
0048 EJA- ANOS FINAIS - r ANO. MATERIAL 162,67 600 UN 
DIDÁTICO CONSUMIVEL, ANUAL, 
MULTIDISCIPLINAR (LÍNGUA PORTUGUESA. 
MATEMÁTICA, HISTORIA, GEOGRAFIA, 
CIÊNCIAS, ARTE E LÍNGUA INGLÊS E 
ESPANHOL EM FORMATO 205MMX275MM, 
GRAMATURA MIOLO 75G E CAPA EM LAMINADO 
BRILHO, 2500, 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 INTERDISCIPLINAR 
DOS TEMAS, VISANDO AO CONHECIMENTO 
GLOBAL DINÂMICO E HISTÓRICO DA 
REALIDADE. OS EIXOS TEMÁTICOS 
ESPERADOS SÃO:MORADIA; SAÚDE E 
QUALIDADE DE VIDA. 

0049 EJA- ANOS FINAIS - tr ANO. MATERIAL 162,67 600 UNI 
DIDÁTICO CONSUM1VEL, ANUAL, 
MULTIDISCIPLINAR (LÍNGUA PORTUGUESA, 
MATEMÁTICA, HISTORIA, GEOGRAFIA, 
CIÊNCIAS, ARTE E LÍNGUA INGLÊS E 
ESPANHOL EM FORMATO 205MMX275MM, 
GRAMATURA MIOLO 75G E CAPA EM LAMINADO 
BRILHO, 250G, BROCHURA, IMPRESSO EM 
CORES. OS CONTEÚDOS DEVERÃO ESTAR 
AGRUPADOS POR DISCIPLINAS E ABORDADOS 
POR EIXOS TEMÁTICOS QUE PERPASSEM OS 
DIFERENTES COMPONENTES CURRICULARES, 
ORGANIZADOS POR UNIDADES, SUBDIVIDIDAS 
EM CAPITULOS. A DIVISÃO EM UNIDADES 
DEVERÁ AGRUPAR OS 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 INTERDISCIPLINAR 
DOS TEMAS, VISANDO AO CONHECIMENTO 
GLOBAL DINÂMICO E HISTÓRICO DA 
REALIDADE. OS EIXOS TEMÁTICOS 
ESPERADOS SÃO: O PAIS; A SOCIEDADE 
BRASILEIRA 

0950 EJA-ANOS FINAIS - 9° ANO. MATERIAL 162,67 600 UN 
DIDÁTICO CONSUMÍVEL, ANUAL, 
MULTIDISCIPLINAR (LÍNGUA PORTUGUESA, 
MATEMÁTICA, HISTÓRIA, GEOGRAFIA, 
CIÊNCIAS, ARTE E LÍNGUA INGLÊS E 
ESPANHOL EM FORMATO 205MMX275MM, 
GRAMATURA MIOLO 750 E CAPA EM LAMINADO 
BRILHO, 250G, BROCHURA, IMPRESSO EM 
CORES. OS CONTEÚDOS DEVERÃO ESTAR 
AGRUPADOS POR DISCIPLINAS E ABORDADOS 
POR EIXOS TEMÁTICOS QUE PERPASSEM OS 
DIFERENTES COMPONENTES CURRICULARES, 
ORGANIZADOS POR UNIDADES, SUBDIVIDIDAS 
EM CAPITULOS. A DIVISÃO EM UNIDADES 
DEVERÁ AGRUPAR OS CAPÍTULOS DE MODO 
ORGÂNICO; EXPLORANDO UM MESMO EIXO 
TEMÁTICO. O MATERIAL DEVE TER COMO 
PRERROGATIVA QUE 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. OS EIXOS TEMÁTICOS 
ESPERADOS SÃO: TRABALHO; 
DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE. 

Processo:020~ 
Folha: 
Rubrica: 

Homologado 

Homologado 

Homologado 

0051 EJA - ALFABETIZAÇÃO - 1° ANO - MANUAL DO 151,00 50 UN Homologado 
EDUCADOR. LIVRO DEVERÁ SER DESTINADO 
AOS PROFESSORES DA ALFABETIZAÇÃO/1° 
ANO ,0 LIVRO DEVE SER ADEQUADO AOS 
GRANDES DEBATES NO CENÁRIO BRASILEIRO 
SOBRE A ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E 
ADULTOS E AS CONTRIBUIÇÕES TRAZIDAS 
PELOS PARÂMETROS CURRICULARES 
NACIONAIS (PCN),BEM COMO AOS SUBSÍDIOS 
FORNECIDOS PELAS ANÁLISES DO MEC.DEVE 
TRABALHAR COM A DIVERSIDADE TEXTUAL E A 
INTERTEXTUALIDADE RELACIONADA A TEXTOS 
DE DIFERENTES TIPOS E GÈNEROS(VERBAIS E 
NÃO VERBAIS ,LITERÁRIOS ,INFORMATIVOS 
,POÉTICOS.PUBLICITÁRIOS,HUMORISTICOS,CONTOS,LENDAS,NOTICIAS,REPORTÁGENS). 
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Processo:63~ aL3 
Folha: 
Rubrica: 

0052 EJA - ANOS INICIAIS - r E 3° ANO - MANUAL DO 151.00 50 UN 
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 
ALFABETIZAÇÁO 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 GÈNEROS(VERBAiS E 
NÃO VERBAIS, LITERÁRIOS ,INFORMATIVOS 
,POÉTICOS , PUBLICITÁRIOS, 
HUMORSTICOS,CONTOS,LENDAS,NOTICIAS,RE PORTAGENS). 

0053 EJA - ANOS INICIAIS - 4° E 5° ANO - MANUAL DO 151,00 50 UN Homologado 
EDUCADOR.LIVRO DEVERÁ SER DESTINADO 
AOS PROFESSORES DO 4° E 5° ANOS ,0 LIVRO 
DEVE ESTÁ ADEQUADO AOS GRANDES 
DEBATES NO CENÁRIO BRASILEIRO SOBRE A 
ALFABETIZAÇA0 DE JOVENS E ADULTOS E AS 
CONTRIBUIÇÕES TRAZIDAS PELOS 
PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS 
(PCN),BEM COMO AOS SUBSÍDIOS 
FORNECIDOS PELAS ANÁLISES DO MEC.DEVE 
TRABALHAR COM A DIVERSIDADE TEXTUAL E A 
INTERTEXTUALIDADE RELACIONADA A TEXTOS 
DE DIFERENTES TIPOS E GÊNEROS(VERBAIS E 
NÃO VERBAIS, LITERÁRIOS ,INFORMATIVOS, 
POÉTICOS,PUBLICITÁRIOS,HUMORiSTICOS,CONTOS.LENDAS,NOTICIAS,REPORTAGENS). 

0054 EJA- ANOS FINAIS - 6 AO 9° ANO - LÍNGUA 167,67 30 UN Homologado 
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. 

0055 EJA- ANOS FINAIS - 6" AO 9° ANO - 167,67 30 UN Homologado 
MATEMÁTICA - MANUAL DO EDUCADOR. LIVRO 
DEVERA SER DESTINADO AOS PROFESSORES 
DE MATEMÁTICA, A OBRA DEVE ESTAR 
PAUTADA NOS DOCUMENTOS OFICIAIS QUE 
ORIENTAM A PRATICA DOCENTE: OS 
PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS E A 
PROPOSTA CURRICULAR DOS ANOS FINAIS DO 
ENSINO FUNDAMENTAL. 

