avaliadas, com base nas Matrizes de Referência do Sàeb,

I sobrerudo a Avaliaçào Nacional de Alfabetizaçào (ANA). Cadâ página

ldeverá conter a reproduçâo reduzida da página do livro do aluno

I gabaritado, relaÇâo das habilidades e competências essenciais do aluno

Und 40 Editora
Moderna

158,00 6.320,00

PC. Bernrrdo Coelho dc Almeidâ. n" 863, C€ntro,Silo Bernsrdo - NtA. (lEP: 65.550-000
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para aprendizagem dos conteúdos da lição, comentários, sugestões e

orientações específicas para o desenvolvimento das questões, incluindo
trabalhos preliminares e finais essenciais, relação dos conteúdos
desenvolvidos nas páginas, além de sugestões de atividades caso sejam
observadas dificuldades. Deverão ser realizadas, no mÍnimo, 04 (quatro)
capacitações presenciais, realizadas por pedagogo, com cargir horária
mínima de 02 [duas) horas cada, com a finalidade apresentação e
implantação do proieto e material didático. Como parte integrante da
oferta, deve-se incluir uma proposta de Avaliação Diagnóstica, a ser
aplicada no início do ano letivo com o objetivo de oportunizar um
planeiamento 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.

25 coLEÇÃo AP RovA B RAs IL- cÁDM
DO ENSINO FUNDÂMENTAL I - ALUNO: Livro consumível 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 (dezl 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 trabàlhadas
uma vez por semana, contendo tarefas com graus progressivos de
dificuldade envolvendo diferentes habilidades. A cada bloco de
conteúdos trabalhados do liwo 0ições), 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 IBNCC) para
o 4q ano, considerando uma ordem crescente de dificuldade.

Und 794 Editora
Moderna

12 5,00 99.250,00

COLEÇÃO APROVÂ BRASIL.CADERNO DE MÁTEII'T{TICA PARÁ 49
ANO DO ENSINO FUNDAMENTÂL I - PROFESSOR: Livro consumível
para disciplina de Matemática, deverá ser destinado aos professores do
4a ano do Ensino Fundamental I, composto por no mínimo 80 (oitenta]
páginas impressas em papel Offset com aproximadamente 90gfm2, com
acabamento em brochura, empastado com capa plástica, no formato
aproximado de 23,0cm x 28,Bcm. Deverá ser desünado aos professores
do 4q 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 avaliaçôes externas e orientações de encaminharn.jnto da
correção dos simulados; relação dos conteúdos desenvolvidos nas lições
e que nas questôes propostas no simulado e indicação das habilidades e

competências avaliadas, com base nas Matrizes de Referência do Saeb,
sobretudo a Avaliação Nacional de Alfabetização (ANAI. 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, sugestôes e
orientações específicas para o desenvolvimento das questões, incluindo
trabalhos preliminares e finais essenciais, relação dos conteúdos
desenvolúdos nas páginas, além de sugestôes de atiyidades caso sejam
observadas dificuldades. Deverão ser realizadas, no mínimo, 04 [quâtrol

Und 40 Editora
Moderna

158,00 6.320,00
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capacitaçôes presenciais, realizadas por pedagogo, com carga horária
mínima de 02 fduas) horas cada, com a finalidade apreseltação e
implantação do projeto e material didático. Como parte integrante da
oferta, deve-se incluir uma proposta de Avaliação Diagnóstica, a ser
aplicada no início do ano letivo com o objeüvo de oportunizar um
planejamento mais assertivo no que diz respeito ao trabalho com
conlpetências de habilidades do Saeb, a partir da observaÇâo do
desempenho dos estuda ntes, da turma e da rede de ensino.

27 APROVA BRÁSIL.CADERNO DE MA ICA PARÁ 5q
ÁNO DO ENSINO FUNDAMENTÂL I - ALUNO: Livro consumível para
disciplina de Matemática, deverá ser destinado aos alunos do Sa ano do
Ensino Fundamental I, composto no mínimo por 80 [oitental e no
máximo por 130 [cento e trinta) páginas jmpressas em papel Offjet 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 cincoJ minutos, a serem trabalhadas
uma vez por semana, contendo tarefas com graus progress,los de
dificuldade envolvendo diferentes habilidades. A cada bloco de
conteúdos trabalhados do liwo (liçõesJ, o aluno deverá encontrar
inserido no próprio livro, sem folhas a parte, um simulado, pâra 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 IBNCC) para
oSaan considerando uma ordem crescente de dificuldade

Und 777 Editora
Moderna

725,00 96,375,00

28 coLEçAO
ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I - PROFESSOR: l,ivro consumível
para disciplina de Matemática, deverá ser destinado aos professores do
5P ano do Ensino Fundamental I, composto por no mínimo B0 [oitentaJ
páginas impressas em papel Offset com aproximadamente 9og/m'?, com
acabamento em brochura, empastado com capa plástica, no formato
aproximado de 23,0cm x 2B,Bcm. Deverá ser destinado aos professores
do 5q ano do Ensino Fundamental l, 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 11ás liçôes
e que nas questôes propostas no simulado e indicação das habilidades e
competências avaliadas, com base nas Matrizes de Referência do Saeb,
sobretudo a Avaliação Nacional de Alfabetizaçâo [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, comentiários, sugestões e
orientações específicas 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
mínima de 02 (duasl horas cada, com a Íinalidade 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 início do ano letivo com o objetivo de oportunizar um

