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0025 caderno de matemática COLEÇÃO EDITORA 910 
para 4° ano do ensino APROVA BRASIL- MODERNA 
fundamental I — LIVRO DO ALUNO 
aluno:livro consumlvel 
para disciplina de 
matemática, deverá ser 
destinado aos alunos do 
C ano do ensino 
fundamental i, 
composto no minimo 
por 80 (oitenta) ano 
máximo por 13e (cento 
e trinta) páginas 
impressas em papel 
offset com 
aproximadamente 
90g/m1, 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, 
disponlveis no 
desenvolvimento dos 
conteúdos ou como 
material destacável. 
cada lição devera ser 
planejada para uma 
aula de 
aproximadamente 55 
(cinquenta e cinco) 
minutos, a serem 
trabalhadas uma vez 
por semana, contendo 
tarefas com graus 
progressivos de 
dificuldade envolvendo 
diferentes habilidades a 
cada bloco de 
conteúdos trabalhados 
do livro (lições), o aluno - 
deverá encontrar 
inserido no próprio livro, 
sem folhas a parte, uni 
simulado, para que se 
possa avaliar o 
processo de 
aprendizagem, sendo 
esta, uma etapa 
indispensável no 
processo crescente de 
aquisição de 
conhecimento, a 
sequéncia de conteúdos 
deve estar organizada 
de acordo com os 
conteúdos definidos 
pela base nacional 
comum curricular (bnoc) 
para o 4° ano, 
considerando uma 
ordem crescente de 
dificuldade. 
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0026 caderno de matemática COLEÇÃO EDITORA 50 
para 40 ano do ensino APROVA BRASIL- MODERNA 
fundamental i - LIVRO DO 
professorlivro PROFESSOR 
consumível para 
disciplina de 
matemática, devera ser 
destinado aos 
professores do 4° ano 
do ensino fundamental 
i, composto por no 
mínimo 80 (oitenta) 
páginas impressas em 
papel offset com 
aproximadamente 
90g/m°, com 
acabamento em 
brochura, empastado 
com capa plástica, no 
formato aproximado de 
23,0cm x 28,8cm. 
deverá ser destinado 
aos professores do 2° 
ano da ensino 
fundamental i, 
oferecendo orientações 
pedagógicas detalhadas 
nas laterais, para cada 
conteúdo trabalhado no 
livro do aluno, bem 
como para cada 
simulado, de modo a 
indicar procedimento 
adotados em avaliações 
externas e orientações 
de encaminhamento da 
correção dos simulados; 
relação dos conteúdos 
desenvolvidos nas 
lições e que nas 
questões propostas no 
simulado e indicação 
das habilidades e 
competências 
avaliadas, com base 
nas matrizes de 
referência do saeb, 
sobretudo a avaliação 
nacional de 
alfabetização (anal. 
cada página deverá 
Contara reprodução 
reduzida da página do 
livro do aluno 
gabaritado, relação das 
habilidades e 
competências 
essenciais do aluno 
para aprendizagem dos 
conteúdos da lição, 
comentários, sugestões 
e orientações 
especificas para o 
desenvolvimento das 
questões, incluindo 
trabalhos preliminares e 
finais essenciais, 
relação doe 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 (duas) horas cada, 
com a finalidade 
apresentação e 
implantação do projeto 
e material didático. 
como parte integrante 
da oferta, deve-se 
incluir uma proposta de 
avaliação diagnostica, a 
ser aplicada no início do 
ano letivo com o 
objetivo de oportunizar 
um planejamento mais 
assertiva 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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0027 caderno de matemática COLEÇÃO EDITORA 995 125,00 1 5,00 
para 50 ano do ensino APROVA BRASIL- MODERNA 
fundamental — LIVRO DO ALUNO 
aluno:livro consumlvel 
para disciplina de 
matemática, devera ser 
destinado aos alunos do 
50 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/m, com 
acabamento em espiral 
empastado com capa 
plástica, no formato 
20,5cm x 27,5cm, 
organizados em no 
mínimo 10 (dez) lições, 
que se valham do 
desenvolvimento de 
habilidades 
matemáticas por meio 
de jogos, priorizando os 
jogos de regras, em que 
os alunos poderão 
assumir diferentes 
papéis e combinar 
novas regras COM O 
grupo. deve-se oferecer 
também tabuleiros ou 
peças prontas, 
disponlveis no 
desenvolvimento dos 
conteúdos ou como 
material destacável. 
cada lição deverá ser 
planejada para uma 
aula de 
aproximadamente 55 
(cinquenta e cinco) 
minutos, a serem 
trabalhadas uma vez 
por semana, contendo 
tarefas com graus 
progressivos de 
dificuldade envolvendo 
diferentes habilidades a 
cada bloco de 
conteúdos trabalhados 
do livro (lições), o aluno 
deverá encontrar 
inserido no próprio INTO, 
SOM folhas a parte, um 
simulado, para que se 
possa avaliar o 
processo de 
aprendizagem, sendo 
esta, uma etapa 
indispensável no 
processo crescente de 
aquisição de 
conhecimento a 
sequência de conteúdos 
deve estar organizada 
de acordo com os 
conteúdos definidos 
pela base nacional 
comum curricular (bncc) 
para o 50 ano. 
considerando uma 
ordem crescente de 
dificuldade. 
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0028 caderno de matemática COLEÇÃO EDITORA 50 
para 5° ano do ensino APROVA BRASIL- MODERNA 
fundamental i — LIVRO DO 
professonlivro PROFESSOR 
consumível para 
disciplina de 
matemática, deverá ser 
destinado aos 
professores do 5° ano 
do ensino fundamental 
i, composto por no 
minimo 80 (oitenta) 
páginas impressas em 
papel offset com 
aproximadamente 
90gimii, com 
acabamento em 
brochura, empastado 
com capa plástica, no 
formato aproximado de 
23,0cm x 28,8cm, 
deverá ser destinado 
aos professores do 2° 
ano do ensino 
fundamental
oferecendo orientações 
pedagógicas detalhadas 
nas laterais, para cada 
conteúdo trabalhado no 
livro do aluno, bem 
como para cada 
simulado, de modo a 
indicar procedimento 
adotados em avaliações 
externas e orientações 
de encaminhamento da 
correção dos simulados; 
relação dos conteúdos 
desenvolvidos nas 
lições e que nas 
questões propostas no 
simulado e indicação 
das habilidades e 
competências 
avaliadas, com base 
nas matrizes de 
referência do saeb, 
sobretudo a avaliação 
nacional de 
alfabetização lana). 
cada pagina deverá 
conter a reprodução 
reduzida da pagina do 
livro do aluno 
gabaritado, relação das 
habilidades e 
competências 
essenciais do aluno 
para aprendizagem dos 
conteúdos da lição, 
comentários, sugestões 
e orientações 
especificas para o 
desenvolvimento das 
questões, incluindo 
trabalhos preliminares e 
finais essenciais, 
relação dos conteúdos 
desenvolvidos nas 
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 (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 de oportunizar 
um planejamento mais 
assertivo no que diz 
respeito ao trabalho 
com competências de 
habilidades do saeb, a 
partir da observação do 
desempenho doa 
estudantes, da tuna e 
da rede de ensino. 
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0029 caderno de matemática COLEÇÃO EDITORA 925 
para 60 ano do ensino APROVA BRASIL- MODERNA 
fundamental ii — LIVRO DO ALUNO 
aluno:livro consumlvel 
para disciplina de 
matemática deverá ser 
destinado aos alunos do 
6° 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/m°, com 
acabamento em espiral 
empastado com capa 
plástica, no formato 
20,5cm x 27,5cm, 
organizados em 
aproximadamente 20 
(vinte) lições cada um, 
compostas pelos 
seguintes conteúdos: 
localização, giros, e 
Ângulos, triângulos e 
quadriláteros, reta 
numérica, problemas 
com números naturais, 
difeentes 
representações de um 
numero, frações, 
frações e decimais, 
operações com frações 
decimais, figuras não 
planas e simetria, 
perimetro e ampliação 
de figuras, área, . 
medidas de massa e 
capacidade, problemas 
com frações decimais, 
porcentagem, ler e 
interpretar gráficos e 
página 22 de 29 
tabelas, construção de 
tabelas e gráficos. cada 
lição deverá ser 
planejada para uma 
aula de 
aproximadamente 50 
(cinquenta) minutos, a 
serem trabalhadas uma 
vez por semana, 
contendo tarefas com 
graus progressivos de 
dificuldade envolvendo 
diferentes habilidades. 
em aproximadamente a 
cada 05 (cinco) 
conteúdos trabalhados 
do livro, o aluno deverá 
encontrar Inserido no 
propilo livro, sem folhas 
a parte, um simulado, 
para que se possa 
avaliar o processo que 
é uma etapa 
indispensável no 
processo ensino 
aprendizagem. no livro 
de matemática, deverão 
estar inseridas 04 
(quatro) folhas de 
respostas/ gabaritos 
destacáveis, não sendo 
folhas a parte, que 
deverão ser 
preenchidas pelos 
alunos ao realizarem o 
simulado ao final de 
aproximadamente 05 
(cinco) conteúdos 
trabalhados, para se 
familiarizarem com o 
modelo de prova de 
gabarito, a sequência 
de conteúdos deve 
estar organizada de 
acordo com os 
conteúdos definidos 
pela base nacional 
comum curricular (bncc) 
para o 60 ano, 
considerando uma 
ordem crescente de 
dificuldade. 
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0030 caderno de matemática COLEÇÃO EDITORA 
para 6° ano do ensino APROVA BRASIL- MODERNA 
fundamental ii — LIVRO DO 
professorlivro PROFESSOR 
consumível para 
disciplina de 
matemática deverá ser 
destinado aos 
professores do 6° ano 
do ensino fundamental 
ii, composto por no 
mínimo 120 (cento e 
vinte) paginas 
impressas em papel 
offset com 
aproximadamente 
90g/m, com 
acabamento em 
brochura, empastado 
com capa plástica, no 
formato aproximado de 
23,0cm x 28,6cm. 
deverá ser destinado 
aos professores do 6° 
ano do ensino 
fundamental ii, devendo 
trazer orientações 
pedagógicas detalhadas 
para cada conteúdo 
trabalhado e também 
para cada simulado, 
para ajudar os alunos 
no momento da 
correção de cada 
questão do simulado, 
relação dos conteúdos 
desenvolvidos nas 
lições anteriores e que 
são explorados nas 
questões propostas no 
simulado e indicação 
das habilidades e 
subcompetênclas 
avaliadas no mesmo. 
cada página deverá 
conter a reprodução 
reduzida da página do 
livro do aluno 
gabaritado, relação das 
habilidades e 
capacidades essenciais 
do aluno para 
aprendizagem dos 
conteúdos da lição, 
comentários, sugestões 
e orientações 
específicas para o 
desenvolvimento das 
questões, incluindo 
trabalhos preliminares e 
finais essenciais, 
relação dos conteúdos 
desenvolvidos nas 
páginas, sugestões de 
atividades caso sejam 
observadas dificuldades 
e descrição das 
habilidades e da 
competenda pagina 23 
de 29 desenvolvidas em 
cada questão deverão 
acompanhar o guia e 
recursos didáticos de 
matemática 04 (quatro) 
fichas para registro, 
impressas em offset 
com aproximadamente 
75g/m e formato 
aproximado de 27,0cm 
x 40,0cm. com o 
objetivo de oferecer um 
diagnóstico do 
desenvolvimento de 
cada aluno e também 
de toda turma após 
cada simulado contido 
no livro do aluno. 
deverá Identificar as 
subcompetências que 
foram desenvolvidas, ou 
as que precisam ser 
retomadas e planejar 
novas estratégias para 
as próximas aulas. 
deverâo ser realizadas 
05 (cinco) capacitações 
presenciais, realizadas 
por pedagogo, com 
carga horária minima de 
02 (duas) horas cada, 
com a finalidade 
apresentação 