0056 EIA- ANOS FINAIS - 6 AO 9° ANO - HISTÓRIA - 167,67 30 UN Homologado 
MANUAL DO EDUCADOR. LIVRO DEVERÁ SER 
DESTINADO AOS PROFESSORES DE HISTORIA. 
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 h° ANO - GEOGRAFIA 167,67 30 UN Homologado 
- MANUAL DO EDUCADOR. LIVRO DEVERÁ SER 
DESTINADO AOS PROFESSORES DE 
GEOGRAFIA. A OBRA DEVE ESTÁ PAUTADA 
NOS DOCUMENTOS OFICIAIS QUE ORIENTAM A 
PRATICA DOCENTE' OS PARÂMETROS 
CURRICULARES NACIONAIS E A PROPOSTA 
CURRICULAR DOS ANOS FINAIS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL. 

0058 EIA. ANOS FINAIS - 6 AO r ANO - CIÊNCIAS - 167,67 30 UN Homologado 
MANUAL DO EDUCADOR. LIVRO DEVERA SER 
DESTINADO AOS PROFESSORES DE CIÊNCIAS. 
A OBRA DEVE ESTÁ PAUTADA NOS 
DOCUMENTOS OFICIAIS QUE ORIENTAM A 
PRATICA DOCENTE: OS PARÂMETROS 
CURRICULARES NACIONAIS e A PROPOSTA 
CURRICULAR DOS ANOS FINAIS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL 

0059 EIA- ANOS FINAIS - 6 AO 9° ANO - ARTE - 167,87 30 UN Homologado 
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. 

0060 EJA- ANOS FINAIS - 6 AO 9' ANO - INGLÊS E '167,67 30 UN Homologado 
ESPANHOL - MANUAL DO EDUCADOR. LIVRO 
DEVERÁ SER DESTINADO AOS PROFESSORES 
DE INGLÊS E ESPANHOL A OBRA DEVE ESTÁ 
PAUTADA NOS DOCUMENTOS OFICIAIS QUE 
ORIENTAM A PRATICA DOCENTE: OS 
PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS E A 
PROPOSTA CURRICULAR DOS ANOS FINAIS DO 
ENSINO FUNDAMENTAL. 

VALOR TOTAL ESTIMADO 861.278,70 
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Processo: 9•5e1
Folha: 

Rubrica: 

0004 LOTE IV:LIVROS PARADIDÁTICOS 

0061 COLEÇÃO DE LIVROS PARADIDÁTICOS PARA 
OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL 

VALOR TOTAL ESTIMADO 

178,33 200 UN Homologado 

35.666,00 

0005 LOTE V: VALORES NA ESCOLA 

0082 LIVRO SOBRE VALORES NA ESCOLA-LIVRO DO 
ALUNO 7 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 PAPEL TRIPLEX 250 GR. COM 
ACABAMENTO LOMBADA QUADRADA E MIOLO 
PAPEL OFF SET DE 90 GM. 

0063 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 TEMÁTICAS É ESSENCIAL PARA O 
ESPAÇO ESCOLAR NOS DIAS 
ATUAIS.TAMANHO 28 X 21 CM, COLORIDO, COM 
CAPA PAPEL TRIPLEX 250 GR. COM 
ACABAMENTO LOMBADA QUADRADA E MIOLO 
PAPEL OFF SET DE 90 GM. 

0064 LIVRO SOBRE VALORES NA ESCOLA-LIVRO DO 
ALUNO DO 4° 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 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. 

0065 LIVRO SOBRE VALORES NA ESCOLA-LIVRO DO 
ALUNO DO 5 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 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. 

0066 LIVRO SOBRE VALORES NA ESCOLA-LIVRO DO 
ALUNO DO 6* 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 ÁS 
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 PAPEL TRIPLEX PAPEL 250 GR. COM 
ACABAMENTO LOMBADA QUADRADA E MIOLO 
PAPEL OFF SET DE 90 GR. 

128,33 910 UN Homologado 

128,33 900 UN Homologado 

128,33 910 UN Homologado 

128,33 995 UN Homologado 

128,33 925 UN Homologaao 
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0067 LIVRO SOBRE VALORES NA ESCOLA-LIVRO DO 
ALUNO DO 7? ANO FUNDAMENTALQUE 
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 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. 

0068 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 ÁS 
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 PAPEL TRIPLEX PAPEL 250 GR. COM 
ACABAMENTO LOMBADA QUADRADA E MIOLO 
PAPEL OFF SET DE 90 GR. 

0069 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 AS 
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 PAPEL TRIPLEX PAPEL 250 GR. COM 
ACABAMENTO LOMBADA QUADRADA E MIOLO 
PAPEL OFF SET DE 90 GR. 

Processo: 672;h74

Folha: 51/ 
Rubrica: 

128,33 975 UN Homologad 

128,33 970 UN Homologado 

128,33 950 UN Homologado 

VALOR TOTAL ESTIMADO 966 966,55 

0006 LOTE VI:LIVRO DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA NAS 
ESCOLAS 

0070 COLEÇÃO EDUCAÇÃO FINANCEIRA E 
CONSUMO CONSCIENTE-1° ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAI...CONTENTO:LIVRO DO ALUNO 
,LIVRO DA FAMILIA E LIVRO DO PROFESSOR.° 
LIVRO INFORMA E CONCIENTIZA 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 
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 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.L1VRO 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 PUR.AUTORA:GRAZIELLA 
ROLLEMBERG. 

155,63 905 UN Homologado 
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Processo: 
Folha: 
Rubrica: 

0071 COLEÇÃO EDUCAÇÃO FINANCEIRA E 155,63 910 UN Homologado 
CONSUMO CONSCIENTE-2° ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL.CONTENTO:LIVRO DO ALUNO 
,LIVRO DA FAMILIA E LIVRO DO PROFESSOR.0 
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 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 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;FORMATO: 
26 CM X 26 CM, CAPA: 4X0 CORES PAPEL 
CARTÃO 250 GRS;MIOLO: 4X4 CORES; PAPEL 
OFFSET 90 GRS.ACABAMENTO: LOMBADA 
QUADRADA COLA PUR.AUTORA:GRAZIELLA 
ROLLEMBERG. 

0072 COLEÇÃO EDUCAÇÃO FINANCEIRA E 155,63 900 UN Homologado 
CONSUMO CONSCIENTE-3° ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL:CONTENTO:LIVRO DO ALUNO 
,LIVRO DA FAMILIA E LIVRO DO PROFESSOR.° 
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 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 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;FORMATO: 
26 CM X 26 CM; CAPA: 4X0 CORES PAPEL 
CARTÃO 250 GRS;MIOLO: 4X4 CORES; PAPEL 
OFFSET 90 GRS.ACABAMENTO: LOMBADA 
QUADRADA COLA PUR.AUTORA:GRAZIELLA 
ROLLEMBERG. 

