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PREFEITURA MUNICIPAL DE 511/40 BERNARDO 
ESTADO DO MARANHÃO 

CNPJ: 30.728.420/0001-50 

PROFESSOR: Livro cons- lu:nível para disciplina de 
Língua Portuguesa devera ser destinado aos 
professores do 4" ano do Ensino Fundamental 1, 
composto 1.xir no mínimo 95 (noventa e cinco) páginas 
impressas C411 papel OtTset com aproximadamente 
90gW, com acabamento em brochura, empastado com 
capa plástica, no formato aproximado de 2.3.„0cin 
28,8cm. com no mínimo 10 (dez) liçÕes. Deverá ser 
destinado aos professores do r ano do Ensino 
Fundamental 1 devendo trazer orientações pedagógicas 
detalhadas para cada conteúdo trabalhado c 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 
indicação das habilidades c competências avaliadas, 
com base nas Matrizes de Referência do Saeb, 
sobretudo a Avaliação Nacional de Alfabetização 
(ANA), Cada página deverá conter a reprodução 
reduzida da página do livro do aluno gabaritado. 
relação das habilidades e capacidades essenciais do 
aluno para aprendizagem dos conteúdos da lição, 
comentários, sugestões e orientações especificas para o 
desenvolvimento das questões, incluindo trabalhos 
preliminares c finais essenciais, relação dos conteúdos 
desenvolvidos nas páginas, além de sugestões dc 
atividades caso sejam observadas dificuldades. 
Deverão acompanhar o Guia do Professor, 04 (quatro) 
fichas para registro de Desafios de Leitura que avaliem 
a fluência leitora dos estudantes, impressas em Offset 
com aproximadamente 75g/m1 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 d 
02 (duas) horas cada, com a finalidade apresentação e 
implantação do projeto c material didático. Conto parte 
integrante da oferta, deve -se incluir urna proposta de 
Avaliação Diagnostica. a ser aplicada no inicio do ano 
letivo com o objetivo Página 3 de 29 de oportunizar um 
planejamento mais assertivo no que diz respeito ao 
trabalho com competências de habilidades do Siteb, 
partir da observação do desempenho dos estudantes, da 
turma e da rede de ensino.: 
COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO 
LÍNGUA PORTUGUESA PARA .5  ANO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL I - ALUNO: Livro 
cansai:nivel para disciplina de Língua Portuguesa, 
deverá ser destinado aos alunos do 5" ano do Ensino 
Fundamental I, composto nu mínimo por 100 (cem) 
no máximo por 120 (cento e vinte) paginas impressas 
em papel Offsct com aproximadamente 90g/m, com 
eabamento em espiral empastado com capa plástica, 

no formato 20,5em x 27,5cm, organizados no mínimo 
em 10 (dez) lições, compostas pelos seguintes 
conteúdos: leituras de adivinha, trava-lusa:4 parlenda„ 
texto jornalístico, legenda, convite, receita culinária, 

gras de jogo, lenda e fábulas. Cada lição deverá ser 
planejada para uma aula de apmsimadantente 55 
(cinquenta e cinco) minutos, a serem trabalhadas uma 
vez por semana, contendo tarefas coto graus 
progicsdimps de dificuldade envolvendo diferentes 
habilidades A cada bloco de conteúdos traballutdos do 
litro (lições), o aluno devera encontrar inselido no 
próprio livro, smn folhai, a paire, taii desafio de Imola 
e uni sitriulado, para que se piissii avaliar o inove:~ de 
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Process eban 
Folha: 
Rubrica; 

rimisdizagem, sendo esta, uma etapa indispensável no 
procesiks crescente de aquisição de conhecimento_ A 
sequência de cometidos deve estar organizada de 
acordo com os cometidos definidos pela Rase Nacional 
Comum Curricular (fiNCC) para o 5" ano, 
considerando uma ordem crescente de dificuldade. 

10 GUIA DE RECURSOS DIDATICOS APROVA 
BRASIL-CADERNO LÍNGUA PORTUGUESA 
PARA 5' ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I - 
PROFESSOR: Livro consumis-cl para disciplina de 
Língua Portuguesa. deverá ser destinado aos 
professores do 5° ano do Ensino Fundamental 1, 
composto por no mínimo 95 (noventa c cinco) páginas 
impressas cm papel Offset com aproximadamente 
90012. com acabamento em brochura, empastado com 
capa plástica, no formato aproximado de 23,0cm x 
28,8cm, com no mínimo 10 (dez) lições. Deverá ser 
destinado aos professores do 5" ano do Ensino 
Fundamental I, devendo trazer orientações pedagógicas 
detalhadas para cada conteúdo trabalhado e também 
para cada simulado, para ajudar os alunos no momento 
da correção das questões propostas. relação dos 
conteúdos desenvolvidos nas lições anteriores e que são 
explorados nas questões propostas no simulado e 
indicação das habilidades c competéncias avaliadas, 
com base nas Matrizes de Referencia do Saeb, 
sobretudo a Avaliação Nacional de Alfabetização 
(ANA). Cada página deverá comer 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 c 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 fiuéncia leitora dos estudantes, impressas em Offsct 
com aproximadamente 75gintz em formato aproximado 
de 27,0cm x 40,0cm. Deverão ser realizadas, no 
mínimo, 04 (quatro) capacitações presenciais, 
realizadas por pedagogo, com carga horária minima de 
02 (duas) horas cada, com a finalidade apresentação 
implantação do projeto e material didático. Como parte 
integrante da oferta, deve -se incluir uma proposta de 
Avaliação Diagnostica, a ser aplicada no inicio do ano 
letivo com o objetivo Página 3 de 29 de oportunizar um 
planejamento mais assertivo no que diz respeito ao 
trabalho com competéricias de habilidades do Sacb, a 
partir da observação do desempenho dos estudantes, da 
turma e da rede de ensino, 