50 
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Processo: ?o-etae 
Folha: 1. 
Rubrica: 

0031 caderno de matemática COLEÇÃO EDITORA 975 147,00 1 .325,00 
para 7° ano do ensino APROVA BRASIL- MODERNA 
fundamental li — LIVRO DO ALUNO 
aluno:livro c,onsumtvel 
para disciplina de 
matemática deverá ser 
destinado aos alunos do 
7° ano do ensino 
fundamental ii, 
composto por no 
minimo 120 (centos 
vinte) e no máximo 160 
(cento e sessenta) 
páginas impressas em 
papel offset com 
aproximadamente 
90g/m°, com 
acabamento em espiral 
empastado com capa 
plástica, no formato 
20,5011 x 27,5cm. 
organizados em 
aproximadamente 20 
(vinte) lições cada um, 
compostas pelos 
seguintes conteúdos: 
localização, giros, e 
ângulos, triângulos e 
quadriláteros, reta 
numérica, problemas 
com números naturais, 
difeentes 
representações de um 
numero, frações, 
frações e decimais, 
operações com frações 
decimais, figuras não 
planas e simetria, 
perimetro e ampliação 
de figuras, área, 
medidas de massa e 
capacidade, problemas 
com frações decimais, 
porcentagem, lera 
interpretar gráficos e 
página 22 de 29 
tabelas, construção de 
tabelas e gráficos. cada 
lição deverá ser 
planejada para uma 
aula de 
aproximadamente 50 
(cinquenta) minutos, a 
serem trabalhadas uma 
vez por semana, 
contendo tarefas com 
graus progressivos de 
dificuldade envolvendo 
diferentes habilidades, 
em aproximadamente a 
cada 05 (cinco) 
conteúdos trabalhados 
do livro, o aluno deverá 
encontrar inserido no 
próprio livro, sem folhas 
a parte, um simulado, 
para que Se possa 
avaliar o processo que 
é uma etapa 
indispensável no 
processo ensino 
aprendizagem. no livro 
de matemática, deverão 
estar inseridas 04 
(quatro) folhas de 
respostas / gabaritos 
destacáveis, não sendo 
folhas a parte. que 
deverão ser 
preenchidas pelos 
alunos ao realizarem o 
simulado ao final de 
aproximadamente 05 
(cinco) conteúdos 
trabalhados, para se 
familiarizarem com o 
modelo de prova de 
gabarito, a sequência 
de conteúdos deve 
estar organizada de 
acordo com os 
conteúdos definidos 
pela base nacional 
comum curricular (bncc) 
para o 7* ano, 
considerando uma 
ordem crescente de 
dificuldade. 
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Processo:24.724-a)
Folha: 
Rubrica: 

0032 caderno de matemática COLEÇÃO EDITORA 50 158,00 
para 7° ano do ensino APROVA BRASIL- MODERNA 
fundamental ii - LIVRO DO 
professor:livro PROFESSOR 
consumível para 
disciplina de 
matemática deverá ser 
destinado aos 
professores do 7. ano 
do ensino fundamental 

composto por no 
mínimo 120 (cento e 
vinte) páginas 
impressas em papel 
offset com 
aproximadamente 
90g/m. , com 
acabamento em 
brochura, empastado 
com capa plástica, no 
formato aproximado de 
23,0cm x 28,8cm. 
deverá ser destinado 
aos professores do 6° 
ano do ensino 
fundamental ii, devendo 
trazer orientações 
pedagógicas detalhadas 
para cada conteúdo 
trabalhado e também 
para cada simulado, 
para ajudar os alunos 
no momento da 
correção de cada 
questão do simulado, 
relação dos conteúdos 
desenvolvidos nas 
lições anteriores e que 
são explorados nas 
questões propostas no 
simulado e indicação 
das habilidades e 
subcompetênctas 
avaliadas no mesmo. 
cada página deverá 
confere reprodução 
reduzida da página do 
livro do aluno 
gabaritado, relação das 
habilidades e 
capacidades essenciais 
do aluno para 
aprendizagem dos 
conteúdos da lição, 
comentários, sugestões 
e orientações 
especificas para o 
desenvolvimento das 
questões, incluindo 
trabalhos preliminares e 
finais essenciais, 
relação dos conteúdos 
desenvolvidos nas 
páginas, sugestões de 
atividades caso sejam 
observadas dificuldades 
e descrição das 
habilidades e da 
competência pagina 23 
de 29 desenvolvidas em 
cada questão, deverão 
acompanhar o guia e 
recursos didáticos de 
matemática 04 (quatro) 
fichas para registro, 
impressas em offset 
com aproximadamente 
75g/m e formato 
aproximado de 27,0cm 
x 40,0cm. com o 
objetivo de oferecer um 
diagnóstico do 
desenvolvimento de 
cada aluno e também 
de toda turma após 
cada simulado contido 
no livro do aluno. 
deverá identificar as 
subcompetênclas que 
foram desenvolvidas, ou 
seque precisam ser 
retomadas e planejar 
novas estratégias para 
as próximas aulas. 
deverão ser realizadas 
05 (cinco) capacitações 
presenciais, realizadas 
por pedagogo, com 
carga horária mlnima de 
02 (duas) horas cada, 
com a finalidade 
apresentação 
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0033 caderno de matemática COLEÇÃO EDITORA 970 
para 8° ano do ensino APROVA BRASIL- MODERNA 
fundamental ii — LIVRO DO ALUNO 
aluno:livro consumivel 
para disciplina de 
matemática deverá ser 
destinado aos alunos do 
8° ano do ensino 
fundamental ii, 
composto por no 
minimo 120 (centos 
vinte) e no máximo 160 
(cento e sessenta) 
páginas impressas em 
papel offset com 
aproximadamente 
90g/m°, com 
acabamento em espiral 
empastado com capa 
plástica, no formato 
20,5cm x 27,5cm. 
organizados em 
aproximadamente 20 
(vinte) lições cada um, 
compostas pelos 
seguintes conteúdos: 
localização, giros, e 
ângulos, triângulos e 
quadriláteros, reta 
numérica, problemas 
com números naturais, 
clifeentes 
representações de um 
numero, frações, 
frações e decimais, 
operações com frações 
decimais, figuras não 
planas e simetria, 
perimetro e ampliação 
de figuras, área, 
medidas de massa e 
capacidade, problemas 
com frações decimais, 
porcentagem, lera 
interpretar gráficos e 
página 22 de 29 
tabelas, construção de 
tabelas e gráficos. cada 
lição deverá ser 
planejada para uma 
aula de 
aproximadamente 50 
(cinquenta) minutos, a 
serem trabalhadas uma 
vez por semana, 
contendo tarefas com 
graus progressivos de 
dificuldade envolvendo 
diferentes habilidades. 
em aproximadamente a 
cada 05 (cinco) 
conteúdos trabalhados 
do livro, o aluno deverá 
encontrar inserido no 
próprio livro, sem folhas 
a parte, um simulado, 
para que se possa 
avaliar o processo que 
é urna etapa 
indispensável no 
processo ensino 
aprendizagem. no livro 
de matemática, deverão 
estar inseridas 04 
(quatro) folhas de 
respostas/gabaritos 
destacáveis, não sendo 
folhas a parte. que 
deverão ser 
preenchidas pelos 
alunos ao realizarem o 
simulado ao final de 
aproximadamente 05 
(cinco) conteúdos 
trabalhados, para se 
familiarizarem com o 
modelo de prova de 
gabarito, a sequência 
de conteúdos deve 
estar organizada de 
acordo com os 
conteúdos definidos 
pela base nacional 
comum curricular (bncc) 
para o 8° ano, 
considerando uma 
ordem crescente de 
dificuldade. 
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Processo: ~5 -
Folha: 
Rubrica: 
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0034 Caderno de matemática COLEÇÃO EDITORA 50 
para 8° ano do ensino APROVA BRASIL- MODERNA 
fundamental ir — LIVRO DO 
professorlivro PROFESSOR 
consurnlvel para 
disciplina de 
matemática deverá ser 
destinado aos 
professores do 8° ano 
do ensino fundamental 
ii, composto por no 
minimo 120 (cento e 
vinte) páginas 
impressas em papel 
offset COM 
aproximadamente 
90g/m°, com 
acabamento em 
brochura, empastado 
com capa plástica, no 
formato aproximado de 
23,0cm x 28,8crn. 
deverá ser destinado 
aos professores do 6° 
ano do ensino 
fundamental ri, devendo 
trazer orientações 
pedagógicas detalhadas 
para cada conteúdo 
trabalhado e também 
para cada simulado, 
para ajudar os alunos 
no momento da 
correção de cada 
questão do simulado, 
relação dos conteúdos 
desenvolvidos nas 
lições anteriores e que 
são explorados nas 
questões propostas no 
simulado e indicação 
das habilidades e 
subcompetêncjas 
avaliadas no mesmo. 
cada página devera 
conter a reprodução 
reduzida da página do 
livro do aluno 
gabaritado, relação das 
habilidades e 
capacidades essenciais 
do aluno para 
aprendizagem dos 
conteúdos da lição, 
comentários, sugestões 
e orientações 
especificas para o 
desenvolvimento das 
questões, incluindo 
trabalhos preliminares e 
finais essenciais, 
relação dos conteúdos 
desenvolvidos nas 
páginas, sugestões de 
atividades caso sejam 
observadas dificuldades 