0073 COLEÇÃO EDUCAÇÃO FINANCEIRA E 155,63 910 UN Homologado 
CONSUMO CONSCIENTE-4° ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTALCONTENTO:LIVRO DO ALUNO 
,LIVRO DA FAMILIA E LIVRO DO PROFESSOR.0 
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 
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 PUR.LIVRO DA 
FAMILIAAPROXIMADAMENTE 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;FORMATO: 
26 CM X 26 CM; CAPA: 4X0 CORES PAPEL 
CARTÃO 250 GRS;MIOLO: 4X4 CORES: PAPEL 
OFFSET 90 GRS.ACABAMENTO: LOMBADA 
QUADRADA COLA PUR.AUTORA:GRAZIELLA 
ROLLEMBERG. 

0074 COLEÇÃO EDUCAÇÃO FINANCEIRA E 155,63 995 UN Homologado 
CONSUMO CONSCIENTE-5° ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTALCONTENTO:LIVRO DO ALUNO 
;LIVRO DA FAMILIA E LIVRO DO PROFESSOR.° 
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 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 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: 
GRAMPOCANOA.LIVRO 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 PUR.AUTORA:GRAZIELLA 
ROLLEMBERG. 
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VALOR TOTAL ESTIMADO 719.010,60 

Processo: 20-2,t006? 
Folha: 
Rubrica: 

Documentos Anexados ao Processo 
Data Documento 

'3/12/2C21 EDITAL SRP 044-2021 - LIVROS ESCOLARES PORTAL pdf 

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro 
Dela 

23/12/2021 - 08:54 

23/12/2021 - 08:54 

23/12/2021 - 08:54 

23/12/2021 - 10:22 

23/12/2021 - 10:22 

23/12/2021 - 10:23 

23/12/2021 - 10:23 

23/12/2021 - 10:24 

23/12/2021 - 10:25 

Assunto 

Negociação aberta para o processo 
SRP0442021 

Negociação aberta para o processo 
5RP04412021 

Negociação aberta para o processo 
SRP044/2021 

Documentos solicitados para o 
processo SRP04412021 

Documentos solicitados para o 
processo SRP044/2021 

Documentos solicitados para o 
processo SRP044/2021 

Documentos solicitados para o 
processo SRP044/2021 

Documentos solicitados para o 
processo 8RP044/2021 

Documentos solicitados para o 
processo SRP044/2021 

Frase 

Você recebeu um novo pedido de negociação nos lotes 1,3 do processo SRP044/2021. 

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. 

Você recebeu um novo pedido de negociação nos lotes 2,4 do processo SRP044/2021. 

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. 

Você recebeu um novo pedido de negociação nos lotes 5,6 do processo SRP044/2021. 

Acosse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. 

Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo SRP044/2021. 

Acesse o seu ambiente Jogado para verificar os detalhes. 

Foram solicitadas diligências no lote 0002 do processo SRP044/2021. 

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. 

Foram solicitadas diligências no lote 0003 do processo SRP044/2021. 

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. 

Foram solicitadas diligências no lote 0004 do processo SRP044/2021. 

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. 

Foram solicitadas diligências no lote 0005 do processo SRP044/2021. 

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. 

Foram solicitadas diligências no lote 0006 do processo SRP044/2021. 

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. 

Vencedores 
Lote Item Produto Fornecedor Modelo Marca/ Fabricante Otd. Melhor Lance Valor Total 

0001 LOTE I-LIVRO PARA A 
PROVA BRASIL 
ESPECIFICAÇÃO 

Pádin 
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0001 caderno língua coLeçÃo EDITORA 905 
portuguesa para 1* ano APROVA BRASIL- MODERNA 
do ensino fundamental i LIVRO DO ALUNO 
- aluno: livro consumivel 
para disciplina de lingua 
portuguesa, deverá ser 
destinado aos alunos do 
1° ano do ensino 
fundamental 
composto no minimo 
por 100 (cem) ano 
máximo por 120 (cento 
e vinte) páginas 
impressas em papel 
offset com 
aproximadamente 
90gfm., com 
acabamento em espiral 
empastado com capa 
plástica, no formato 
20,5cm x 27,5cm, 
organizados no ~imo 
em 10 (dez) lições, 
compostas pelos 
seguintes conteúdos: 
leituras de adivinha, 
trava-lingua, podendo, 
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 nadonal 
comum curricular (bncc) 
para o 10 ano, 
considerando uma 
ordem crescente de 
dificuldade. 
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0002 caderno lingua COLEÇÃO EDITORA 
portuguesa para 10 ano APROVA BRASIL- MODERNA 
do ensino fundamental i LIVRO DO 
- professor: livro PROFESSOR 
consumivel para 
disciplina de lingua 
portuguesa, deverá ser 
destinado aos 
professores do 1° ano 
do ensino fundamental 
i, composto por no 
mínimo 95 (noventa e 
cinco) paginas 
impressas em papel 
offset com 
aproximadamente 
90g/m0, com 
acabamento em 
brochura, empastado 
com capa plástica, no 
formato aproximado de 
23,0do x 28,8cm, com 
no mlnimo 10 (dez) 
lições, deverá ser 
destinado aos 
professores do 20 ano 
do ensino fundamental 
i, devendo trazer 
orientações 
pedagógicas detalhadas 
para cada conteúdo 
trabalhado e também 
para cada simulado, 
para ajudar as alunos 
no momento da 
correção das questões 
propostas, relação dos 
conteúdos 
desenvolvidos nas 
lições anteriores e que 
são explorados nas 
questões propostas no 
simulado e indicação 
das habilidades e 
competências 
avaliadas, com base 
nas matrizes de 
referência do saeb, 
sobretudo a avaliação 
nacional de 
alfabetização (ana). 
cada pagina devera 
contara reprodução 
reduzida da pagina do 
livro do aluno 
gabaritado, relação das 
habilidades e 
capacidades essenciais 
do aluno para 
aprendizagem dos 
conteúdos da lição, 
comentários, sugestões 
e orientações 
especificas para o 
desenvolvimento das 
questões, incluindo 
trabalhos preliminares e 
finais essenciais, 
relação dos conteúdos 
desenvolvidos nas 
páginas, além de 
sugestões de atividades 
caso sejam observadas 
dificuldades, deverão 
acompanhar o guia do 
professor, 04 (quatro) 
fichas para registro de 
desafios de leitura que 
avaliem a fluência 
leitora dos estudantes, 
impressas em offset 
com aproximadamente 
75g/m 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 diagnostica, a 
ser aplicada no inicio do 
ano letivo com o 
objetivo 
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0003 caderno língua COLEÇÃO EDITORA 910 
portuguesa para 20 ano APROVA BRASIL- MODERNA 
do ensino fundamental i UVRO DO ALUNO 
- aluno: livro consumlvel 
para disciplina de língua 
portuguesa, deverá ser 
destinado aos alunos do 
20 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/m°, com 
acabamento em espiral 
empastado com capa 
plástica, no formato 
20,5crn x 27,5cm, 
organizados no mínimo 
em 10 (dez) liçOes, 
compostas pelos 
seguintes conteúdos: 
leituras de adivinha, 
trava-lingua, parienda, 
texto jomalistico, 
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 (liçfies), 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 
deva estar organizada 
de acordo com os 
conteúdos definidos 
pela base nacional 
comum curricular (bncc) 
pare o 2° ano, 
considerando uma 
ordem crescente de 
dificuldade. 
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Folha: 
Rubrica: 