Und 40 EDITORA 
MODERNA 

R$ 142,00 RS 5630.00 

II COLEÇÃO APROVA IRAM! CADERNO 
LINGUA PORTUGUESA PARA 6 AN() DO 
ENSINO FUNDAMENTAL II - ALUNO:Livro 
consumi vel para disciplina de Língua Portuguesa, 
deverá ser destinado aos alunos do 6" ano do Ensino 
Fundamental II, composto por no minimo 100 (cento) e 
no máximo VA (cento e sessenta) páginas impressas 
cm papel Offset com aproximadamente 90doix, com 
acabamento em eSpi$111 C111p1INUId0 c(301 capa plástica, 
rio formato aproximado de 20,5cni x 27,5cm., 
organizados cio aproximadamente 20 (vinte) lições 
cada um, compostas com os seguintes conteúdos: relato 
de memória, cisma e luiiear, conto de mistério, letra de 
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carteão leitura de imagem, entrevista. carta de leitor, 
o de divulgação científica. sinopse de filme, 

campanha iÀ151f111Cinnni. Vetbde itC enciclopédia. relato 
de experabcia cientifica, eliarge, sondo, reportagem. 
biografia, atitobrografia. regulamento, artigo de 
opinião Cada lição deverá ser planejada para urna aula 
de aproximadamente 50 (cinquenta) minutos, a serem 
trabalhadas IMIA vez por semana. contendo tarefas com 
graus progressivos de di ficuldade e n v rd vendo 
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 unia etapa indispensável no processo ensino 
aprendizagem. No livro de Língua Portuguesa deverão 
estar inseridas 04 (quatro) folhas de respostas / 
gabaritos destacáveis, não sendo folhas a parte, que 
deverão ser preenchidas pelos alunos ao realizarem o 
simulado ao final dc aproximadamente 05 (cinco) 
conteúdos trabalhados, para se familiarizarem com o 
modelo de prova de gabarito. A sequéncia 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. 

12 COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO Und 24 ErgroRA RS 142,00 RS 3_408,00 
LÍNGUA PORTUGUESA PARA C ANO DO MODERNA 
ENSINO FUNDAMENTAL II - PROFESSOR: 
Livro consumivel para disciplina de Língua 
Portuguesa, deverá ser destinado aos professores do 60 
ano do Ensino Fundamental II, composto por no 
mínimo 120 (cento e vinte) páginas impressas em papel 
°Mei com aproximadamente 90g/m2, com acabamento 
cm brochura, empastado com capa plástica, no formato 
aproximado de 23,0cm x 28,8cm. Deverá ser destinado 
aos professores dos 6° anos do Ensino Fundamental II, 
devendo trazer orientações pedagógicas detalhadas para 
cada conteúdo trabalhado c 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 sabre o género textual estudado, género 
textual estudado na lição, descrição da habilidade 
desenvolvida em cada atividade, definição c 
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 niais complexas. Deverão acompanhar o 

/ 

Guia e Recursos Didáticos de Língua Portuguesa, 04 
(quatro) fichas para registro, impressas em Offset com 
aproximadamente 75g/triz em formato aproximado de 
27,0em x 40,0cm. Com o objetivo de oferecer um 
diagnostico do desenvolvimento de cada aluno e 
também de toda turma após cada simulado contido no 
livro do aluno. Deverão ser realindas 05 (cinco) 
eapacitaç'ôes presenciais, realizadas por iietlagogo, com 
carga horária mínima de 02 (duas) horas cada, com a 
finalidade apresentação e implantação do projeto e 
material didático, por segmento de ensino e 
componente curricular, princípios educativos e 
periagogicr" Como parte integrante da oferta.,dere.se _ 

cem CanISCanner 
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incluir uma proposta de Avaliação Diagnostica. a ser 
Aplicada no inicio do ano letivo com o objetivo de 

portunizar um planejamento mais assertivo no que diz 
respeito ao trabalho com competências de habilidades 
do Sada, a partir da observação do desempenho dos 
estudantes, da turma e da rede de ensino. 