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 40,0crn. com o 
objetivo de oferecer um 
diagnóstico do 
desenvolvimento de 
cada aluno e também 
de toda turma após 
cada simulado contido 
no livro do aluno. 
devera identificar as 
subcompetências que 
foram desenvolvidas, ou 
as que precisam ser 
retomadas e planejar 
novas estratégias para 
as próximas aulas. 
deverão ser realizadas 
05 (cinco) capacitações 
presenciais, realizadas 
por pedagogo, com 
carga horária mInima de 
02 (duas) horas cada, 
com a finalidade 
apresentação 

Processo: ej1-44206
Folha: 
Rubrica: 

158,00 7.900,00 
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Processo: -2,u0D 
Folha: 

Rubrica: 

0035 caderno de matemática COLEÇÃO EDITORA 950 147,00 139.650,00 
para 9° ano do ensino APROVA BRASIL: MODERNA 
fundamental ii — LIVRO DO ALUNO 
aluno:livro consumlvel 
para disciplina de 
matemática deverá ser 
destinado aos alunos do 
9° ano do ensino 
fundamental ii, 
composto por no 
minimo 120 (cento e 
vinte) e no máximo 160 
(cento e sessenta) 
páginas impressas em 
papel offset com 
aproximadamente 
90g/m°, com 
acabamento em espiral 
empastado com capa 
plástica, no formato 
20,5crn x 27,5cm. 
organizados em 
aproximadamente 20 
(vinte) lições cada um, 
compostas pelos 
seguintes conteúdos: 
localização, giros, e 
angulos, triângulos e 
quadriláteros, reta 
numérica, problemas 
com números naturais, 
difeentes 
representações de um 
numero, frações, 
frações e decimais, 
operações com frações 
decimais, figuras não 
planas e simetria, 
perimetro e ampliação 
de figuras, área, 
medidas de massa e 
capacidade, problemas 
com frações decimais, 
porcentagem, lera 
interpretar gráficos e 
página 22 de 29 
tabelas, construção de 
tabelas e gráficos. cada 
lição deverá ser 
planejada para uma 
aula de 
aproximadamente 50 
(cinquenta) minutos, a 
serem trabalhadas urna 
vez por semana, 
contendo tarefas com 
graus progressivos de 
dificuldade envolvendo 
diferentes habilidades. 
em aproximadamente a 
cada 05 (cinco) 
conteúdos trabalhados 
do livro, o aluno devera 
encontrar inserido no 
próprio livro, sem folhas 
a parte, um simulado, 
para que se possa 
avaliar o processo que 
é uma etapa 
indispensável no 
processo ensino 
aprendizagem, no livro 
de matemática, deverão 
estar inseridas 04 
(quatro) folhas de 
respostas / gabaritos 
destacáveis, não sendo 
folhas a parte, que 
deverão ser 
preenchidas pelos 
alunos ao realizarem o 
simulado ao final de 
aproximadamente 05 
(cinco) conteúdos 
trabalhados, para se 
familiarizarem com o 
modelo de prova de 
gabarito. a sequência 
de conteúdos deve 
estar organizada de 
acordo com os 
conteúdos definidos 
pela base nacional 
comum curricular (bncc) 
para o 9° ano, 
considerando uma 
ordem crescente de 
dificuldade. 
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0036 caderno de matemática COLEÇÃO EDITORA 
para 9° ano do ensino APROVA BRASIL- MODERNA 
fundamental ii — LIVRO DO 
professorlivro PROFESSOR 
consumivel para 
disciplina de 
matemática deverá ser 
destinado aos 
professores do 9° ano 
do ensino fundamental 
ii, composto por no 
mínimo 120 (cento e 
vinte) páginas 
impressas em papel 
offset com 
aproximadamente 
90g/m. , com 
acabamento em 
brochura, empastado 
com capa plástica, no 
formato aproximado de 
23,0cm x 28,8cm. 
deverá ser destinado 
aos professores do 6° 
ano do ensino 
fundamental ii, devendo 
trazer orientações 
pedagógicas detalhadas 
para cada conteúdo 
trabalhado e também 
para cada simulado, 
para ajudar os alunos 
no momento da 
correção de cada 
questão do simulado, 
relação dos conteúdos 
desenvolvidos nas 
lições anteriores e que 
são explorados nas 
questões propostas no 
simulado e indicação 
das habilidades e 
subcompetências 
avaliadas no mesmo. 
cada página deverá 
conter a reprodução 
reduzida da página do 
livro do aluno 
gabaritado, relação das 
habilidades e 
capacidades essenciais 
do aluno para 
aprendizagem dos 
conteúdos da lição, 
comentários, sugestões 
e orientações 
específicas para o 
desenvolvimento das 
questões, incluindo 
trabalhos preliminares e 
finais essenciais, 
relação dos conteúdos 
desenvolvidos nas 
páginas, sugestões de 
atividades caso sejam 
observadas dificuldades 
e descrição das 
habilidades e da 
competência página 23 
de 29 desenvolvidas em 
cada questão. deverão 
acompanhar o gula e 
recursos didáticos de 
matemática 04 (quatro) 
fichas para registro, 
impressas em &Net 
com aproximadamente 
75g/m e formato 
aproximado de 27,0cm 
x 40,0crn. com o 
objetivo de oferecer um 
diagnóstico do 
desenvolvimento de 
cada aluno e também 
de toda turma após 
cada simulado contido 
no livro do aluno. 
deverá identificar as 
subcompetências que 
foram desenvolvidas, ou 
as que precisam ser 
retomadas e planejar 
novas estratégias para 
as próximas aulas. 
deverão ser realizadas 
05 (cinco) capacitações 
presenciais, realizadas 
por pedagogo, com 
carga horária minha de 
02 (duas) horas cada, 
com a finalidade 
apresentação 
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0037 prova brasil - livro diário 
do professor do 1° ao 90 

anos— 3° edição. 

0038 prova brasil - livro 
coordenador— lingua 
portuguesa e 
matemática — eft anos 
iniciais — 3° edição. 

0039 prova brasil -livro 
coordenador — trigos 
portuguesa e 
matemática — ef2 anos 
finais — 3° edição. 

VENCEDOR 

0002 

0040 

LOTE II LIVRO PARA 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

livros didáticos para o 
aluno na educação 
infantil (2 anos) 
sendo:para o aluno: 
- livros didáticos, sendo 
01 (um) para cada 
bimestre ou semestre. 
cuja organização 
didático — metodológica 
esta estruturada a partir 
dos cinco campos de 
experiências e dos seus 
direitos de 
aprendizagem 
propostos pela base 
nacional comum 
curricular. material em 
formato horizontal; capa 
confeccionada em papel 
resistente, com 
impressão colorida; 
miolo impresso em 
papel de qualidade e 
em quatro cores, com 
adesivos e destaque 
para o projeto gráfico 
adequado à faixa etária 
das crianças; malenai 
de apoio confeccionado 
em papel com 
gramatura maior que a 
do miolo; e acabamento 
em espiral, com picote; 
- livro impresso em 
papel cartão, remessa 
anual, impresso em 
cores, composto por 
pranchas que 
favorecem o trabalho 
manual, o fazer artístico 
e o desenvolvimento da 
coordenação motora; 
- livro da tarada em 
formato espiral, 
remessa anual, 
acabamento em papel 
cartão,com atividades 
que serão utilizadas 
pelos alunos e pela 
família considerando 
suas 
possibilidades e 
capacidade; 
- livro impresso, 
remessa anual, 
composto por textos 
literários, formas e 
Ilustrações adequados 
faixa etária do aluno 
com a proposta de 
ampliar o vocabulário 
dos 
alunos e despertar o 
interesse pela leitura; 
- agenda escolar para 
os alunos; 
- o material impresso 
deverá ser 
acondicionado em 
bolsa/ maleta resistente 
e lavável, sendo uma 
bolsa/ maleta para cada 
aluno. 