0004 caderno língua COLEÇÃO EDITORA 50 158,00 7.900,00 
portuguesa para r ano APROVA BRASIL- MODERNA 
do ensino fundamental i LIVRO DO 
- professor: livro PROFESSOR 
consumivel para 
disciplina de língua 
portuguesa, deverá ser 
destinado aos 
professores do r ano 
do ensino fundamental 
i, composto por no 
mínimo 95 (noventa e 
cinco) páginas 
impressas em papel 
offset com 
aproximadamente 
90g/m°, com 
acabamento em 
brochura, empastado 
com capa plástica, no 
formato aproximado de 
23,0cm x 28,8cm, com 
no minha 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 
simulados indicação 
das habilidades e 
Competências 
avaliadas, com base 
nas matrizes de 
referência do saeb, 
sobretudo a avaliação 
nacional de 
alfabetização (ana). 
cada página devera 
conter a reprodução 
reduzida da página do 
livro do aluno 
gabaritado, relação das 
habilidades e 
capacidades essenciais 
do aluno para 
aprendizagem dos 
conteúdos da lição, 
comentários, sugestões 
e orientações 
especificas para o 
desenvolvimento das 
questões, incluindo 
trabalhos preliminares e 
finais essenciais, 
relação dos conteúdos 
desenvolvidos nas 
páginas, alem de 
sugestões de atividades 
caso sejam observadas 
dificuldades, deverão 
acompanhar o guia do 
professor, 04 (quatro) 
fichas para registro de 
desafios de leitura que 
avaliem a fluência 
leitora dos estudantes, 
impressas em offset 
com aproximadamente 
75g/m° em formato 
aproximado de 27,0cm 
x 40,0cm. deverão ser 
realizadas, no minimo, 
04 (quatro) 
capacitações 
presenciais, realizadas 
por pedagogo, com 
carga horária mlnima de 
02 (duas) horas cada, 
com a finalidade 
apresentação e 
implantação do projeto 
e material didático. 
como parte integrante 
da oferta, deve -se 
incluir uma proposta de 
avaliação diagnostica, a 
ser aplicada no inicio do 
ano letivo com o 
objetivo 

Página 40 tJC: 136 

Me portal de A autenticidade do documento pode ser verificada no site https:/Nalidaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br Cl Cl 
.,_ CONIPRAS Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/12/2021 as 10:03:12. 

----T' PUBLICAS Código verificador: 157798 



0005 

Processo:5~P- Ari 
Folha: 
Rubrica: 

caderno língua COLEÇÃO EDITORA 900 125,00 112 0,00 
portuguesa para 3° ano APROVA BRASIL- MODERNA 
do ensino fundamental i LIVRO DO ALUNO 
- aluno: livro consumível 
para disciplina de língua 
portuguesa, deverá ser 
destinado aos alunos do 
30 ano do ensino 
fundamental i, 
composto no mínimo 
por 100 (cem) ano 
máximo por 120 (cento 
e vinte) páginas 
impressas em papel 
offset com 
aproximadamente 
90g/m11, com 
acabamento em espiral 
empastado COM capa 
plástica, no formato 
20,5cm x 27,5cm. 
organizados no minimo 
em 10 (dez) lições, 
compostas pelos 
seguintes conteúdov 
leituras de adivinha, 
trava-lingua, parienda, 
texto jornallstico, 
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 aparte, um 
desafio de leitura e um 
simulado, para que se 
possa avaliar o 
processo de 
aprendizagem, sendo 
esta, uma etapa 
indispensável no 
processo crescente de 
aquisição de 
conhecimento, a 
sequência de conteúdos 
deve estar organizada 
de acordo com os 
conteúdos definidos 
pela base nacional 
comum curricular (bncc) 
para o 30 ano. 
considerando uma 
ordem crescente de 
dificuldade. 
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0006 caderno língua COLEÇÃO EDITORA 50 
portuguesa para 3° ano APROVA BRASIL- MODERNA 
do ensino fundamental i LIVRO DO 
- professor livro PROFESSOR 
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/m., com 
acabamento em 
brochura, empastado 
com capa plástica, no 
formato aproximado de 
23,0cm x 28,8cm. com 
no mínimo 10 (dez) 
lições, devera ser 
destinado aos 
professores do 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 habilldacies e 
competências 
avaliadas, com base 
nas matrizes de 
referência do saeb, 
sobretudo a avaliação 
nacional de 
alfabetização (ana). 
cada página deverá 
conter a reprodução 
reduzida da pagina do 
livro do aluno 
gabaritado, relação das 
habilidades e 
capacidades essenciais 
do aluno para 
aprendizagem dos 
conteúdos da lição, 
comentários, sugestões 
e orientações 
especificas para o 
desenvolvimento das 
questões, incluindo 
trabalhos preliminares e 
finais essenciais, 
relação dos conteúdos 
desenvolvidos nas 
paginas, além de 
sugestões de atividades 
caso sejam observadas 
dificuldades, deverão 
acompanhar o guia do 
professor, 04 (quatro) 
fichas para registro de 
desafios de leitura que 
avaliem a fluência 
leitora dos estudantes, 
impressas em offset 
com aproximadamente 
75g/m° em formato 
aproximado de 27,0cm 
x 40,0crn. deverão ser 
realizadas, no mlnimo, 
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 inicio do 
ano letivo com o 
objetivo 
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0007 caderno língua COLEÇÃO EDITORA 910 
portuguesa para 4° ano APROVA BRASIL- MODERNA 
do ensino fundamental i LIVRO DO ALUNO 
- aluno: livro consumlvel 
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/m.,.com 
acabamento em espiral 
empastado com capa 
plástica, no formato 
20,5cm x 27,5cm. 
organizados no mínimo 
em 10 (dez) lições, 
compostas pelos 
seguintes conteúdos: 
leituras de adivinha, 
trava-língua, parienda, 
texto jornalístico, 
legenda, convite, receita 
culinária, regras de 
jogo, lenda e fabulas. 
cada lição deverá ser 
planejada para uma 
aula de 
aproximadamente 55 
(cinquenta e cinco) 
minutos, a serem 
trabalhadas uma vez 
por semana, contendo 
tarefas com graus 
progressivos de 
dificuldade envolvendo 
diferentes habilidades, a 
cada bloco de 
conteúdos trabalhados 
do livro (Mos), o aluno 
devera encontrar 
inserido no próprio livro, 
sem folhas a parte, um 
desafio de leitura e um 
simulado, para que se 
possa avaliara 
processo de 
aprendizagem, sendo 
esta, uma etapa 
indispensável no 
processo crescente de 
aquisição de 
conhecimento, a 
sequência de conteúdos 
deve estar organizada 
de acordo com os 
conteúdos definidos 
pela base nacional 
comum curricular (bncc) 
para 040 ano, 
considerando uma 
ordem crescente de 
dificuldade. 
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0008 caderno língua COLEÇÃO EDITORA 50 
portuguesa para 4° ano APROVA BRASIL- MODERNA 
do ensino fundamental i LIVRO DO 
- professor livro - PROFESSOR 
consumivel 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/m°, com 
acabamento em 
brochura, empastado 
com capa plástica, no 
formato aproximado de 
23,0cm x 28,8cm, com 
no mínimo 10 (dez) 
lições, deverá ser 
destinado aos 
professores do 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 
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 
coni aproximadamente 
75g/m° em formato 
aproximado de 27,0crn 
x 40,0crn, deverão ser 
realizadas, no minimo, 
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 inicio do 
ano letivo com o 
objetivo 
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0009 caderno língua 
portuguesa para 5° ano 
do ensino fundamental i 
- aluno: livro consumivel 
para disciplina de língua 
portuguesa, deverá ser 
destinado aos alunos do 
5° ano do ensino 
fundamental i, 
composto no mlnimo 
por 100 (cem) e no 
máximo por 120 (cento 
e vinte) paginas 
impressas em papel 
offset com 
aproximadamente 
90g/m°, com 
acabamento em espiral 
empastado com capa 
plástica, no formato 
20,5cm x 27,5cm, 
organizados no mínimo 
em 10 (dez) lições, 
compostas pelos 
seguintes conteúdos: 
leituras da adivinha, 
trava-lingua, parlenda, 
texto jornalístico, 
legenda, convite, receita 
culinária, regras de 
jogo, lenda e fábulas. 
cada lição deverá ser 
planejada para uma 
aula de 
aproximadamente 55 
(cinquenta e cinco) 
minutos, a serem 
trabalhadas uma vez 
por semana, contendo 
tarefas com graus 
progressivos de 
dificuldade envolvendo 
diferentes habilidades. a 
cada bloco de 
conteúdos trabalhados 
do livro (lições), o aluno 
deverá encontrar 
inserido no próprio livro, 
sem folhas a parte, um 
desafio de leitura e um 
simulado, para que se 
possa avaliar o 
processo de 
aprendizagem, sendo 
esta, uma etapa 
indispensável no 
processo crescente de 
aquisição de 
conhecimento, a 
sequanda 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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0010 caderno lingua COLEÇÃO EDITORA so 
portuguesa para 5° ano APROVA BRASIL- MODERNA 
do ensino fundamental i LIVRO DO 
- professor livro PROFESSOR 
consumivel para 
disciplina de finque 
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 
90g/m°, com 
acabamento em 
brochura, empastado 
com capa plástica, no 
formato aproximado de 
23,0cm x 28,8cm, com 
no mínimo 10 (dez) 
lições, devera ser 
destinado aos 
professores do 20 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 
gabarttado, 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 
casa 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/rn° em formato 
aproximado de 27,0cm 
x 40,0cm. deverão ser 
realizadas, no mlnimo, 
04 (quatro) 
capacitacées 
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 inicio do 
ano letivo com o 
objetivo 
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0011 caderno língua COLEÇÃO EDITORA 925 
portuguesa para 6° ano APROVA BRASIL- MODERNA 
do ensino fundamental ii LIVRO DO ALUNO 
- aluno-livro consumlvel 
para disdplina de língua 
portuguesa, devera ser 
destinado aos alunos do 
6° ano do ensino 
fundamental ii, 
composto por no 
mini= 100 (cento) 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 
aproximado de 20,5cm 
x 27,5cm, organizados 
em aproximadamente 
20 (vinte) lições cada 
UM, compostas com OS 
seguintes conteúdos: 
relato de memória, 
poema e haicai, conto 
de mistério, letra de 
canção. leitura de 
imagem, entrevista, 
carta de leitor, texto de 
divulgação Gentílica, 
sinopse de filme, 
campanha institucional, 
verbete de enciclopédia, 
relato de experiência 
cientifica, charge, 
soneto, reportagem, 
biografia, autobiografia, 
regulamento, artigo de 
opinião. cada lição 
deverá ser planejada 
para uma aula de 
aproximadamente 50 
(cinquenta) minutos, a 
serem trabalhadas uma 
vez por semana, 
contendo tarefas com 
graus progressivos de 
dificuldade envolvendo 
diferentes habilidades. 
em aproximadamente a 
cada 05 conteúdos 
trabalhados do livro, o 
aluno deverá encontrar 
inserido no próprio livro, 
sem folhas a parte, um 
simulado, para que se 
possa avaliar o 
processo que é uma 
etapa indispensável no 
processo 
ansinoaprendizagem. 
no livro de lingua 
portuguesa deverão 
estar inseridas 04 
(quatro) folhas de 
respostas! gabardos 
destacáveis, não sendo 
folhas a parte, que 
deverão ser 
preenchidas pelos 
alunos ao realizarem o 
simulado ao final de 
aproximadamente 05 
(cinco) conteúdos 
trabalhados, para se 
familiarizarem com o 
modelo de prova de 
gabarito. a sequência 
de conteúdos deve 
estar organizada de 
acordo com os 
conteúdos definidos 
pela base nacional 
comum curricular (bncc) 
para o 6° ano, 
considerando uma 
ordem crescente de 
dificuldade. 
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Processo;Wit06P 
Folha: g• 