Und +0 Editora
Moderna

158,00 6.320,00

PC. Btrnardo Coelho de Almeida. n'86J, Ccntro,siio Bernardo - NIÀ, CEp: 6S.S50-000
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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 BRASTL-CADERNO nE MlrrlrÁflCe plna os
ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL tl - ALUNO: Liwo consumível para
disciplina de Matemática deverá ser destinado aos alunos do 6s ano do
Ensino Fundamental II, composto por no mínimo 120 [cento e \.inteJ e no
máximo 160 (cento e sessenta) páginas impressas em papel Otf et 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 seguinte§
conteúdosi localizaçâo, 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 PágÁa 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 diÍiculdade envolvendo diferentes habilidades. Em
aproximadamente a cada 05 (cincoJ 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,
deverâo estar inseridas 04 [quatro) folhas de respostas / gabaritos
destacáveis, nâo sendo folhas a parte, que deverão ser pÍeenchidas 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.

Und 790 Editora
Moderna

1,47,00 116.130,00

30 COLEÇÃO APROVA BRÁSIL-CADERNo DE MATEMÁTICA PARA 6s
ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL It - PROFESSOR: Liyro consumível
para disciplina de Matemática deverá ser destinado aos professores do
6a ano do Ensino Fundamentâl ll, Composto porno mínimo 120 (cento
e ünte) páginas impressas em papel Offset com aproximadamente
90g/m'?, com acabamento em brochura, empastado com capa piástica, no
formato aproximado de 23,0cm x 28,Bcm. Deverá ser destinado aos
professores do 6q ano do Ensino Fundamental II, devendo trazer
orientações pedagógicas detalhadas para cada conteúdo trabalhado e
também para cada simulado, para a,udar 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 sub competências
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 conleúdos da
lição, comentários, sugestões e orientações específicas para o
desenvolvimento das questões, incluindo trabalhos preliminares e finais
essenciais, relação dos conteúdos desenvolvidos rtas páginas, sugestões
de atividades caso sejam observadas dificuldades e descrição das
habilidades e da competência Página 23 de 29 desenvolvidas em cada
questão. Deverão acompanhar o Guia e Recursos Didáticos de
Matemática 04 (quatro) fichas para registro, impressas em Offset com
aproximadamente 75g/m'?e formato aproximado de 27,0cm x 40,0cm.
Com o objetivo de oferecer um diagnóstico do desenvolvimento de cada
aluno e também de toda turma após cada simulado contido n!' livro do

Und 40 Editora
Moderna
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aluno. Deverá identificar as sub competências que foram desenvolvidas,
ou as que precisam ser retomadas e planejar novas estratégias para as
próximas aulas. Deverão ser realizadas 05 [cincoJ capxcitações
presenciais, realizadas por pedagogo, com carga horária mínima 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 início do ano letivo com o objetivo de oportunizar um
planejamento r'tais 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.

31 corEçÃo APROVA BR.ASIL-CADERNO DE MA CA IARÁ 7S
ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II - ALUNOi Livro consumír'el para
disciplina de Matemática deverá ser destinado aos alunos do 7e 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) liçôes cada um, compostas pelos seguintes
conteúdos: localização, giros, e ângulos, triângulos e quadriláteros, reta
numérica problemas com números naturais, diferentes representaçôes
de um numero, frações, frações e decimais, operaçôes com frações
decimais, Íiguras 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 Pâgina 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 tÍabalhados do Iiwo, o
aluno deverá encontrar inserido no próprio livro, sem folhas a parte, um
simulado, para que se possa ayaliar o processo que é ul.a etapa
indispensável no processo ensino aprendizagem. No livro de Matemática,
deverão estar inseridas 04 [quatro) folhas de respostas / gabaritos
destacáveis, nâo sendo folhas a parte, que deverâo ser preenchidas pelos
alunos ao realizarem o simulado ao finalde 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)

ara o 7q ano considerando uma ordem crescente de dificuldade

Und 968 Editora
Moderna

747,00 142.296,00

32 COLEçAO APROVA BRASIL-CÂDERNO DE MATEMÁTICA PARA
ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II - PROFESSOR: Liyro consumível
para disciplina de Matemática deverá ser destinado aos professores do
7q ano do Ensino Fundamental II, composto por no mínimo 120 (cento e

vinte) páginas impressas em papel Offset com aproximadamente
9og/m'z, com acabamento em brochura, empastado com capa plástica, no
formato aproximado de 23,0cm x 2B,Bcm. Deverá ser destinado aos
professores do 7q 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, reiação dos conteúdos
desenvolvidos nas liçôes anteriores e que são explorâdos nas questões
propostas no simulado e indicação das habilidades e sub competências
avaliadas no mesmo. Cada página deverá conter a reprodução reduzida
da página do livro do aluno gabaritado, relação das habilidades e
capacidades essenciais do aluno para aprendizagem dos conteúdos da
lição, comentários, sugestões e orientações específicas para o

Und 50 Editora
Moderna

158,00 7.900,00
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desenvolvim ento das questões, incluindo trabalhos preliminares e finais
essenciais, relação dos conteúdos desenvolvidos nas páginas, sugestôes
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 Oifset com
aproximadamente 75g/m2 e formato aproximado de 27,Ocm r.iC,Ocm.
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 sub competências que foram desenvolvidas,
ou as que precisam ser retomadas e planejar novas estratégias para as
próximas aulas. Deverâo ser realizadas 05 [cinco) capacitações
presenciais, realizadas por pedagogo, com carga horária mínima 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 ii.tegrante
da oferta, deve-se incluir uma proposta de Avaliação Diagnóstica, a ser
aplicada no início do ano letivo com o objetivo de oportunizar um
planeiamento mais assertivo no que diz respeito ao trabalho com
competê cias de hab lidades do Saeb, a partir da obs rvaçao do
des em enho dos estudantes, da turma e da rede de ens no.