Processo:
Folha: MO 
Rubrica:_______________ 

---..±—

COLEÇÃO EDITORA 900 2:': 00 2 00,00 
APROVA BRASIL MODERNA 
LIVRO DIÁRIO 

COLEÇÃO EDITORA 130 47,00 8110,00 
APROVA BRASIL MODERNA 
LIVRO 
COORDENADOR 

COLEÇÃO EDITORA 130 47,00 6.110,00 
APROVA BRASIL MODERNA 
LIVRO 
COORDENADOR 

INOVE 2.455.000,00 
EDUCACIONAL 
EIRELI 

COLEÇÃO SET EDITORA 600 295,00 177.000,00 
BRASIL(SISTEMA MODERNA 
DE ENSINO) 
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0041 livros didáticos para o 
aluno na educação 
infantil (3 anos) 
sendo:para o aluno 
- livros didáticos, sendo 
01(um) para cada 
bimestre ou semestre, 
cuja organização 
didático-metodológica 
está estruturada a partir 
dos cinco campos de 
experiências e dos seus 
direitos de 
aprendizagem 
propostos pela base 
nacional comum 
cuniculanmaterial em 
formato horizontal; capa 
confeccionada em papel 
resistente, com 
impressão colorida; 
miolo impresso em 
papel de qualidade e 
em quatro cores, com 
adesivos e destaque 
para o projeto gráfico 
adequado à faixa etária 
das crianças; material 
de apoio confeccionado 
em papel com 
gramatura maior que a 
do miolo: e acabamento 
em espiral, com picote. 
- livro impresso em 
papel cartão, remessa 
anual, impresso em 
cores, composto por 
pranchas que 
favorecem o trabalho 
manual, o fazer artístico 
e o desenvolvimento da 
coordenação motora. - 
livro da familia em 
formato espiral. 
remessa anual, 
acabamento em papel 
cartão, com atividades 
que serão utilizadas 
pelos alunos e pela 
família considerando 
suas 
possibilidades e 
capacidade. 

livro impresso, 
remessa anual, 
composto por textos 
literários, formas e 
ilustrações adequados à 
faixa etária do aluno 
com a proposta de 
ampliar o vocabulário 
dos 
alunos e despertar o 
Interesse pela leitura. - 
livro impresso, remessa 
anual, em papel cartão, 
impresso em 
cores,cornpostopor 
imagens frente e verso, 
destinado ao 
desenvolvimento 

Processo: ~3 
Folha:  /
Rubrica: A 

COLEÇÃO SET EDITORA 800 295 00 .000,00 
BRASIL(SISTEMA MODERNA 
DE ENSINO) 

Páairia 74 de 13,6 

portai de A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br 
COMPRAS Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/12/2021 às 10:03:12. 

PÚBLICAS Código verificador: 18779B 



0042 livros didáticos para o 
aluno na educa* 
infantil (4 anos) 
sendo:para o aluno: 
- livros didáticos, sendo 
01 (um) para cada 
bimestre ou semestre, 
cuja organização 
didático-metodológica 
esta estrutura da a 
partir dos cinco campos 
de experiéndas e dos 
seus direitos de 
aprendizagem 
propostos pela base 
nacional comum 
curricularmaterial em 
formato horizontal; capa 
confeccionada em papel 
resistente, com 
impressão colorida; 
miolo impresso em 
papel de qualidade e 
em quatro caras, com 
adesivos e destaque 
para o projeto gráfico 
adequado á faixa etária 
das crianças;material de 
apoio confeccionado em 
papel com gramatura 
maior que a do miolo; e 
acabamento em espiral, 
com pico(e, 
- livro impresso em 
papel cartão, remessa 
anual, Impresso em 
cores, composto por 
pranchas que 
favorecem o trabalho 
manual, o fazer artistica 
e o desenvolvimento da 
coordenação motora. 
- livro da familia em 
formato espiral, 
remessa anual, 
acabamento em papel 
cartão, com atividades 
que serão utilizadas 
pelos alunos e pela 
familia considerando 
suas 
possibilidades e 
capacidade. 
- livro impresso, 
remessa anual, 
composto por textos 
literários, formas e 
ilustraçées adequados 
faixa etária do aluno 
com a proposta de 
ampliar o vocabulário 
dos alunos e despeitar 
o interesse pela leitura. 
- livro impresso, 
remessa anual, em 
papel cartão, impresso 
em cores, composto por 
imagens frente e verso, 
destinado ao 
desenvolvimento da 
imaginação, ampliação 
de repertório e criação 
de possibilidades pelos 
alunos. 
- agenda escolar para 
os alunos 
- o material impresso 
deverá ser 
acondicionado em 
bolsa/maleta resistente 
elavável, 
sendo uma 
bolsa/maleta para cada 
aluno 

Processo: ~6 
Folha: 
Rubrica: 

COLEÇÃO SET EDITORA 830 295,00 .850,00 
BRASIL(SISTEMA MODERNA 
DE ENSINO) 

Página 75 de 136 

MI portal de A autenticidade do documento pode ser verificada no sita https:/Nalidaarquivo,porteldecompraspublicas.com.br El Ei 

COPPRAS Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/12/2021 as 1003:12. 
PUBLICAS Código verificador: 1B7798 



9043 livras didáticos para o 
aluno na educação 
infantil (5 anos) 
sendo:para o aluno: 
- livros didáticos, sendo 
01 (um) para cada 
bimestre ou semestre, 
cuja organização 
didático-metodológica 
está estruturada a partir 
dos cinco campos de 
experiências e 
dos seis direitos de 
aprendizagem 
propostos pela base 
nacional comum 
curricular.material em 
formato horizontal; capa 
confeccionadaem papel 
resistente, com 
impressão colorida; 
miolo impresso em 
papel de qualidade e 
oro quatro Cores, C<M1 
adesivos e destaque 
para o projeto gráfico 
adequado à faixa etária 
das crianças material de 
apoio confeccionado em 
papel Com gramatura 
maior que a do miolo; e 
acabamento em espiral, 
com picote. - livro 
impresso em papel 
cartão, remessa anual, 
impresso em cores, 
composto por pranchas 
que favorecem o 
trabalho manual, o fazer 
artístico e o 
desenvolvimento da 
coordenação motora. 
- livro da família em 
formato espiral, 
remessa anual, 
acabamento em papel 
cartão.com atividades 
que serão utilizadas 
pelos alunos e pela 
familia considerando 
suas 
possibilidades e 
capacidade. 
- livro impresso. 
remessa anual. 
composto por textos 
literários, formas e 
ilustraçõesadequados à 
faixa etária do aluno 
com a proposta de 
ampliar o vocabulário 
dos 
alunos e despertar o 
interesse pela leitura. 
- livro Impresso, 
remessa anual, em 
papel cartão, Impresso 
em COM, composto por 
imagens frente e verso, 
destinado ao 
desenvolvimento da 
imaginação, ampliação 
de repertório e criação 
de possibilidades pelos 
alunos. 
- agenda escolar para 
os alunos. 
- o material i 

VENCEDOR INOVE 
EDUCACIONAL 
EIRELI 

' COLEÇÃO SET EDITORA 850 
BRASIL(SISTEMA MODERNA 
DE ENSINO) 

Processo: 
Folha: 
Rubrica: 

295,00 50,00 

908.600,00 

0003 LOTE 111-LIVRO PARA 
EDUCAÇÃO DE 
JOVENS E 
ADULTOS(EJA 
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Processo: 2zia?6? 
Folha:  3g 
Rubrica: 

0044 eia - alfabetização — LIVRO EJA EDITORA 
volume 1. livro do aluno: ALUNO MODERNA 
material didático 
consumlvel, anual, 
interdlsdplinar 
(Iatamento e 
alfabetização linguistica 
e matemática), 
organizado em volume 
único, em formato 205 
mm x 275 mm, 
gramatura miolo 75g e 
capa em laminado 
brilho, 250g, brochura, 
impresso em cores. 
deve conter atividades 
diversas e numerosas 
possibilidades de 
desenvolver as 
habilidades básicas — 
falar, ouvir, ler e 
escrever —, o livro deve 
apresentar conteúdos 
de letramento e 
alfabetização linguistica 
e de alfabetização 
matemática 
organizados em quatro 
unidades temáticas: 
identidade; o mundo do 
trabalho; mandsstaÇfies 
culturais; ambiente e 
sociedade. abordar os 
temas em textos, 
imagens e atividades 
que buscam 
desenvolver a leitura, a 
oralidade, a escrita e os 
conhecimentos 
matemáticos. 

1.000 128,00 128.000,00 

0045 aja - anos iniciais — LIVRO EJA - EDITORA 1.000 128.00 128.000,00 
volume 2 (2° e3° anos). ALUNO MODERNA 
livro do aluno: material 
didático consumivel, 
anual, organizado em 
volume único, em 
formato 205 mm x 275 
mm, gramatura miolo 
75g e capa em 
laminado brilho, 250g, 
brochura, impresso em 
cores, deve trabalhar os 
conteúdos de língua 
portuguesa, 
matemática, ciências 
humanas (história e 
geografia), ciências e 
arre em capitulos, deve 
trabalhar os eixos 
temáticos, o entorno 
natural, social e cultural; 
a formação do território 
brasileiro; sociedade e 
meio ambiente. 

0046 eia - anos iniciais — LIVRO EJA - EDITORA 
volume 3(40 e 5° anos). ALUNO MODERNA 
livro do aluno: material 
didático consumivel, 
anual, organizado em 
volume único, em 
formato 205 mia x 275 
mm, gramatura miolo 
75g e capa em 
laminado brilho, 250g, 
brochura, impresso em 
cores, deve trabalhar os 
conteúdos de lingua 
portuguesa, 
matemática, ciências 
humanas (historia e 
geografia), ciências e 
arte em capitulos.deve 
trabalhar os eixos 
temáticos, direitos e 
deveres do cidadão; 
participação e 
sociedade; patrimônio 
nacional. 

1,000 128,00 128.000,00 
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Processo: * 7-4606.79- ã )--4 
Folha: "3 
Rubrica: 

0047 eja- anos finais -6 ano. LIVRO EIA EDITORA 600 153,00 
material didático ALUNO MODERNA 
consumlvel, anual, 
multidisciplinar (língua 
portuguesa, 
matemática, história, 
geografia, ciências, arte 
e língua inglês e 
espanhol, em formato 
205mmx275mm, 
gramatura miolo 75g e 
capa em laminado 
brilho, 250g, brochura, 
impresso em cores. os 
conteúdos devem estar 
agrupados por 
disciplinas e abordados 
por eixos temáticos que 
perpassem OS 
diferentes componentes 
curriculares, 
organizados por 
unidades, subdivididas 
em capítulos. a divisão 
em unidades devem ser 
agrupadas em capítulos 
de modo orgânico, 
explorando um mesmo 
eixo temático. o material 
tem como prerrogativa 
que o trabalho com 
eixos permita ao aluno 
a compreensão de um 
dado aspecto sob os 
pontos de vista das 
diferentes áreas do 
currículo escolar em 
variados momentos, 
deve-se buscar uma 
abordagem 
interdisdplinar dos 
temas, visando 80 
conhecimento global, 
dinâmico e histórico da 
realidade, os eixos 
temáticos esperados 
são: identidade e 
pluralidade; 
alimentação. 