Rubrica: 

0012 caderno língua COLEÇÃO EDITORA 
portuguesa para 6° ano APROVA BRASIL- MODERNA 
do ensino fundamental ii LIVRO DO 
- professor livro PROFESSOR 
consumlvel para 
disciplina de lIngua 
portuguesa, devera ser 
destinado aos 
professores do 6° 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 28,8cm. 
deverá ser destinado 
aos professores dos 6° 
anos do ensino 
fundamental ii, devendo 
trazer orientações 
pedagógicas detalhadas 
para cada conteúdo 
trabalhado e também 
para cada simulado, 
contendo a descrição 
da habilidade 
desenvolvida, 
indicações para corrigir 
cada teste, inclusive 
com as justificativas 
para as opções 
incorretas, explicação 
sobre o conceito 
avaliado no mesmo. 
cada página deverá 
conter a reprodução 
reduzida da página do 
livro do aluno 
gabaritado, informações 
sobre o gênero textual 
estudado, gênero 
textual estudado na 
lição, descrição da 
habilidade desenvolvida 
em cada atividade. 
definição e 
caracteristicas do 
gênero textual 
estudado, orientações e 
sugestões para página 
18 de 29 trabalhar com 
as atividades, questões 
para explorar o gênero 
textual estudado e 
orientações sobre como 
encaminhar atividades 
mais complexas. 
deverão acompanhar o 
guia e recursos 
didáticos de lingua 
portuguesa, 04 (quatro) 
fichas para registro, 
impressas em offset 
com aproximadamente 
75gfm° em formato 
aproximado de 27,0cm 
x 40,0cm. com o 
objetivo de oferecer um 
diagnóstico do 
desenvolvimento de 
cada aluno e também 
de toda turma após 
cada simulado contido 
no livro do aluno. 
deverão ser realizadas 
05 (cinco) capacitações 
presenciais, realizadas 
por pedagogo. COM 

carga horária 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 
parle integrante da 
oferta, deve-se incluir 
uma proposta de 
avaliação diagnós-tica, a 
ser aplicada no inicio do 

50 
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0013 caderno língua COLEÇÃO EDITORA 975 
portuguesa para 7° ano APROVA BRASIL. MODERNA 
do ensino fundamental ii LIVRO DO ALUNO 
- aluno: livro consumlvel 
P518 disciplina de língua 
portuguesa, devera ser 
destinado aos alunos do 
7° ano do ensino 
fundamental 
composto por no 
mínimo 100 (cento) 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 
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 haical, conto 
de mistério, letra de 
canção, leitura de 
imagem, entrevista, 
carta de leitor, texto de 
divulgação cientifica, 
sinopse de filme, 
campanha institucional, 
verbete de enciclopédia, 
relato de experiência 
cientifica, charge, 
soneto, reportagem, 
biografia, autobiografia, 
regulamento, artigo de 
opinião. cada lição 
deverá ser planejada 
para uma aula de 
aproximadamente 50 
(cinquenta) minutos, a 
serem trabalhadas uma 
vez por semana, 
contendo tarefes 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 è uma 
etapa indispensável no 
processo ensino 
aprendizagem, no livro 
de limpa 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 provada 
gabarito. a sequência 
de conteúdos deve 
estar organizada de 
acordo com os 
conteúdos definidos 
pela base nadonal 
comum curricular (bncc) 
para o 7° ano, 
considerando uma 
ordem crescente de 
dificuldade. 
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Processo. 26P 
Folha: 
Rubrica: 