33 COLE APROVA BRÁSIL-CADERNO DE MA TICA PARA 89
ANO DO ENSTNO FUNDAMENTÁL II - ÁLUNO: Livro consumível para
disciplina de Matemátlca deverá ser destinado aos alunos do Ba ano do
Ensirlo Fundamental II, composto por no mínimo 120 fcento e \.inte] e no
máximo 160 (cento e sessental páginas impressas em papel Oifset com
aproximadamente 90g/m2, com acabamento em espiral empas:a:!o com
capa plástica, no formato 20,5cm x 27,5cm, organizados em
aproximadamente 20 (üntel lições cada um, compostas pelos seguintes
conteúdos: localizaçâo, giros, e ângulos, triângulos e quadriláteros, reta
numérica, problemas com números naturais, diferentes representações
de um numero, frações, fraçôes 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 PáEina 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 difeÍentes 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 finalde aproximadamente C5 (cincol
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 peiâ Base Nacional Comum Curricular [BNCC)

aoBaano considerando uma ordem crescente de dificuldade

Und Editora
Moderna

147,00 t20.687,00

34 COI,E APROVA BRÁSIL.CADERNO DE MA PARÁ 8S
ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL tl - PROFESSOR: Livro consumível
para disciplina de Matemática deverá ser destinado aos professores do
Bq ano do Ensino Fundamentâl II, composto por no mínimo 120 (cento e
vintel páginas impressas em papel Offset com aproximadamente
90g/m2, com acabamento em brochura, empastado com capa plástica, no
formato aproximado de 23,0cm x 2B,Bcm. Deverá ser destinado aos

rofessores do Bq ano do Ensino Fundamental II devendo trazer

Und 40 Editora
Moderna

158,0 0 6.320,00
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orientaçôes pedagógicas detâlhadas 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
desenvolúdos nas lições anteriores e que são explorados nas questôes
propostas no simulado e indicação das habilidades e sub competências
avaliadas no mesmo. Cada página deverá conter a reprodução reduzida
da página do liwo 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 questôes, 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 DidáLicos de
Matemática 04 (quatro) fichas para registro, impressas em OiIset com
aproximadamente 75Efm2 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
alu!ro. Deverá idenhficar as sub competências 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 mÍnima de 02
(duasJ horas cada, com a finalidade apresentação e implantação do
proieto e material didático, por segmento de ensino e conrponente
curricular, princípios educativos e pedagógicos. Como parte integrante
da oferta, deve-se incluir uma proposta de Avaliação Diagnóstica, 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.

35 colrçÂo APRovA BRAstr-cÀDm
ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL Il - ALUNO: Livro consumível para
disciplina de Matemática deverá ser destinado aos alunos do 9e ano do
Ensino Fundamental II, composto por no mínimo 120 [cento e vrnte) e no
máximo 160 [cento e sessenta) páginas impressas em papel Oíf:^:t com
aproximadamente 90g/m'z, 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 seguirtes
conteúdos: localização, giros, € 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 Pâglna 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 liwo, 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 paÍte, que deverão ser preenchiJas pelos
alunos ao realizarem o simulado ao final de aproximadamente 05 [cinco)
conteúdos trabalhados, para se familiarizarem com o modelo de provâ de
gabarito. A sequência de conteúdos deve estar organizada de acordo com

726 Editora
Moderna
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i I

os conteúdos definidos pela Base Nacional Comum C urriculai. (BNCC)
considerando uma ordem crescente de dificuldade.o 9a ano

colEÇÃo APROVÂ BRÁSIL-CÁDERNO DE MA CA PARÁ 9S
ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II - pROFESSOR: Livro consumivel
para disciplina de Matemática deverá ser destinado aos professores do
9e ano do Ensino Fundamental II, composto por no mínimo 120 (cento e
vintel 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 9e ano do Ensino Fundamental IL devendo trazer
orientaçôes 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 questôes
propostas no simulado e indicação das habilidades e sub competências
avaliadas no mesmo. Cada página deverá conter a reprodução reduzida
da página do livro do aluno gabaritado, relação das habilidades e
capacidades essenciais do aluno para aprendizagem dos conteúdos da
lição, comentários, sugestões e orientações específicas para o
desenvolvimento das questões, incluindo trabalhos preliminares e finais
essenciais, relação dos conteúdos desenvolvidos nas páginas, sugestôes
de atividades caso sejam observadas dificuldades e descrição das
habilidades e da competência Página 23 de 29 desenvolvidas em cada
questâo. Deverão acompanhar o Guia e Recursos Didáticos de
Matemática 04 [quatro) fichas para registro, impressas em Offset com
aproximadamente 75g/m'? e formato aproximado de 27,0cm x 40,0cm.
Com o objetivo de oferecer um diagnóstico do desenvolvimento de cada
aluno e também de toda turma após cada simulado contido no livro do
aluno. Deverá identificar as sub competências que foram desenyolvidas,
ou as que precisam ser retomadas e planejar novas estratégias para as
próximas aulas. Deverão ser realizadas 05 (cincol capacitaçôes
presenciais, realizadas por pedagogo, com carga horária mínima de 02
(duasl horas cada, com a finalidade apresentaçâo e implantação do
projeto e material didáíco, 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 inírrio do ano letivo com o obietivo de oportunizar um
planejamento mais assertivo no que diz respeito ao trabalho com
competências de habilidades do Saeb, a partir da observação do
de nho dos estudantes, da turma e da rede de ensino