0048 aja- anos finais r ano. LIVRO EJA - EDITORA 600 153,00 91.800,00 
material didático ALUNO MODERNA 
consumivel, anual, 
multidisdplinar (língua 
portuguesa, 
matemática, história, 
geografia, ciências, arte 
e língua inglês e 
espanhol, em formato 
205mmx275mm, 
grarnatura miolo 75g e 
capa em laminado 
brilho, 250g, brochura, 
impresso em cores, os 
conteúdos estão 
agrupados por 
disciplinas e abordados 
por eixos temáticos que 
perpassem OS 
diferentes componentes 
curriculares, 
organizados por 
unidades, subdivididas 
em capitulos. a divisão 
em unidades devem ser 
agrupadas em capítulos 
de modo orgânico, 
explorando um mesmo 
eixo temático, 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 áreas do 
currículo escolar, em 
variados momentos, 
deve-se buscar uma 
abordagem 
interdisdplinar dos 
temas, visando ao 
conhecimento global, 
dinâmico e histórico da 
realidade, os eixos 
temáticos esperados 
são:moradia; saúde e 
qualidade de vida. 
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0049 aja- anos finais - 8° ano. LIVRO EJA - EDITORA 600 
material didático ALUNO MODERNA 
consumivel, anual, 
multidisdplinar (língua 
portuguesa, 
matemática, história, 
geografia, Ciências, arte 
e língua inglês e 
espanhol. em formato 
205mmx275mm, 
gramatura miolo 75g e 
capa em laminado 
brilho, 250g, brochura, 
impresso em cores, os 
conteúdos deverão 
estar agrupados por 
disciplinas e abordados 
por eixos temáticos que 
perpassem as 
diferentes componentes 
curriculares, 
organizados por 
unidades, subdivididas 
em capítulos. a divisão 
em unidades deverá 
agrupares capítulos de 
Modo orgânico, 
explorando uni mesmo 
eixo 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 áreas do 
currículo escolar, em 
variados momentos, 
deve-se buscar uma 
abordagem 
interdisciplinar dos 
temas, visando ao 
conhecimento global, 
dinâmico e histórico da 
realidade, as eixos 
tamancos esperados 
são: a país; a sociedade 
brasileira 

Processo:  ~.'1:2e e-071 
Folha: 
Rubrica: 

153,00 00,00 

0050 aja- anos finais - 9 ano, LIVRO EJA - EDITORA 600 153,00 91.800,00 
material didático ALUNO MODERNA 
consumível, anual, 
multidisciplinar (língua 
portuguesa, 
matemática, história, 
geografia, ciências, arte 
e língua inglês e 
espanhol. em formato 
205mmx275mm, 
gramatura miolo 75g e 
capa are laminado 
brilho, 250g, brochura, 
impresso em cores. os 
conteúdos deverão 
estar istampadOs por 
disciplinas e abordados 
por eixos temáticos que 
perpassem os 
diferentes componentes 
curriculares, 
organizados por 
unidades, subdivididas 
em capítulos. a divisão 
em unidades deverá 
agrupares capítulos de 
modo orgânico, 
explorando um mesmo 
eixo 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 áreas do 
curriculo escolar. em 
variados momentos, 
deve-se buscar uma 
abordagem 
interdisdplinar dos 
temas, visando ao 
conhecimento global, 
dinâmico e histórico da 
realidade, os eixos 
temáticos esperados 
são: trabalho; 
desenvolvimento e 
sustentabilidade. 
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PrOCeSSO:~6;9
Folha: Lk 
Rubrica: 

0051 eja - alfabetização - 1° LIVRO EJA - EDITORA 50 
ano - manual do PROFESSOR MODERNA 
educador. livro deverá 
ser desfinado aos 
professores da 
alfabetização/1" ano ,o 
livro deve ser adequado 
aos grandes debates no 
cenário brasileiro sobre 
a alfabetização de 
jovens e adultos e as 
contribuições trazidas 
pelos parametros 
curriculares nacionais 
(pcn),bem corno aos 
subsidias fornecidos 
pelas análises do 
mec.deve trabalhar com 
a diversidade textual e a 
intertextualidade 
relacionada a textos de 
diferentes tipos e 
generos(verbais e não 
verbais ,literários 
,informativos 
,poéticos,publicitários.humoristicoscontos,lendas,noticias,reportagens). 

0052 eja - anos iniciais - 2° e LIVRO EJA - EDITORA 50 128,00 6.400,00 
3° ano - manual do PROFESSOR MODERNA 
educador, livro deverá 
ser destinado aos 
professores da do 2. e 
3° anos ,o livro deve ser 
adequado aos grandes 
debates no cenário 
brasileiro sobre a 
alfabetização de jovens 
e adultos e as 
contribuições trazidas 
pelos parâmetros 
curriculares nacionais 
(pcn),bem corno aos 
subsidies fornecidos 
pelas análises do 
mec.deve trabalhar com 
a diversidade textual e a 
intertextualidade 
relacionada a textos de 
diferentes tipos e 
generos(verbais e não 
verbais, literários 
,informativos ,poéticos , 
publicitários , 
humoristicos.contos,lendas,noticias,reportágens). 

0053 eja - anos iniciais - 4° e LIVRO EJA - EDITORA 50 128,00 6.490,00 
5° ano - manual do PROFESSOR MODERNA 
educadonlivro deverá 
ser destinado aos 
professores do 4° e 5" 
anos ,o livro deve está 
adequado aos grandes 
debates no cenário 
brasileiro sobre a 
alfabetização de jovens 
e adultos e as 
contribuições trazidas 
pelos parâmetros 
curriculares nacionais 
(pcn),bem como aos 
subsídios fornecidos 
pelas análises do 
mec.deve trabalhar com 
a diversidade textual e a 
intertextualidade 
relacionada a textos de 
diferentes tipos e 
géneros(verbais e não 
verbais, literários 
:informativos, 
poéticos,publicitarios,humorísticosmontos,lendas,noticias,reportagens). 

0054 eja- anos finais - 6° ao LIVRO EJA - EDITORA 30 153.00 4,590,00 
9° ano - fingua PROFESSOR MODERNA 
portuguesa - manual 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 nacionais e 
a proposta curricular 
dos anos finais do 
ensino fundamental. 
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0055 eja- anos finais - 6° ao LIVRO EJA - EDITORA 
9° ano - matemática - PROFESSOR MODERNA 
manual do educador. 
livro deverá ser 
destinado aos 
professores de 
matemática, a obra 
deve estar pautada nos 
documentos oficiais que 
orientam a pratica 
docente: os parãrnetros 
curriculares nacionais e 
a proposta cunicular 
dos anos finais do 
ensino fundamental. 

30 

Processo:
Folha: 
Rubrica: 

153,00 4590.00 

0056 eja- anos finais - 6" ao LIVRO EJA - EDITORA 30 153,00 4.590,00 
9° ano - história PROFESSOR MODERNA 
manual do educador, 
livro deverá ser 
destinado aos 
professores de história. 
a obra deve está 
pautada nos 
documentos oficiais que 
orientam a pratica 
docente: os parâmetros 
curriculares nacionais e 
a proposta curricular 
dos anos finais do 
ensino fundamental. 

0057 eja- anos finais - 6° ao LIVRO EJA - EDITORA 30 153.00 4.590.00 
9" ano - geografia - PROFESSOR MODERNA 
manual do educador. 
livro deverá ser 
destinado aos 
professores de 
geografia. a obra deve 
está pautada nos 
documentos oficiais que 
orientam a pratica 
docente: os par-arneiros 
curriculares nacionais e 
a proposta curricular 
dos anos finais do 
ensino fundamental. 

0058 eja- anos finais -6° ao LIVRO EJA - EDITORA 
9° ano - ciências - PROFESSOR MODERNA 
manual do educador, 
livro deverá ser 
destinado aos 
professores de ciêndas, 
a obra deve está 
pautada nos 
documentos oficiais que 
orientam a pratica 
docente: os parametros 
curriculares nacionais e 
a proposta curricular 
dos anos finais do 
ensino fundamental 

30 153,00 4.590.00 

0059 eja- anos finais - 6 ao LIVRO EJA - EDITORA 30 153,00 4.590,00 
9° ano - arte - manual PROFESSOR MODERNA 
do educador, livro 
devera 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 canicular 
dos anos finais do 
ensino fundamental. 

0060 eja- anos finais - C ao LIVRO EJA - EDITORA 30 153,00 4.590,00 
9" ano - inglês e PROFESSOR MODERNA 
espanhol - manual do 
educador, livro deverá 
ser destinado aos 
professores de inglês e 
espanhol. a obra deve 
está pautada nos 
documentos oficiais que 
orientam a pratica 
docente: os pantimetros 
caniculares nacionais e 
a proposta curricular 
dos anos finais do 
ensino fundamental. 

VENCEDOR INOVE 
EDUCACIONAL 
EIREL1 

0004 LOTE IV:LIVROS 
PARADIDÁT1COS 

0061 coleção de livros 
paradidaticos para os 
alunos do ensino infantil 

802 530,00 

DIVERSOS DIVERSOS 200 90,00 18.000,00 
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VENCEDOR R FRANCKLIN DO 
REGO LIMA 
EIRELI 

FoIha: gq
Processo:2~:iiial

Rubrica: 

18.000.00 

0005 

0062 

0063 

0064 

LOTE V: VALORES NA 
ESCOLA 

livro sobre valores ria 
escola-livro do aluno 2° 
ano do ensino 
fundamental, que 
proporcionam reflexões 
sobre diversas áreas do 
conhecimento o 
respeito; a diversidade; 
a solidariedade; a 
humildade; a amizade; 
a ética; a cidadania; a 
etnia; a prevenção às 
drogas e uma ampla 
discussão sobre 
juventude e sexualidade 
são temas propostos na 
coleção. o debate sobre 
essas temáticas é 
essencial para o espaço 
escolar nos dias 
atuais.tamanho 28 x 21 
cm, colorido, com capa 
papei triplas 250 gr. 
com acabamento 
lombada quadrada e 
miolo papel off set de 
90 gm. 

livro sobre valores na 
escola-livro do aluno 3° 
ano do ensino 
fundamental, que 
proporcionam reflexões 
sobre diversas áreas do 
conhecimento, o 
respeito; a diversidade; 
a solidariedade; a 
humildade; a amizade; 
a ética; a cidadania; a 
etnia; a prevenção às 
drogas e uma ampla 
discussão sobre 
juventude e sexualidade 
são temas propostos na 
coleção. o debate sobre 
essas temáticos é 
essencial para o espaço 
escolar nos dias 
atuais.tamanho 28 s21 
cm, colorido, com capa 
papel triplas 250 gr. 
com acabamento 
lombada quadrada e 
miolo papel off set de 
90 gm. 

livro sobre valores na 
escola-livro do aluno do 
C ano fundamental,que 
proporcionam reflexões 
sobre diversas áreas do 
conhecimento, o 
respeito; a diversidade; 
a solidariedade; a 
humildade; a amizade; 
a ética; a cidadania; a 
etnia; a prevenção às 
drogas e uma ampla 
discussão sobre 
Juventude e sexualidade 
são temas propostos na 
coleção. o debate sobre 
essas temáticas 
essencial para o espaço 
escolar nos dias 
atuais.tamanho 28 x21 
em, colorido, com capa 
papel triplex papel 250 
gr. com acabamento 
lombada quadrada e 
miolo papel off sai de 
90 gr. 