0014 caderno língua COLEÇÃO EDITORA 50 
portuguesa para 7° ano APROVA BRASIL- MODERNA 
do ensino fundamental ii LIVRO DO 
- professor: livro PROFESSOR 
consumivel para 
disciplina de língua 
portuguesa, deverá ser 
destinado aos 
professores do 7° ano 
do ensino fundamental 
ii, composto por no 
mínimo 120 (cento e 
vinte) páginas 
impressas em papel 
offset com 
aproximadamente 
90g/m°, com 
acabamento em 
brochura, empastado 
com capa plástica, no 
formato aproximado de 
23,0cm x 26,8cim. 
devera ser destinado 
aos professares dos 6° 
anos do ensino 
fundamental ii, devendo 
trazer orientações 
pedagógicas detalhadas 
para cada conteúdo 
trabalhado e também 
para cada simulado, 
contendo a descrição 
da habilidade 
desenvolvida. 
indicações para corrigir 
cada teste, inclusive 
com as justificativas 
para as opções 
incorretas, explicação 
sobre o conceito 
avaliado no mesmo. 
cada página deverá 
conter a reprodução 
reduzida da página do 
livro do aluno 
gabaritado, informações 
sobre o género textual 
estudado, gênero 
textual estudado na 
lição, descrição da 
habilidade desenvolvida 
em cada atividade, 
definição e 
características do 
género textual 
estudado, orientações e 
sugestões para pagina 
18 de 29 trabalhar com 
as atividades, questões 
para explorar o gênero 
textual estudado e 
orientações sobre como 
encaminhar atividades 
mais complexas. 
deverão acompanhar o 
guia e recursos 
didáticos de língua 
portuguesa, 04 (quatro) 
fichas para registro, 
impressas em offset 
com aproximadamente 
75g/m° em formato 
aproximado de 27,0cm 
x 40,0cm. como 
objetivo de oferecer um 
diagnóstico do 
desenvolvimento de 
cada aluno e também 
de toda turma após 
cada simulado contido 
no livro do aluno, 
deverão ser realizadas 
05 (cinco) capadtações 
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, 
principias educativos e 
pedagógicas. como 
parte integrante da 
oferta, deve-se incluir 
uma proposta de 
avaliação diagnóstica, a 
ser aplicada no início do 
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0015 caderno língua COLEÇÃO EDITORA 970 
portuguesa para 8° ano APROVA BRASIL. MODERNA 
do ensino fundamental LIVRO DO ALUNO 
- aluno: livro consumlvel 
para disciplina de língua 
portuguesa, devera ser 
destinado aos alunos do 
8° ano do ensino 
fundamental ii, 
composto por no 
~imo 100 (cento) 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 
aproximado de 20.5cm 
x 27,5cm, organizados 
em aproximadamente 
20 (vinte) lições cada 
uni, compostas com os 
seguintes conteúdos: 
relato de memória, 
poema e haicai, conto 
de mistério, letra de 
canção, leitura de 
imagem, entrevista, 
carta de leitor, texto de 
divulgação cientifica, 
sinopse de filme, 
campanha institucional, 
verbete de enciclopédia, 
relato de experiência 
cientifica, charge, 
soneto, reportagem, 
biografia, autobiografia, 
regulamento, artigo de 
opinião. cada lição 
deverá ser planejada 
para uma aula de 
aproximadamente 50 
(cinquenta) minutos, a 
serem trabalhadas uma 
vez por semana, 
contendo tarefas com 
graus progressivos de 
dificuldade envolvendo 
diferentes habilidades. 
em aproximadamente a 
cada 05 conteúdos 
trabalhados do livro, o 
aluno deverá encontrar 
inserido no próprio livro, 
sorri folhas a parte, um 
simulado, para que se 
possa avaliar o 
processo que é uma 
etapa Indispensável no 
processo 
ensinoaprendizagem. 
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 definidos 
pela base nacional 
comum curricular (bncc) 
para o 8° ano. 
considerando uma 
ordem crescente de 
dificuldade. 
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0018 caderno Ungua COLEÇÃO EDITORA 
portuguesa para 8° ano APROVA BRASIL- MODERNA 
do ensino fundamental ii LIVRO DO 
- professor: livro PROFESSOR 
consumivel para 
disciplina de língua 
portuguesa, deverá ser 
destinado aos 
professores do 8° ano 

• do ensino fundamental 
II, composto por no 
minimo 120 (centos 
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 28,8cm. 
deverá ser destinado 
aos professores dos 8° 
anos do ensino 
fundamental ii, devendo 
trazer orientações 
pedagógicas detalhadas 
para cada conteúdo 
trabalhado e também 
para cada simulado, 
contendo a descrição 
da habilidade 
desenvolvida, 
indicações para corrigir 
cada teste, inclusive 
com as justificativas 
para as opções 
incorretas, explicação 
sobre o conceito 
avaliado no mesmo. 
cada pagina deverá 
conter a reprodução 
reduzida da página do 
livro do aluno 
gabaritado, Informações 
sobre o género textual 
estudado, género 
textual estudado na 
lição, descrição da 
habilidade desenvolvida 
em cada atividade, 
definição e 
características do 
género textual 
estudado, orientações e 
sugestões para 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 (quatro) 
fichas para registro, 
impressas em offset 
com aproximadamente 
75g/rn° em formato 
aproximado de 27,0cm 
x 40,0cm• como 
objetivo de oferecer um 
diagnóstico do 
desenvolvimento de 
cada aluno e também 
de toda turma apôs 
cada simulado contido 
no livro do aluno. 
deverão ser realizadas 
05 (cinco) capaoitaçaes 
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, 
principies educativos e 
pedagógicos. como 
parte integrante da 
Oferta, deve-se incluir 
uma proposta de 
avaliação diagnóstica, a 
ser aplicada no inicio do 

Processo: 
Folha: 
Rubrica: 