37 CO OAPROVA BRÁSIL . LIVRO D o Do PROFESSOP, - 3a
EDI

UN Editora
Moderna

158,0 0 6.320,00
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UN 50 Editora
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2.029.880,00
Item Und Qtd Marca Val.Unito Val. Total o
40 colEçÃo sET BRÁstL(slsTEMA DE ENsttrto;:t ivros aiáãtict s p.ara o

aluno na Educaçâo Infantil (2 anos) sendo: Para o aluno:
O 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 NacionalComum Curricular. Material em formato horizontal;
capa confeccionada em papel resistente, com impressão colorida; miolo
impresso em papel de qualidade e em quatro cores, com adesiyos e

destaque para o projeto gráfico adequado à faixa etária das crianças;

Und 2 95,00 206.500,00
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material
de apoio confeccionâdo em papel com gramatura maior que â do miolo;
e acabamento em espiral, com picote;
a Livro impresso em papel cartão, remessa anual, impresso em coÍes,
cornposto por pranchas que favorecem o trabalho manual, o fazer
artístico e o desenvolvimento da coordenação motora;
O 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;
a Livro impresso, remessa anual, composto por textos literários,
formas e ilustraçôes adequados à faixa etária do aluno com a proposta
de ampliar o vocabulário dos
alunos e despertar o interesse pela leituraj
a Agenda escolar para os alunos;
a 0 material impresso deverá ser acondicionado em bolsa/ maleta
resistente e lavável, sendo uma bolsa/ maleta para cada aluno

41. COLE

aluno
O SET BRÁSIL(SISTEMA DE ENSINO):Livros didáticos para o

na Educação Infantil (3 anos) sendo: para o aluno
a Livros didáticos, sendo 01(um) para cada bimestre ou semestre, cuja
oÍganização 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 ariesivos 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.
a Livro impresso em papel canão, remessa anual, impresso em cores,
composto por pranchas que favorecem o trabalho manual, o fazer
artístico e o desenvolümelto da coordenação motora.
a 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.
a Livro impresso, remessa anual, composto por textos Iiterários, lormas
e ilustrações adequados à faixa etária do aluno com a propostade ampliar
o vocabulário dos
alunos e despertar o interesse pela leitura.
O 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.
O Agenda escolar para os alunos
a O material impresso deverá ser acondicionado em bolsa/maleta
resistente e laváve sendo uma bol maleta ra cada aluno

Und 627 295,00 184.965,00

182,015,0 0COLEçÃO SET BRASIL(SISTEMA DE ENSINO)rLivros didáticos para o
aluno na Educação Infantil (4 anos) sendo: Para o aluno:
a 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 Curicular. 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 eúria das crianças;
material de apoio confeccionado em papel com gramatura majcí que a
do miolo; e acabamento em espiral, com picote.

so em cartão remessa anual, im resso em cores,a Livro im

Und 677 295,00
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composto por pranchas que favorecem o trabalho manual, o fazer
artístico e o desenvolvimento da coordenaçâo motora,
O Livro da família em formato espiral, remessa anual, acabamento em
papel cartão, com atividades que serâo utilizadas pelos alunos e pela
família considerando suas
possibilidades e capacidade.
a Livro impresso, remessa anual, composto por textos literários, formas
e ilustraçôes adequados à faixa etária do aluno com a proposta de ampliar
o vocabulário dos alunos e despertar o interesse pela leitura,
a Livro impresso, remessa anual, em papel cartão, impresso em cores,
composto por imagens frente e verso, destinado ao desenvolvirnento da
imaginação, ampliação
de repertório e criação de possibilidades pelos alunos,
O Agenda escolar para os alunos
a O material impresso deverá ser acondicionado em bolsa/maleta
resistente e lavável,
sendo uma bolsa/maleta para cada aluno

43 coLEçÃo sET BRAStL(slsrEMA@
aluno na Educação lnfantil (5 anos) sendo: Para o aluno:
a Livros didáticos, sendo 01 (uml para cada bimestre ou semestre, cuja
organizaçâo didático-metodológica esú estruturada a partir Cos cinco
campos de experiências e
dos seis direitos de aprendizagem propostos pela Base Nacional Comum
Curricular. Material em formato horizontal; capa confeccionada em papel
resistente, com impressâo colorida; miolo impresso em papel de
qualidade e em quatro cores, com adesiyos 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,
O 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,
a 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.
O Livro impresso, remessa anual, composto por textos literários, formas
e ilustrações adequados à faixa etária do aluno com a proposta de ampliar
o vocabulário dos
alunos e despertar o interesse pela leituÍa.
a Livro impresso, remessa anual, em papel cartão, impresso enr cores,
composto por imagens frente e verso, destinado ao desenvolvimento da
imaginação, ampliação de repertório e criação de possibilidades pelos
alunos.
OAgenda escolar para os alunos.
a O material impresso deverá ser acondicionado em bolsa/maleta
resistente e lavável, sendo uma bolsa/maleta para cada aluno.