EDIÇÕES IPDH EDIÇÕES IPDH 910 

EDIÇÕES IPDH EDIÇÕES IPDH 900 

EDIÇÕES IPDH EDIÇÕES IPDH 910 
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Processo: 4rei 
Folha: 

0065 livro sobre valores na EDITORA EDITORA 995 
escola-livro do aluno do DINAMICA DINAMICA 
5° ano fundamental,que 
proporcionam reflexões 
sobre diversas áreas do 
conhecimento. o 
raspado; a diversidade; 
a solidariedade, a 
humildade; a amizade; 
a ética; a cidadania; a 
atila: a prevenção ás 
drogas e uma ampla 
discussão sobre 
juventude e sexualidade 
são temas propostos na 
coleção. o debate sobre 
essas fanáticas é 
essencial para o espaço 
escolar rios dias 
atuais.tarnanho 28 x21 
cm, colorido, com capa 
papel triplas papei 250 
gr. com acabamento 
lombada quadradas 
miolo papel off sei de 
90 gr. 

0066 

0067 

livro sobre valores na 
escola-livro do aluno do 
6° ano fundamental,que 
proporcionam reflexões 
sobre diversas áreas do 
conhedmento, o 
respeito; a diversidade; 
a solidariedade; a 
humildade; a amizade; 
a ética; a cidadania; a 
etnia; a prevenção às 
drogas suma ampla 
discussão sobre 
juventude e sexualidade 
são temas propostos na 
coleção, o debate sobre 
essas temáticas é 
essencial para o espaço 
escolar nos dias 
atuais.tarnanho 28 x 21 
cin. colorido, com capa 
papel triplas papei 250 
gr. com acabamento 
lombada quadrada e 
miolo papel off set de 
90 gr. 

livro sobre valores na 
escola-livro do aluno do 
r ano fundamental,que 
proporcionam reflexões 
sobre diversas áreas do 
conhecimento, o 
respeito; a diversidade; 
a solidariedade; a 
humildade; a amizade; 
a ética; a cidadania: a 
etnia; a prevenção as 
drogas e uma ampla 
discussão sobre 
juventude e sexualidade 
são temas propostos na 
coleção. o debate sobre 
essas temáticas 
essencial para o espaço 
escolar nos dias 
atualatamanho 28 a21 
cm, colorido, com capa 
papel triplex papei 250 
gr. com acabamento 
lombada quadrada e 
miolo papel off sei de 
90 gr. 

EDIÇÕES IPDH EDIÇÕES IPDH 925 

EDIÇÕES IPDH EDIÇÕES IPDH 975 

Rubrica: 

104,00 \i3, 480,00 

104,00 96.200,00 

104.00 101.400,00 
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0068 

0069 

livro sobre valores na 
escola-livro do aluno do 
8 ano fundamental,que 
proporcionam reflexões 
sobre diversas áreas do 
conhecimento. o 
respeito; a diversidade; 
a solidariedade; a 
humildade; a amizade; 
a ética; a cidadania; a 
etnia; a prevenção as 
drogas suma ampla 
discussão sobre 
juventude e sexualidade 
são temas propostos na 
coleção. o debate sobre 
essas temáticas 
essencial para o espaço 
escolar nos dias 
atuais.tamanho 28 x21 
cm, colorido, com capa 
papel tripiex papei 250 
gr. com acabamento 
lombada quadrada e 
miolo papel off set de 
90 gr 

livro sobre valores na 
escola-livro do aluno do 
9' ano fundamental,que 
proporcionam reflexões 
sobre diversas áreas do 
conhecimento, o 
respeito; a diversidade; 
a solidariedade; a 
humildade; a amizade; 
a ética; a cidadania; a 
etnia; a prevenção às 
drogas e uma ampla 
discussão sobre 
juventude e sexualidade 
são lemas propostos na 
coleção, o debate sobre 
essas temáticas é 
essencial para o espaço 
escolar nos dias 
atuais.tamanho 28 x 21 
cm, colorido, com capa 
papel triplex papel 250 
gr. com acabamento 
lombada quadrada e 
miolo papel off set de 
90 gr. 

VENCEDOR R FRANCKLIN DO 
REGO LIMA 
EIRELI 

EDIÇÕES IRDH EDIÇÕES IREM 970 

EDIÇÕES IPDH EDIÇÕES IPDH 950 

Processo: ff:~ e2r14 
Folha: 91/
Rubrica: 

104,00 00.880,00 

104,00 98.800,60 

783.640,00 

0006 LOTE VI:LIVRO DE 
EDUCAÇÃO 
FINANCEIRA NAS 
ESCOLAS 
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Processo:~ 

Rubrica: 

0070 coleção educação DIVULGAÇÃO DIVULGAÇÃO 905 120,00 1d8600,00 
financeira e consumo CULTURAL CULTURAL 
consciente-1° ano do 
ensino 
fundamental:contento:livro 
do aluno ;livro da familia 
e livro do professor:o 
livro informa e 
concienfiza os alunos 
sobre o planejamento 
financeiro e consumo 
consciente ,aborda o 
assunto de uma 
maneira didática e em 
linguagem acessIvel 
:livro do 
aluno:aproximadamente 
120 paginas:formato: 26 
cm x28 ora:capa: 4x0 
cores papel cartão 250 
grs:miolo : 4x4 cores; 
papel offset 90 grs. 
acabamento: lombada 
quadrada cola pur.livro 
da familia: 
aproximadamente 48 
páginas;formato: 26 cm 
x26 cm;capa: 4x0 cores 
papel cartão 250 
grsimiolo: 4x4 cores; 
papel offset 90 grs. 
acabamento: grampo-
canoa taro do professor 
: aproximadamente 192 
páginas;formato: 26 cm 
x 26 cm; capa: 4x0 
cores papel cartão 250 
grs;miolo: 4x4 cores; 
papel offset 90 
grs.acabamento: 
lombada quadrada cola 
purautora:graziella 
roilemberg. 

0071 coleção educação DIVULGAÇÃO DIVULGAÇÃO 910 120,00 109.200,00 
financeira e consumo CULTURAL CULTURAL 
consciente-2° ano do 
ensino 
fundamental contentodivro 
do aluno ;livro da familia 
e livro do professar.° 
livro informa e 
concientiza os alunos 
sobre o planejamento 
financeiro e consumo 
consciente Abonda 
assunto de uma 
maneira didática e em 
linguagem acessivel 
:livro do aluno: 
aproximadamente 120 
paginas;forrnato: 26 cm 
x26 cm;capa: 4x0 cores 
papel cartão 250 
grs;miolo 4x4 cores; 
papel offset 90 
grs.acabarnento: 
lombada quadrada cola 
purlivro da 
familia:aproximadamente 
48 páginas;formato: 26 
cm x 26 cm;capa: 4x0 
cores papei cartão 250 
gra;miolo: 4x4 cores; 
papel offset 90 grs. 
acabamento: grampo-
canoa.livro do professor 
: aproximadamente 192 
paginas;formato: 26 cm 
x 26 cm; capa: 4x0 
cores papel cartão 250 
gra:miolo: 4x4 cores; 
papel offset 90 
grs.acabamento: 
lombada quadrada cola 
pur autora:graziella 
rollemberg. 
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,a,te 

0672 coleção educação 
financeira e Consumo 
consciente-3° ano do 
ensino 
fundamental contentolivro 
do aluno ,livro da familia 
e livro tio professor.° 
livro informa e 
condentiza os alunos 
sobre o planejamento 
financeiro e consumo 
consciente Aborda a 
assunto de uma 
maneira didática e em 
linguagem acessível 
:livro do aluno ; 
aproximadamente 120 
páginas;formato: 26 cm 
x 26 crn;capa: 4x0 cores 
papel cartão 250 
grs;miolo : 4x4 cores; 
papel offset 90 
grs.acabamento: 
lombada quadrada cola 
pur.livro da 
familia:aproximadamente 
48 páginas:formato: 26 
cm x 26 cm;capa: 4x0 
cores papel cartão 250 
grs;mIolo: 4x4 cores; 
papel offset 90 grs. 
acabamento: grampo-
canoa.livro do professor 
: aproximadamente 192 
paginas;forrnato: 26 cm 
x 26 cm; capa: 4x0 
cores papel cartão 250 
grs;miolo: 4x4 cores; 
papel offset 90 
grs.acabamento: 
lombada quadrada cola 
purautora:graziella 
rollemberg. 