50 158,00 7.900.00 

lie porto! 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 1B77983 

Página 52 rir 

1:1 



0017 caderno língua 
portuguesa para 9' ano 
do ensino fundamental ii 
- aluno:livro consumlvel 
para disciplina de íngua 
portuguesa, deverá ser 
destinado aos alunos do 
9° ano do ensino 
fundamental ii, 
composto por no 
mínimo 100 (cento) e no 
máximo 160 (cento e 
sessenta) páginas 
impressas em papel 
offset com 
aproximadamente 
90g/m°, com 
acabamento em espiral 
empastado com capa 
plástica, no formato 
aproximado de 20.5cm 
x 27,5an, organizados 
em aproximadamente 
20 (vinte) lições cada 
um, compostas com os 
seguintes conteúdos: 
relato de memória, 
poema e haicai, conto 
de mistério, letra de 
canção, leitura de 
imagem, entrevista, 
carta de leitor, texto de 
divulgação dentifica, 
sinopse de filme, 
campanha institucional, 
verbete de enciclopédia, 
relato de experiência 
cientifica, charge, 
soneto, reportagem, 
biografia, autobiografia, 
regulamento, artigo de 
opinião, cada lição 
deverá ser planejada 
para urna aula de 
aproximadamente 50 
(cinquenta) minutos, a 
serem trabalhadas uma 
vez por semana, 
contendo tarefas com 
graus progressivos de 
dificuldade envolvendo 
diferentes habilidades. 
em aproximadamente a 
cada 05 conteúdos 
trabalhados do livro, o 
aluno deverá encontrar 
inserido no próprio fisco, 
sem folhas a parte, um 
simulado, para que se 
possa avaliar o 
processo que é uma 
etapa Indispensável no 
processo 
ensinoaprendizagem. 
no livro de lingua 
portuguesa deverão 
estar inseridas 04 
(quatro) folhas de 
respostas / gabaritos 
destacáveis, não sendo 
folhas a parte. que 
deverão ser 
preenchidas pelos 
alunos ao realizarem o 
simulado ao final de 
aproximadamente 05 
(cinco) conteúdos 
trabalhados, para se 
familiarizarem com o 
modelo de prova de 
gabarito, a sequência 
de conteúdos deve 
estar organizada de 
acordo com os 
conteúdos definidos 
pela base nacional 
comum curricular (brios) 
para o 90 ano, 
considerando uma 
ordem crescente de 
dificuldade. 

Processo' eW--4 
Folha: 
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Processo: 
Folha: 
Rubrica: 

0018 caderno língua COLEÇÃO EDITORA 50 158,00 7,900,00 
portuguesa para 90 ano APROVA BRASIL- MODERNA 
do ensino fundamental ii LIVRO DO 
- professor livro PROFESSOR 
consurnivel para 
clisdplina de língua 
portuguesa, deverá ser 
destinado aos 
professores do 9" ano 
do ensino fundamental 

composto por no 
mínimo 120 (cento e 
vinte) páginas 
impressas em papel 
"et com 
aproximadamente 
9091m., com 
acabamento em 
brochura, empastado 
com capa plástica, no 
formato aproximado de 
23,0cm x 28,8cm, 
deverá ser destinado 
aos professores dos 60 
anos do emano 
fundamental li, devendo 
trazer orientações 
pedagógicas detalhadas 
para cada conteúdo 
trabalhado e também 
para cada simulado, 
contendo a descrição 
da habilidade 
desenvolvida, 
indicações para corrigir 
cada teste, inclusive 
com as justificativas 
para as opções 
incorretas, explicação 
sobre o conceito 
avaliado no mesmo. 
cada página deverá 
conter a reprodução 
reduzida da página do 
livro do aluno 
gabaritado, informações 
sobre o gênero textual 
estudado, gênero 
textual estudado na 
lição, descrição da 
habilidade desenvolvida 
em cada atividade, 
definição e 
caracteristicas do 
gênero textual 
estudado, orientações e 
sugestões para pagina 
18 de 29 trabalhar com 
as atividades, questões 
para explorar o gênero 
textual estudado e 
orientações sobre como 
encaminhar atividades 
mais complexas. 
deverão acompanhar o 
gula e recursos 
didáticos de língua 
portuguesa, 04 (quatro) 
fichas para registro, 
impressas em offset 
Com aproximadamente 
75g/m" em formato 
aproximado de 27,0cm 
x 40,0011, com o 
objetivo de oferecer um 
diagnostico do 
desenvolvimento de 
cada aluno e também 
de toda turma após 
cada simulado contido 
no livro do aluno, 
deverão ser realizadas 
05 (cinco) capacitações 
presenciais, realizadas 
por pedagogo, com 
carga horária mínima de 
02 (duas) horas cada, 
com a finalidade 
apresentação e 
implantação do projeto 
e material didático, por 
segmento de ensino e 
componente curricular, 
principias educativos e 
pedagógicos. como 
parte integrante da 
oferta, deve-se incluir 
uma proposta de 
avaliação diagnostica, a 
ser aplicada no inicio do 
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0019 caderno de matemática 
Data 1° ano do ensino 
fundamental — 
alunoilivro consumivel 
para disciplina de 
matemática, deverá ser 
destinado aos alunos do 
1° ano do ensino 
fundamental i, 
composto no mínimo 
por 80 (oitenta) e no 
máximo por 130 (cento 
e trinta) páginas 
Impressas em papel 
offset com 
aproximadamente 
90g/m°, com 
acabamento em espiral 
empastado com capa 
plástica, no formato 
20,5cm x 27,5cm, 
organizados em no 
mínimo 10 (dez) liçães, 
que se valham do 
desenvolvimento de 
habilidades 
matemáticas por meio 
de jogos, priorizando os 
jogos de regras, em que 
os alunos poderão 
assumir diferentes 
papéis e combinar 
novas regras com o 
grupo. deve-se oferecer 
também tabuleiros ou 
peças prontas, 
disponíveis no 
desenvolvimento dos 
conteúdos ou corno 
material 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 
sequencia 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 do 
dificuldade. 

Processo: 
Folha: 
Rubrica: 
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APROVA BRASIL- MODERNA 
LIVRO DO ALUNO 

me portal de A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://valldaarquivo.portaldecompraspublicas.comor 

COMPRAS Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/12/2021 às 10:03:12. 

PUBLICAS Código verificador; 18779B 

Página 55 de '136 

E g 13 



0020 caderno de matemática COLEÇÃO EDITORA 50 
para 1° ano do ensino APROVA BRASIL- MODERNA 
fundamental — LIVRO DO 
professorlivro PROFESSOR 
consumivel para 
disciplina de 
matemática, deverá ser 
destinado aos 
professores do 1° ano 
do ensino fundamental 
i, composto por no 
minimo 80 (oitenta) 
páginas Impressas em 
papel &Net com 
aprodmadamente 
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 20 
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 8M avaliações 
externas e orientações 
de encaminhamento da 
correção dos simulados; 
relação dos conteúdos 
desenvolvidos nas 
lições e que má 
questões propostas no 
simulado e indicação 
das habilidades e 
competências 
avaliadas, com base 
nas M8S8288 de 
referência do saeb, 
sobretudo a avaliação 
nacional de 
alfabetização lana). 
cada página deverá 
conter a reprodução 
reduzida da página do 
livro do aluno 
gabaritado, relação das 
habilidades e 
competências 
essenciais do aluno 
para aprendizagem dos 
conteúdos da lição, 
comentários, sugestões 
e orientações 
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 minima de 
02 (duas) horas cada. 
com a finalidade 
apresentação e 
implantação do projeto 
e material didático. 
como parte integrante 
da oferta, deve-se 
incluir uma proposta de 
avaliação diagnóslica, a 
ser aplicada no inicio do 
ano letivo com o 
objetivo de oportunizar 
um planejamento mais 
assertivo no que diz 
respeito ao trabalho 
com competências de 
habilidades do saeb, a 
partir da observação do 
desempenho dos 
estudantes, da tuna e 
da rede de ensino. 

portal 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. 