641 Editora
Moderna

295,00 189.095,00

valor total da proposta 7 62.575,00

ITEM ESPECIFI QTD Marca val.unito val.TotalÍ)
44 800 Editora

Moderna
128,00 102.400,00EJÂ - Âlfabetização - Volume 1. Livro do aluno: Material didático

consumível, anual, interdisciplinar ILetramento e Alfabetização
Linguística e Matemátical, organizado em volume único. Em formato 205
mm x 275 mm, gramatura miolo 759 e capa em Laminado Brilho,250&
brochura, imp.esso em cores, Deve conter atividades diversas e

numerosas possibilidades de desenvolver as habilidades básicas - falar,

Und

ouvir, ler e escrever -, O livro deve a resentar conteúdos de letramento

PC. Brrnârdo Coelho de Almêidâ. n'1163, CeIl!ro,S:lo llcroârdo - MÀ, (]f,Pi 65.550-000

I

Und

I

I
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e alfabeüzação linguística e de alfabetização matemática organizados em
quatro uridades temáticas: Identidade; O mundo do trabalho;
Manifestações cultuÍais; ambiente e sociedade, Abordar os temas em
textos, imagens e aüvidades que buscam desenvolver a leitura, a
oralidade, a escrita e os conhecimentos matemáticos.

45 EIA - Ânos Iniciais - Volume 2 [24 e 3s anos). Livro do aluno. Material
didático consumÍvel, anual, organizado em volume único. Em Írrmato
205 mm x 275 mm, gramatura miolo 75g e capa em Laminado Brilho,
2509, brochura, impresso em cores. Deve trabalhar os conteúdos de
Língua Portuguesa, Matemáüc4 Ciências Humanas [História e
GeografiaJ, Ciências e Arte em capítulos. Deve trabalhar os eixos
temáticos, O entorno natural, social e cultural; A formação do território
brasileiro; Sociedade e meio ambiente.

Und 800 Editora
Moderna

128,00 102.400,00

46 EJA - Anos Iniciais - Volume 3 [44 e 5q anos). Livro do aluno: Material
didático consumível, anual, organizado em volume único. Em formato
205 mm x 275 mm, gramatura miolo 75g e capa em Laminado Brilho,
2509, brochura, impresso em cores. Deve trabalhar os conteúdos de
Língua Portuguesa, Matemática, Ciências Humanas (História e
Geografia), Ciências e Arte em capítulos. Deve trabalhar os eixos
temáticos, Direitos e deveres do cidadão; participação e sociedade;
Patrimônio Nacional.

Und 744 Editora
Moderna

128,00 95.232,00

EIA- ANOS FINAIS - 6'ANO. MATERIÂL DID TICO CONSUM L,
ANUAL, M U LTIDISCIPLINAR (LÍNGUA PORTUGUESA, MATEMÁTICA,
HISTORIA, GEOCRAFIA, CIÉNCIAS, ARTE E LÍNCUA INGLÊS E
ESPANHOL. EM FORMATO 2O5MMX275MM, GRAMATURA MIOLO 75G E
CAPA EM LAMINADO BRILHO,25OG, BROCHURA, ]MPRESSO E)I 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 EI\4 CAPÍTULOS DE MODO ORCÂNICO, EXPLORANDO UM
MESMO EIXO TEMÁTICO, O MATERIALTEM COMO PRERROGATIVA QUE
OTRABALHO COM EIXOS PERMITA AO ALUNO A COMPREENSÃO DE UM
DADO ASPECTO SOB OS PONTOS DE VISTA DAS DlFERENTES ÁREAS DO
CURRíCULO ESCOLAR. EM VARIADOS MOMENTOS, DEVE-SE BUSCAR
UMA ABORDAGEM INTERDISCIPLINAR DOS TEMAS, V]SANDO AO
CONHECIMENTO GLOBAL, DINÀMICO E HISTÓRICO DA REALIDADE, OS
EIXOS TEMÁTICOS ESPERADOS SÃO: IDENTIDADE E PLURALIDADE;
ALIMENTA 0

Und 500 Editora
Moderna

153,00 76,500,00

4B EJA- ÂNOS TINAIS - 7'ANO, MATERIAL DIDÁTICO CONSUMíVEL,
ANUAL, MULTIDISCIPLINAR (LíNGUA PORTUGUESA, MATEMÁTICA,
HISTÓRIA, GEoGRAFIA, cIÉNCIAS, ARTE E LiNGUA INcLÉs E

ESPANHOL. EM FORMATO 2O5MMX275MM, 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 D]FqRENTES
COMPONENTES CURRICULARES, ORGANIZADOS POR UN"IDADES,
SUBDIVIDIDAS EM CAPITULOS. A DIVISÃO EM UNIDADES DEVIJM SER
AGRUPADAS EM CAPÍTULOS DE MODO ORGÀNICO, EXPLORANDO UM
MESMO EIXO TEMÁTICO. O MATERIAL DEVE TER COMO
PRERROGATIVA QUE O TRABALHO COM EIXOS PERM]TA AO ALUNO A
COMPREENSÃO DE UM DADO ASPECTO SOB OS PONTOS DE VISTA DAS
DIFERENTES ÁREAS 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
sÂo:t'.tonAolA; slúDE E eUALIDADE DE vtDA.