Processo: 
Folha:  gçf
Rubrica: 

DIVULGAÇÃO DIVULGAÇÃO 900 120 00U18,000,00 
CULTURAL CULTURAL 

0073 coleção educação DIVULGAÇÃO DIVULGAÇÃO 910 120,00 109.200,00 
financeira e consumo CULTURAL CULTURAL 
consdente-4° ano do 
ensino 
fundamentai:contento:livro 
do aluno ,livro da familia 
e livro do professorro 
livro informa e 
concientiza os alunos 
sobre o planejamento 
financeiro e consumo 
consciente Aborda o 
assunto de uma 
maneira didática e em 
linguagem acesslvel 
:livro do 
aluno:aprrodmadamente 
120 paginas;f0m1a10: 26
cm x 26 cm;capa: 4x0 
cores papel cartão 250 
grs;miolo : 4x4 cores: 
papel offset 90 
grs.acabamento: 
lombada quadrada cola 
pur.livro da 
familia:aproximadamente 
48 páginas;formato: 26 
cm x 26 cm;capa: 4x0 
cores papel cartão 250 
grs;miolo: 4x4 cores; 
papel offset 90 grs. 
acabamento: grampo-
canoa.livro do professor 
: aproximadamente 192 
páginas;forrnato: 26 cm 
x 26 cm; capa: 4x0 
cores papel cartão 250 
grs;miolo: 4x4 cores; 
papel °Haat 90 
grs.acabamento: 
lombada quadrada cola 
pur.autora:graziella 
rollemberg. 
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Processo:  V4riaf-0-
Folha: ,,,w4 
Rubrica: 

0074 coleção educação DIVULGAÇÃO DIVULGAÇÃO 995. 120,00 \\ ai41400,00 
financeira e consumo CULTURAL CULTURAL 
consciente-5° ano do 
ensino 
fundamental.contento:livro 
do aluno ,livro da Iam/ia 
e livro do professor .o 
livro informa e 
concientiza os alunos 
sobre o planejamento 
financeiro e consumo 
consciente ;aborda o 
assunto de uma 
maneira didática e em 
linguagem acessível 
.livro do aluno: 
aproximadamente 120 
paginaaformato: 26 cm 
x 26 cm;capa: 4x0 cores 
papel cartão 250 
grs,miolo 4x4 cores: 
papel offset 90 
grs.acabamento: 
lombada quadrada cola 
purlivro da 
familia;aproximadamente 
48 paginas;formato: 26 
cm x26 cm,capa: 4x0 
cores papel cartão 250 
grs,miolo: 4x4 cores; 
papel offset 90 grs. 
acabamento: grampo-
canoa .livro do professor 
aproximadamente 192 

paginas;forrnato: 26 em 
x 26 em; capa: 4x0 
cores papel cartão 250 
gremiolo: 4x4 cores; 
papei offset 90 
grs.acabamento: 
lombada quadrada cola 
pur.autora:graziella 
rollemberg. 
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Declaro para Os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e 
que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório. 

Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no editai, que até a presente data inexistem fatos 
impeditivos para a habilitação no presente processo licitatorio, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, 
acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso 
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As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes. 

Propostas Enviadas 
LOTE 0001 - ITEM 0001 - caderno língua portuguesa para 1° ano do ensino fundamental i - aluno: livro 
consumível para disciplina de língua portuguesa, deverá ser destinado aos alunos do 1° ano do ensino 
fundamental i, composto no mínimo por 100 (cem) e no máximo por 120 (cento e vinte) páginas 
impressas em papel offset com aproximadamente 90g/m2, com acabamento em espirai empastado com 
capa plástica, no formato 20,5cm x 27,5cm, organizados no mínimo em 10 (dez) lições, compostas 
pelos seguintes conteúdos: leituras de adivinha, trava-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 cinco) minutos, a serem trabalhadas uma vez por semana, 
contendo tarefas com graus progressivos de dificuldade envolvendo diferentes habilidades, a cada 
bloco de conteúdos trabalhados do livro (lições), o aluno deverá encontrar inserido no próprio livro, sem 
folhas a parte, um desafio de leitura e um simulado, para que se possa avaliar o processo de 
aprendizagem, sendo esta, uma etapa indispensável no processo crescente de aquisição de 
conhecimento, a sequência de conteúdos deve estar organizada de acordo com os conteúdos definidos 
pela base nacional comum curricular (bncc) para o 1° ano, considerando uma ordem crescente de 
dificuldade. 
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC 
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Processo:~6 cbE4 
Folha: 

INOVE EDUCACIONAL 35.187.27810001- 22/12/2021 - COLEÇÃO EDITORA 905 130,00 117_650,00 Não 
EIRELI 02 07:3733 APROVA BRASIL- MODERNA 

LIVRO DO ALUNO 

R FRANCKLIN DO 27179006/0001- 22/12/2021 - EDITORA EDITORA 905 170,00 153.850,00 Sim 
REGO LIMA EIRELI 24 1407:08 DINAMICA DINAMICA 

EDUCACIONAL DOM 35841.413!0001- 2211212021 - LIV EF1 ACERTA ACERTA BRASIL- 905 249,00 225.345,00 Sim 
BOSCO LTDA* 30 23:47:21 BRASIL MICA 

PORTUGUES 1 
ANO AL 

LOTE 0001 - ITEM 0002 - caderno língua portuguesa para 1° ano do ensino fundamental i - professor: livro consumível para 
disciplina de língua portuguesa, deverá ser destinado aos professores do 1° ano do ensino fundamental i, composto por no 
mínimo 95 (noventa e cinco) páginas impressas em papel offset com aproximadamente 90g/m2, com acabamento em brochura, 
empastado com capa plástica, no formato aproximado de 23,0cm x 28,8cm, com no mínimo 10 (dez) lições, deverá ser destinado 
aos professores do 2° ano do ensino fundamental i, devendo trazer orientações pedagógicas detalhadas para cada conteúdo 
trabalhado e também para cada simulado, para ajudar os alunos no momento da correção das questões propostas, relação dos 
conteúdos desenvolvidos nas lições anteriores e que são explorados nas questões propostas no simulado e indicação das 
habilidades e competências avaliadas, com base nas matrizes de referência do saeb, sobretudo a avaliação nacional de 
alfabetização (arta). cada página deverá conter a reprodução reduzida da página do livro do aluno gabaritado, relação das 
habilidades e capacidades essenciais do aluno para aprendizagem dos conteúdos da lição, comentários, sugestões e orientações 
especificas para o desenvolvimento das questões, incluindo trabalhos preliminares e finais essenciais, relação dos conteúdos 
desenvolvidos nas páginas, além de sugestões de atividades caso sejam observadas dificuldades, deverão acompanhar o guia 
do professor, 04 (quatro) fichas para registro de desafios de leitura que avaliem a fluência leitora dos estudantes, impressas em 
offset com aproximadamente 75g/m2 em formato aproximado de 27,0cm x 40,0cm. deverão ser realizadas, no mínimo, 04 (quatro) 
capacitações presenciais, realizadas por pedagogo, com carga horária 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 inicio do ano letivo com o objetivo 
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC 

123/2008 

INOVE EDUCACIONAL 35.187.278/0001- 22/12/2021 - COLEÇÃO EDITORA 50 163,00 8.150,00 Não 
EIRELI 02 074145 APROVA BRASIL- MODERNA 

LIVRO DO 
PROFESSOR 

R FRANCKLIN DO 27.179006(0001- 22/12/2021 - EDITORA EDITORA 50 170,00 8.500,00 Sim 
REGO LIMA EIRELI 24 I 40807 DINAMICA DINAMICA 

EDUCACIONAL DOM 35.641 413/0001- 22/12/2021 - LIV EF1 ACERTA LIV EF1 ACERTA 50 120.00 6.000,00 Sim 
BOSCO LTDA' 30 23:4802 BRASIL BRASIL 

PORTUGUES 1 PORTUGUES 1 
ANO PR ANO PR 

LOTE 0001 - ITEM 0003 - caderno língua portuguesa para 2° ano do ensino fundamental í - aluno: livro consumível para 
disciplina de língua portuguesa, deverá ser destinado aos alunos do 2° 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 909/m2, com 
acabamento em espiral empastado com capa plástica, no formato 20,5cm x 27,5cm, organizados no mínimo em 10 (dez) lições, 
compostas pelos seguintes conteúdos: leituras de adivinha, trava-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 
cinco) minutos, a serem trabalhadas uma vez por semana, contendo tarefas com graus progressivos de dificuldade envolvendo 
diferentes habilidades, a cada bloco de conteúdos trabalhados do livro (lições), o aluno deverá encontrar inserido no próprio livro, 
sem folhas a parte, um desafio de leitura e um simulado, para que se possa avaliar o processo de aprendizagem, sendo esta, 
uma etapa indispensável no processo crescente de aquisição de conhecimento. a sequência de conteúdos deve estar organizada 
de acordo com os conteúdos definidos pela base nacional comum curricular (bncc) para o 2° ano, considerando uma ordem 
crescente de dificuldade. 
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC 

123/2008 

INOVE EDUCACIONAL 35.187278/0001- 22/12/2021 - COLEÇÃO . EDITORA 910 130.00 118.300,00 Não 
EIRELI 02 07.42.21 APROVA BRASIL- MODERNA 

LIVRO DO AWNO 

FRANCKLIN DO 27.179.006/0001- 22/12/2021 - EDITORA EDITORA 
REGO LIMA EIRELI 24 14:0848 DINAMICA DINAMICA 

EDUCACIONAL DOM 35.641 413/0001- 22/12/2021 - LIV EF1 ACERTA ACERTA BRASIL - 
BOSCO LTDA* 30 2148,37 BRASIL ÁTICA 

PORTUGUES 1 
ANO AL 

910 170,00 154.700,00 Sim 

910 249,00 226 590,00 Sim 

LOTE 0001 - ITEM 0004 - caderno língua portuguesa para 2° ano do ensino fundamental i - professor: livro consumível para 
disciplina de língua portuguesa, deverá ser destinado aos professores do 2° ano do ensino fundamental 1, composto por no 
mínimo 95 (noventa e cinco) páginas impressas em papel offset com aproximadamente 909/m2, com acabamento em brochura, 
empastado com capa plástica, no formato aproximado de 23,0cm x 28,8cm, com no mínimo 10 (dez) lições, deverá ser destinado 
aos professores do 2° ano do ensino fundamental i, devendo trazer orientações pedagógicas detalhadas para cada conteúdo 
trabalhado e também para cada simulado, para ajudar os alunos no momento da correção das questões propostas, relação dos 
conteúdos desenvolvidos nas lições anteriores e que são explorados nas questões propostas no simulado e indicação das 
habilidades e competências avaliadas, com base nas matrizes de referência do saeb, sobretudo a avaliação nacional de 
alfabetização (ana). cada página deverá contara 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, 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 
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Processo:  -3,2i,(32)67'2A4 
Folha:  gqi
Rubrica: 

offset com aproximadamente 75 g/m2 em formato aproximado de 27,0cm x 40,0cm. deverão ser realizadas, no mínimo, 
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 

tro) 

Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC 
123/2006 

INOVE EDUCACIONAL 35.187.278/0001- 22/12/2021 - COLEÇÃO EDITORA 50 163.00 8.150,00 Não 
EIRELI 02 07 303 APROVA BRASIL- MODERNA 

LIVRO DO 
PROFESSOR 

R FRANCKLIN DO 27.179,006/0001- 22/12/2021 - EDITORA EDITORA 50 170,00 8.500,00 Sim 
REGO LIMA EIRELI 24 140933 DINAMICA DINAMICA 

EDUCACIONAL DOM 35,641.413/0001- 22112/2021 - LIV EF1 ACERTA LIV EF1 ACERTA 50 129,00 6.450,00 Sim 
BOSCO LTDA' 30 23:49:13 BRASIL BRASIL 

PORTUGUES 2 PORTUGUES 2 
ANO PR ANO PR 

LOTE 0001 - ITEM 0005 - caderno língua portuguesa para 3° ano do ensino fundamental i - aluno: livro consumível para 
disciplina de língua portuguesa, deverá ser destinado aos alunos do 30 ano do ensino fundamental 1, composto no mínimo por 
100 (cem) e no máximo por 120 (cento e vinte) páginas impressas em papel offset com aproximadamente 90g/m2, com 
acabamento em espiral empastado com capa plástica, no formato 20,5cm x 27,5cm, organizados no mínimo em 10 (dez) lições, 
compostas pelos seguintes conteúdos: leituras de adivinha, trava-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 
cinco) minutos, a serem trabalhadas uma vez por semana, contendo tarefas com graus progressivos de dificuldade envolvendo 
diferentes habilidades, a cada bloco de conteúdos trabalhados do livro (lições), o aluno deverá encontrar inserido no próprio livro, 
sem folhas a parte, um desafio de leitura e um simulado, para que se possa avaliar o processo de aprendizagem, sendo esta, 
uma etapa indispensável no processo crescente de aquisição de conhecimento. a sequência de conteúdos deve estar organizada 
de acordo com os conteúdos definidos pela base nacional comum curricular (bncc) para o 3° ano, considerando uma ordem 
crescente de dificuldade. 
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC 

123/2006 

INOVE EDUCACIONAL 35.187.278/0001- 22/12/2021 - COLEÇÃO EDITORA 900 130,00 117.000,00 148o 
EIRELI 02 07,43-53 APROVA BRASIL- MODERNA 

LIVRO DO ALUNO 

R FRANCKLIN DO 27.179.0060001- 22/12/2021 - EDITORA EDITORA 900 170,00 153.000,00 Sim 
REGO LIMA EIRELI 24 141032 DINAMICA DINAMICA 

EDUCACIONAL DOM 35.641.413/0001- 22/12/2021 - LIV EF1 ACERTA ACERTA BRASIL- 900 249,00 224.100,00 Sim 
BOSCO I.TDA* 30 23:50:08 3RASIL ÁTICA 

PORTUGUES 3 
ANO AL 

LOTE 0001 - ITEM 0006 - caderno língua portuguesa para 3° ano do ensino fundamental i - professor: livro consumível para 
disciplina de língua portuguesa, deverá ser destinado aos professores do 3° ano do ensino fundamental i, composto por no 
mínimo 95 (noventa e cinco) páginas impressas em papel offset com aproximadamente 90g/m2, com acabamento em brochura, 
empastado com capa plástica, no formato aproximado de 23,0cm x 28,8cm, com no mínimo 10 (dez) lições, deverá ser destinado 
aos professores do 2° ano do ensino fundamental i, devendo trazer orientações pedagógicas detalhadas para cada conteúdo 
trabalhado e também para cada simulado, para ajudar os alunos no momento da correção das questões propostas, relação dos 
conteúdos desenvolvidos nas lições anteriores e que são explorados nas questões propostas no simulado e indicação das 
habilidades e competências avaliadas, com base nas matrizes de referência do saeb, sobretudo a avaliação nacional de 
alfabetização (ana). cada página deverá conter a reprodução reduzida da página do livro do aluno gabaritado, relação das 
habilidades e capacidades essenciais do aluno para aprendizagem dos conteúdos da lição, comentários, sugestões e orientações 
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 (quatro) fichas para registro de desafios de leitura que avaliem a fluência leitora dos estudantes, impressas em 
offset com aproximadamente 75g/m2 em formato aproximado de 27,0cm x 40,0cm. deverão ser realizadas, no mínimo, 04 (quatro) 
capacitações presenciais, realizadas por pedagogo, com carga horária 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 

Fornecedor CNPJ/CPF Date Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC 
123/2006 

INOVE EDUCACIONAL 35 187 278/0001- 22/12/2021 - COLEÇÃO EDITORA 50 153,00 8.150,00 Não 
EIRELI 02 07 44 29 APROVA BRASIL- MODERNA 

LIVRO DO 
PROFESSOR 

R FRANCKLIN DO 27.175 006/0001- 22/12/2021 - EDITORA EDITORA 50 170,00 8.500,00 Sim 
REGO LIMA EIRELI 24 14:11:23 DINAMICA DINAMICA 

EDUCACIONAL DOM 35.941.413/0001- 22/12/2021 - LIV EF1 ACERTA ACERTA BRASIL - 50 129,00 6.450,00 Sim 
BOSCO LTDA* 30 23:50:50 BRASIL ATICA 

PORTUGUES 3 
PR 

LOTE 0001 - ITEM 0007 - caderno língua portuguesa para 40 ano do ensino fundamental i - aluno: livro consumível para 
disciplina de língua portuguesa, deverá ser destinado aos alunos do 40 ano do ensino fundamental i, composto no mínimo por 
100 (cem) e no máximo por 120 (cento e vinte) páginas impressas em papel offset com aproximadamente 90g/m2, com 
acabamento em espiral empastado com capa plástica, no formato 20,5cm x 27,5cm, organizados no mínimo em 10 (dez) lições, 
compostas pelos seguintes conteúdos: leituras de adivinha, trava-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 (cinquenM e 
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Processo: ---7-tac 
Folha: 
Rubrica: 

cinco) minutos, a serem trabalhadas uma vez por semana, contendo tarefas com graus progressivos de dificuldade env ndo 
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 peia base nacional comum curricular (bncc) para o 4° ano, considerando uma ordem 
crescente de dificuldade. 
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC 

12312006 

INOVE EDUCACIONAL 35.187.278/0001- 22/12/2021 - COLEÇÃO EDITORA 910 130,00 118.300,00 Não 
EIRELI 02 07:45:10 APROVA BRASIL- MODERNA 
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PORTUGUES 4 
ANO AL 

LOTE 0001 - ITEM 0008 - caderno língua portuguesa para 4° ano do ensino fundamental I- professor: livro consumível para 
disciplina de língua portuguesa, deverá ser destinado aos professores do 4° ano do ensino fundamental i, composto por no 
mínimo 95 (noventa e cinco) páginas impressas em papel offset com aproximadamente 90g/m2, com acabamento em brochura, 
empastado com capa plástica, no formato aproximado de 23,0cm x 28,8cm, com no mínimo 10 (dez) lições, deverá ser destinado 
aos professores do 2° ano do ensino fundamental i, devendo trazer orientações pedagógicas detalhadas para cada conteúdo 
trabalhado e também para cada simulado, para ajudar os alunos no momento da correção das questões propostas, relação dos 
conteúdos desenvolvidos nas lições anteriores e que são explorados nas questões propostas no simulado e indicação das 
habilidades e competências avaliadas, com base nas matrizes de referência do saeb, sobretudo a 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 
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 (quatro) fichas para registro de desafios de leitura que avaliem a fluência leitora dos estudantes, impressas em 
offset com aproximadamente 75g/m2 em formato aproximado de 27,0cm x 40,0cm. deverão ser realizadas, no mínimo, 04 (quatro) 
capacitações presenciais, realizadas por pedagogo, com carga horária 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 inicio do ano letivo com o objetivo 
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC 
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PORTUGUES 4 
ANO PR 

LOTE 0001 - ITEM 0009 - caderno língua portuguesa para 5° ano do ensino fundamental 1 - aluno: livro consumível para 
disciplina de língua portuguesa, deverá ser destinado aos alunos do 5° ano do ensino fundamental i, composto no mínimo por 
100 (cem) e rio máximo por 120 (cento e vinte) páginas Impressas em papel offset com aproximadamente 90g/m2, com 
acabamento em espiral empastado com capa plástica, no formato 20,5cm x 27,5cm, organizados no mínimo em 10 (dez) lições, 
compostas pelos seguintes conteúdos: leituras de adivinha, trava-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 
cinco) minutos, a serem trabalhadas uma vez por semana, contendo tarefas com graus progressivos de dificuldade envolvendo 
diferentes habilidades, a cada bloco de conteúdos trabalhados do livro (lições), o aluno deverá encontrar inserido no próprio livro, 
sem folhas a parte, um desafio de leitura e um simulado, para que se possa avaliar o processo de aprendizagem, sendo esta, 
urna etapa indispensável no processo crescente de aquisição de conhecimento. a sequência de conteúdos deve estar organizada 
de acordo com os conteúdos definidos pela base nacional comum curricular (bncc) para o 5° ano, considerando uma ordem 
crescente de dificuldade. 
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PORTUGUES 5 
ANO AL 

LOTE 0001 - ITEM 0010- caderno língua portuguesa para 50 ano do ensino fundamental i - professor: livro consumível para 
disciplina de língua portuguesa, deverá ser destinado aos professores do 5° ano do ensino fundamental i, composto por no 
mínimo 95 (noventa e cinco) páginas impressas em papel offset com aproximadamente 90g1m2, 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 
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