PUBLICAS Código verificador. 113779B 

Processo: tw-cf)S 
Folha: 
Rubrica: 

158,00 7.900.00 

Páqtr12, 56 de 136 

135.5e 



0021 caderno de matemática COLEÇÃO EDITORA 
para 2° ano do ensino APROVA BRASIL- MODERNA 
fundamental I — LIVRO DO ALUNO 
aluno:livro consumlvel 
para disciplina de 
matemática, deverá ser 
destinado aos alunos do 
2° ano do ensino 
fundamental i, 
composto no mínimo 
por 80 (oitenta) ano 
máximo por 130 (cento 
e trinta) páginas 
impressas em papel 
offset com 
aproximadamente 
90grm°, 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, pilortzando os 
jogos de regras, em que 
os alunos poderão 
assumir diferentes 
papéis e combinar 
novas regras com o 
grupo. deve-se oferecer 
também tabuleiros ou 
peças prontas, 
disponíveis no 
desenvolvimento dos 
conteúdos ou como 
material destacável. 
cada lição deverá ser 
planejada para uma 
aula de 
aproximadamente 55 
(cinquenta e cinco) 
minutos, a serem 
trabalhadas uma vez 
por semana, contendo 
tarefas com graus 
progressivos de 
dificuldade envolvendo 
diferentes habilidades. a 
cada bloco de 
conteúdos trabalhados 
do livro (lições), o aluno 
deverá encontrar 
inserido no próprio livro, 
sem folhas a pene, 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 20 ano, 
Considerando uma 
cindem crescente de 
dificuldade. 

Processo: AW0/25' 
Folha: 
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0022 caderno de matemática COLEÇÃO EDITORA 50 
para 2° ano do ensino APROVA BRASIL- MODERNA 
fundamental i — LIVRO DO 
professor:livro PROFESSOR 
consumivel para 
disciplina de 
matemática, devera ser 
destinado aos 
professores do 2° ano 
do ensino fundamental 
i, composto por no 
minirno 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 20 
ano do ensino 
fundamental I, 
oferecendo orientações 
pedagógicas detalhadas 
nas laterais, para cada 
conteúdo trabalhado no 
livro do aluno, bem 
como para cada 
simulado, de modo a 
indicar procedimento 
adotados em avaliações 
externas e orientações 
de encaminhamento da 
correção doa 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 
referència do saeb, 
sobretudo a avaliação 
nacional de 
alfabetização lana). 
cada página deverá 
conter a reprodução 
reduzida da página do 
livro do aluno 
gabaritado, relação das 
habilidades e 
competências 
essenciais do aluno 
para aprendizagem dos 
conteúdos da lição, 
comentários, sugestões 
e orientações 
especificas para o 
desenvolvimento das 
questões, incluindo 
trabalhos preliminares e 
finais essenciais, 
relação dos conteúdos 
desenvolvidos nas 
páginas, além de 
sugestões de atividades 
caso sejam observadas 
dificuldades. deverão 
ser realizadas, no 
mínimo, 04 (quatro) 
capacitações 
presenciais, realizadas 
por pedagogo, com 
carga horária minima de 
02 (duas) horas cada, 
com a finalidade 
apresentação e 
implantação do projeto 
e material didático. 
como parte integrante 
da oferta, deve-se 
incluir uma proposta de 
avaliação diagnostica, a 
ser aplicada no inicio do 
ano letivo com o 
objetivo de oportunizar 
um planejamento mais 
assertivo no que diz 
respeito ao trabalho 
com competências de 
habilidades do saeb, a 
partir da observação do 
desempenho dos 
estudantes, da turma e 
da rede de ensino. 

Processo: 
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Rubrica: 

158.00 

~6) 2- 8,74 

7.900,00 

F.'aqina 58 Cfr 

Me portei de A autenticidade do documento pode ser verificada no sita htips://validaarquivo.portaldecompraspublicas.comar g• O 

COMPRAS Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/12/2021 às 10:03:12. 
PÚBLICAS Código verificador: 187798 



0023 caderno de matemática COLEÇÃO EDITORA 
para 30 ano do ensino APROVA BRASIL- MODERNA 
fundamental 1— LIVRO DO ALUNO 
aluno:livro consumível 
para disciplina de 
matemática, deverá ser 
destinado aos alunos do 
3° ano do ensino 
fundamental
composto no mínimo 
por 50 (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 
minimo 10 (dez) lições, 
que se valham do 
desenvolvimento de 
habilidades 
matemáticas por meio 
de jogos, priorizando os 
jogos de regras, em que 
os alunos poderão 
assumir diferentes 
papéis e combinar 
novas regras com o 
grupo. deve-se oferecer 
também tabuleiros ou 
peças prontas, 
disponíveis no 
desenvolvimento dos 
conteúdos ou como 
material destacável. 
cada lição deverá ser 
planejada para uma 
aula de 
aproximadamente 55 
(cinquenta e cinco) 
minutos, a serem 
trabalhadas uma vez 
por semana, contendo 
tarefas com graus 
progressivos de 
dificuldade envolvendo 
diferentes habilidades, a 
cada bloco de 
conteúdos trabalhados 
do livro (lições), o aluno 
deverá encontrar 
inserido no próprio livro, 
sem folhas a parte, um 
simulado, para que se 
possa avaliar o 
processo de 
aprendizagem, sendo 
esta, uma etapa 
indispensável no 
processo crescente de 
aquisição de 
conhecimento a 
sequência de conteúdos 
deve estar organizada 
de acordo com os 
conteúdos definidos 
pela base nacional 
comum curricular (bncc) 
para o 30 500, 
considerando uma 
ordem crescente de 
dificuldade. 

Processo 
Folha: 
Rubrica: 

900 125,00 112.500,00 
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Processo:
Folha: 
Rubrica: 

0024 caderno de matemática COLEÇÃO EDITORA 50 158.00 00,00 
para 3° ano do ensino APROVA BRASIL- MODERNA 
fundamental i — LIVRO DO 
professorlivro PROFESSOR 
consumivel para 
disciplina de 
matemática, deverá ser 
destinado aos 
professores do 3° ano 
do ensino fundamental 
i, composto por no 
mínimo 80 (oitenta) 
páginas impressas em 
papel offset com 
aproximadamente 
90g/m, com 
acabamento ern 
brochura, empastado 
com capa plástica, no 
formato aproximado de 
23,0cm x 28,8cm. 
devera ser destinado 
aos professores do 2° 
ano do ensino 
fundamental
oferecendo orientações 
pedagógicas detalhadas 
nas laterais, para cada 
conteúdo trabalhado no 
livro do aluno, bem 
como para cada 
simulado, de modo a 
indicar procedimento 
adotados em avaliações 
externas e orientações 
de encaminhamento da 
correção dos simulados; 
relação dos conteúdos 
desenvolvidos nas 
lições e que nas 
questões propostas no 
simulado e indicação 
das habilidades e 
competências 
avaliadas, com base 
nas matrizes de 
referência do saeb, 
sobretudo a avaliação 
nacional de 
alfabetização (ana). 
cada página deverá 
contara 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 
rninimo, 04 (quatro) 
capacriações 
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 inicio do 
ano letivo corri o 
objetivo de oportunizar 
um planejamento mais 
assertivo no que diz 
respeitoso trabalho 
com competências de 
habilidades do saeb, 
partir da observação do 
desempenho dos 
estudantes, da turma e 
da rede de ensino. 
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