Und 500 EditoÍa
Moderna

153,00 76.500,00

PC. Bernardo Coclho de Almeidâ, n" 863, Centro,São Bernârdo - M-{, Cfp: 65.S50-000
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49 EIA. ANOS FINÁIS . 8'ANO. MATERIAL DIDÁTICO CONSLI,,IÍVEL,
ANUAL, MULTID]SCIPLINAR ILÍNGUA PORTUGUESÀ MATEMÁTICA,
HISTóRIA, GEOGRAFIA, CIÊNCIAS, ARTE E LÍNGUA INGLÊS E

ESPANHOL, EM FORMATO 2O5MMX275MM, ORÁMATURA 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
ACRUPAR OS CAPÍTULOS DE I\4ODO ORCÀNICO, EXPLORA\DO U I\4

MESMO E]XO TEMÁTICO. O MATERIAL DEVE TER COMO
PRERROGATIVA QUE O TRABALHO COM EIXOS PERMITA AO ALUNO A
COMPREENSÃO DE UM DADO ASPECTO SOB OS PONTOS DE VISTA DAS
DIFERENTES ÁNTES OO 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 EsPERÁDos sÀo: o
PAÍS; A SoCIEDADE BRASILEIRA

Und 500 Editora
Moderna

153,00 76.500,00

50 EIA. ANOS FINAIS - 9" ANO, MATERIAL DIDATICO CONSUM
ANUAL, MULTTDTSCIpLINAR (LíNGUA PORTUGUESA, N4ATL\4ÁT|CA,
HISTORIA, GEOCRAFIA, CIÉNCIAS, ARTE E LiNCUA INI,LÉS E

ESPANHOL. EM FORMATO 2O5MMX275MM, GRAMATURA MIOLO 75G E

CAPA EM LAMINADO BRILHO, 250G, BROCHURA, IMPRESSO EM CORES.
OS CONTEÚDOS DEVERÂO ESTAR AGRUPADOS POR DISCIPLINAS E
ABORDADOS POR E1XOS TEMÁTICOS QUE PERPASSEM OS DIFERENTES
COMPONENTES CURRICULARES, ORGANIZADOS POR UNIDADES,
SUBDIVIDIDAS EM CAPITULOS. A DIVISÃO EM UNIDADES DEVERÁ
AGRUPAR OS CAPÍTULOS DE I\4ODO ORCÀNICO, EXPLORANDO UM
MESMO EIXO TEMÁTICO. O MATERIAL DEVE TER COMO
PRERROGAT]VA QUE O TRABALHO COM EIXOS PERMITA AO ALUNO A
COMPREENSÃO DE UM DADO ASPECTO SOB OS PONTOS DE VISTA DAS
DIFERENTES ÁREAS DO CURRÍCULO ESCOLAR. EM VARIADOS
MOMENTOS, DEVE-SE BUSCAR UMA ABORDAGEM INTERDISCIPLINAR
DOS TEI\4AS, VISANDO AO CONHECIMENTO GLOBAL, DÍNÁMICO E

HÍSTÓRIC0 DA REALIDADE. oS EIxoS TEMÁTICoS EsPEP.ADos SÀoI
TRÁBALHO; DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE,

Und 500 Editora
Moderna

153,00 76.500,00

-1 EIA " Alfabetização - 1s ano . Manual do Educador. Livro deverá ser
destinado aos professores da Alfabetização/1a ano ,o livro deve ser
adequado aos grandes debates no cenário brasileiro sobre a
alfabetização de jovens e adultos e as contribuições trazi.las pelos
Parâmetros Curriculares Nacionais IPCN),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
gênerosfverbais e não verbais ,literários ,informativos
,poéticos,publiciúrios,humorísticos,contos,lendas,noticias,reportágensl.

Und 40 Editora
Moderna

128,00 5.120,00

52 ErA - Anos Iniciais - Zs e 3e ano - Manual do Educador. Liwo deverá
ser destinado aos professores da do 2q e 3e anos,o livro deve ser
adequado aos grandes debates no cenário brasileiro sobre a
alfabetização de jovens e adultos e âs 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, reportágens).

Und +0 Editora
Moderna

128,00 5.120,00

53 EJA - Anos lniciais - 4e e 5a ano - Mânual do Educador, Livro deveÍá
ser destinado aos professores do 4a e 5e 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

Und 38 Editora
Moderna

128,00 4.464,00

PC.8eínârdo Coelho de Almeidâ, n'863, Centro,São Bernàrdo - MA, CIP:65.550-000
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Nacionais (PCN),bem como aos subsídios for[ecidos pelas análises do
MEC, Deve tratalhar com a diversidade textual e a intertextualidade
relacionada a textos de diferentes tipos e gêreros(verbais e não verbais,
Iiterários ,informativos,

blicitiírios,humorísticos,contos,lendas,notici oe

54
DO EDUCADOR-LiVro deverá ser destinado aos professores de Língua
Portuguesa. A obra deve estar pautada nos documentos oficiais que
orientam a pratica docente: os Parâmetros Curriculares NaciJnais e a

Curricular dos anos finais do Ensino Fundamental.

EIA- ANOS FrNÁrS - 6. AO 9. ANO - NGUA PORTUGUESA - MANUAL

Pro

Und
Editora
Moderna

153,00 3.825,00

ElA. ANOS FTNATS - 6o ÁO 90 ANO - MA
EDUCÁDOR. 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.

ICA . MANUAL DO
Und

25 Editora
Moderna

153,00 3.825,0055

6
EDUCADOR. Livro deverá ser destinado aos professores de História, A
obra deve está pautada nos documentos oficiais que o.ientam a pratica
docente: Os Parâmetros Cur culares Nacionais e a proposta Curricular
dos anos finais do Ensino Fundamental.

EJA. ANOS FTNAIS - 6. AO 9. ANO - H RIA - MANUAL DO
Und

25 Editora
Moderna

153,00 3.825,00

57 E'A. ANOS FINAIS. 6O AO 9'ANO. GEOGRAFIA . MANUAL DO
EDUCADOR. Livro deverá ser destinado aos professores de Geografia. Á
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,

25 Editora
ModeÍna

153,00 3.825,00

58

Und
Editora
Moderna

153,00 3.825,00

59

EJA. ANOS FINATS - 6ô AO 9. ANO - CIÊNCTAS - MANUAL DO
EDUCADOR, Livro deverá ser destinado aos professores de Ciências. A
obÍa deve está pautada nos documentos oficiais que orientam a pratica
docente: Os Parâmetros Curriculares Nacionais e a proposta Cxrricular
dos anos nnais do Ensino Fundamental,
EJA. ANOS FINÂIS - 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
25 Editora

Moderna
153,00 3.825,00

60

Und
25 Editora

Moderna
153,00 3.825,00

647.911,00

VALOR TOTAL REGISTRÂDO: R$: 3.440.366,00 (três milhões quatrocentos e quarenta mil, trezentos e
sessenta e seis reais)

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

5.2 - 0 prazo máximo para entrega será diário conforme solicitação e pedido efetuado pelo departamento
de compras da Secretaria de Educaçâo da Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA.

PC. Bernârdo Coelho de Almeidâ, n'863, Centro.Sâo Bernardo - }fA, CEp: 65.550-000

Und

EIA- ANOS FrNArS.6"AO 9. ANO - rNaiÉS E ESpAr\ rOL - MAN
EDUCADOR. Livro deverá ser destinado aos professores de lnglês e
Espanhol. A obra deve está pautada nos documentos oficiais que
orientam a pratica docentel Os Parâmetros Curriculares Nacionais e a
Proposta Curricular dos anos finais do Ensino Fundamental.
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6.8 - Indenizar terceiros e/ou à própria Prefeitura em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua
parte, pelos danos ou prejuÍzos causados por sua culpa ou dolo, devendo a contratada adotar todas as
medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições
legais vigentes;

6.9 - Fornecer os produtos, conforme estipulado neste edital e de acordo com a proposta apresentada;

6.10 - O atraso na execução caberá penalidade e sanções previstas no item 12 da presente Ata

7.1 - Convocar a licitante vencedora para a retirada da 0rdem de Fornecimento dos itens registrâdos;

7.2 - Fornecer à empresa a ser contratada todas as informações e esclarecimentos que venham a ser
solicitados relatiyamente ao obieto deste Edital;

7.3 - Efetuar o pagamento á empresa nas condições estabelecidas neste Edital;

7.4 - Notificar por escrito, à empresa contratada, toda e qualquer irregularidade constatada durante o
recebimento do objeto;

7.5 - Nenhum pagamento será efetuado à empresa detentora do registro, enquanto pendente de liquidaçào
e qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustâmento de preços ou a atualizaçào
monetária;

7.6 - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipadoj

PC. Bernârdo Coelho de Almêidâ, n'863, Centro,São Bernârdo - NÍ4. CEP: 65.550-000

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

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

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

6-4 - A falta de quaisquer itens cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser
alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexácução dãs serviços oúy"to d".t"
edital e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais
condições aqui estabelecidas;

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

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

6.7 - Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os
ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida por esta Prefeitura;
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7.7 - Fiscalizar a execução das obrigações assumidas pelo contratado

81 - O pagamento será efetuado até 30 dias após a emissão da nota fiscal devidamente atestada pela
Secretaria responsável;

8.2 - O Contrâtado/fornecedor deverá indicar no corpo (ia Nota Fiscãl/fatura, descrição do item fornecido,
de acordo com o especificado no Anexo I e sua propostâ de preço.

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

8.4 - Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/C0NTRATADO das suas responsabilidades e
obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.

8.5 - 0 contratante não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança em banco, bem
como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de ,.factoring,,;

8.6 - As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores pâra outras praças serão de
responsabiliclades do Contratado.

9.1 - Os preços registrados manter-se-ão inalterados pr:lo período de vigência da presente Ata, admitida a
revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico financeira inicial deste instrumento a pârtir de
determinação municipal, cabendoJhe no máximo o repasse do percentual determinado.

9 2 - 0s preços registrados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços praticados no mercado,
mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele
vigente no mercado à ópoca do registro;

9.3 - Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a Prefeitura solicitará ao
fornecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-la.

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

9.5 - Será considerado compatíveis corn os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores
à média daqueles apurados pela Prefeitura.

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

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

b) Quando o fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro
de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos I â XII, XVII e XVIII do art.78 daLei8.666/93i

1 )0u

PC. Bernardo Coelho de Àlmeida, n" 863, Centro,São Bernârdo - NIA, CEP:65.550-000
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11.1 - 0s preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como: custos
diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociâis, trabalhistas,
seguros, fretes, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta Ata de Registros de
Preços.

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

a) atraso até 05 (cincoJ dias, multa de 020lo [dois por cento);

b) a partir do 6a (sexto) até o limite do 10e (décimo) dia, multa de 040/0 (quatro por cento), caracterizando-
se a inexecução total da obrigação a partir do 11q fdécimo primeiro) diâ de atraso.

1.2.2 - Sem pre)uízo das sanções cominadas no art.87, l. III e IV, da Lei8.666/93, pela inexecução total ou
parcial do objeto adjudicado, o MunicÍpio de Sâo Bernardo, através da Secretaria Municipal de Educação
poderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada multa de até 100/o (dez por cento) sobre o
valor adjudicado;
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c) em quaisquer hipóteses de execução total ou parcial da requisição/pedido dos produtos decorrente deste
registro;

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

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

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

10.2 - Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será Ínformado por correspondência, a
qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.

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

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

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

10 6 - Caso a Prefeitura não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá
suspender a sua execução e/ou sustar o pâgamento das faturas, até que o Fornecedor cumpra integralmente
a condição contratual infringida.

10.7 - A Ata de Registro de Preços será cancelada automaticamente nâs seguintes hipóteses:

a) Por decurso de prazo de validade;

§t
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12.3 - Se a adjudicalária recusar-se a retirar a nota de empenho inrustificadamente ou se não apresentar
situação regular no ato da feitura da mesma, gârantida prévia e ampla defesa, sujeitar-se-á as seguintes
penalidades:

12.3.1. Multa de até 10% (dez por cento] sobre o valor adjudicado;

12.?2. Susp€nsão temporária de participar de Iicitações e impedimento de contratar com o Município de
São Bernardo, por prazo de até 02 fdoisl anos, e,

12.3.3. Declaraçâo de inidoneidade para licitâr ou contratar com a Administração Pública Municipal.

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

12.5 - A multa eventualmente imposta à contratada será automaticamente descontada da fatura a que fizer
jus, acrescida dejuros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. caso a contratada não tenha nenhum valor
a receber deste órgão da Prefeitura Municipal de São Bernardo, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco)
dtas uteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa, Após esse prazo, não sendo
efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao órgão competente para que seja inscrita na
divida ativâ do Município, podendo, ainda a prefeitura proceder à cobrança judicial da multa;

12.6 - As multas previstâs nesta seçâo não eximem a adjudicâtária da reparação dos eventuais danos,
perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar ao Município de São Bernardo.

12.8 - Do âto que aplicar penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cincoJ dias úteis, a contar da ciência
da intimação, podendo a Administração reconsider;,r sua decisão ou nesse prazo encaminháJa
devidamente informada para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

13.1 .- As infrações penais tipificadas raLeiB.666/93 serão objeto de processo judicial da forma legalmente
prevista, sem preiuízo das demais cominações aplicáveis.

1.4,1 - As despesas decorrentes das contratações oriundas da presente Ata de Registro de Preços, correrão
à conta de dotação orçamentária do ano em curso, ou das demais que possam vir a aderir a presente Ata, ás
quais serão elencadas em momento oportuno:

15.1. - As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições
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12.7 - Se a Contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados
da intimação por parte da Secretaria Municipal de Educação, o respectivo valor será descontado dos
créditos que esta possuir com a Secretaria Municipal de Educação, e, se estes não forem suficientes, o valor
que sobejar será encaminhado para inscrição em Divida Ativa e execução pela Procuradoria Geral do
Município;



Processo: '{ u
Folha: l-r l'3
Rubrica: .l

I
PREREITURA ]VUNICIPAL DE SÃO BERNARDO

ESTADo Do MARANHÃo
PRAÇA BERNARDO coELHo DE 

âiT"r,il-lrü,33ã_cENrRo 
_ sÂo BERNARDo/MA

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

II - vinculam-se a esta Ata para fins de analise técnica, jurídica e decisão superior o EdÍtal de pregão
Eletrônico ISRP nq.054/2021 e seus anexos e as propostas das licitantes classificadas.

III - É vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer operaçào
financeira, sem previa e expressa autorização da prefeitura.

16'1 - As partes contratantes elegem o Foro da comarca de são Bernardo, Estado do Maranhão, como
competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato, inclusive os casos omissos, que
não puderem ser resolvidos pela üa âdministrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.

16.2 - e por estarem de acordo, as partes firmam a presente Ata, em 03 [três) vias de igual teor e forma para
um só efeito legal, ficando uma via arquivada da sede dâ C0NTRATANTE, na forma do Art.60 d; Lei
8.666/93.

São Bernardo - MA, 05 de.ianeiro de 2022.

Prefeitura Municipâl São Bernardo
FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO
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