13 COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO 
LÍNGUA PORTUGUESA PARA 7" AN() DO 
ENSINO FUNDAMENTAL 11 - ALUNO: Livro 
consumirei para disciplina de Língua Portuguesa, 
deverá ser destinado aos alunos do 7" ano do Ensino 
Fundamental I I. composto por no mínimo 100 (cento) c 
no máximo 160 (cento c sessenta) páginas impressas 
em papel OtTset com aproximadamente 90g/m2, com 
acabamento em espiral empastado com capa plástica, 
no formato aproximado de 20,5cm x 27,5cin, 
organizados em aproximadamente 20 (vinte) lições 
cada um, compostas com os seguintes conteúdos: relato 
de memória, poema c haicai, conto de mistério, letra de 
canção, leitura de imagem, entrevista, carta dc leitor, 
texto de divulgação cientifica. sinopse de filme, 
campanha institucional, verbete de enciclopédia, relato 
de experiência científica, alargo, soneto, reportagem, 
biografia, autobiografia, regulamento, artigo de 
opinião. Cada lição deverá ser planejada para uma aula 
de aproximadamente 50 (cinquenta) minutos, a serem 
trabalhadas uma vez por semana, contendo tarefas com 
graus progressivos de dificuldade envolvendo 
diferentes habilidades, Em aproximadamente a cada 05 
conteúdos trabalhados do livro, o aluno deverá 
encontrar inserido no próprio livro, sem folhas a parte, 
um simulado, para que se possa avaliar o processo que 
é uma etapa indispensável no processo ensino 
aprendizagem. No livro de Língua Portuguesa deverão 
estar inseridas 04 (quatro) folhas de respostas / 
gabaritos destacáveis, não sendo folhas a pane, que 
deverão ser preenchidas pelos alunos ao realizarem o 
simulado ao 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. 

Und 432 EI)DORA 
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RS 132,00 RS 57024.00 

14 GUIA DE RECURSOS DIDATICOS APROVA 
BRASIL-CADERNO LÍNGUA PORTUGUESA 
PARA 7' ANO PO ENSINO FUNDAMENTAL II - 
PROFESSOR: Livro consumível para disciplina de 
Língua Portuguesa, deverá ser destinado aos 
professores do 7" ano do Ensino Fundamental 11, 
composto por no mínimo 120 (cento e vinte) páginas 
impressas cm papel Offset com aproximadamente 
90g/ml, com acabamento em brochura, empastado com 
capa plástica, no formato aproximado de 23,0cm x 
28,8cm. Deverá ser destinado aos professores dos ti" 
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 nu lição, descrição 
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da habilidade desenvolvida em cada atividade, 
definição c características do gênero textual estudado, 
orientações e sugestões para Página IR de 29 trabalhar 
com as ativ idades, questões para explorar o gênero 
textual estudado c orientações sobre como encaminhar 
atividades mais complexas. Deverão acompanhar o 
Guia c Recursos Didáticos de Língua Portuguesa, 04 
(quatro) fichas para registro. impressas em Offset com 
aproximadamente 75Win1 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 c implantação do projeto e 
material didático, por segmento de ensino e 
componente curricular, princípios educativos c 
pedagógicos. Como parte integrante da oferta, deve-se 
incluir uma proposta de Avaliação Diagnostica, a ser 
aplicada no início do ano letivo com o objetivo de 
oportunizar um planejamento mais assertivo no que diz 
respeito ao trabalho com competências de habilidades 
do Saeb, a partir da observação do desempenho dos 
estudantes, da turma e da rede de ensino. 

15 COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO 
LÍNGUA PORTUGUESA PARA 8° ANO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL II - ALUNO: Livro 
consumivel para disciplina de Língua Portuguesa, 
deverá ser destinado aos alunos do R° ano do Ensino 
Fundamental 11, composto por no minimo 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 cm aproximadamente 20 (vinte) lições 
cada um, compostas com os seguintes conteúdos: relato 
de memória, poema e haieai, 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 científica, charge, soneto, reportagem, 
biografia, autobiografia, regulamento, artigo de 
opinião. Cada lição deverá ser planejada para uma aula 
de aproximadamente 50 (cinquenta) minutos, a serem 
trabalhadas uma vez por semana, contendo tarefas com 
graus progressivos de dificuldade envolvendo 
diferentes habilidades. Em aproximadamente a cada 05 
conteúdos trabalhados do livro, o aluno deverá 
encontrar inserido no próprio livro, sem folhas a parte, 
um simulado, para que se possa avaliar o processo que 
é uma etapa indispensável no processo ensino 
aprendizagem. No livro de Língua Portuguesa deverão 
estar inseridas 04 (quatro) folhas de respostas / 
gabaritos destacáveis, não sendo folhas a parte, que 
deverão ser preenchidas pelos alunos ao realizarem o 
simulado ao final de aproximadamente 03 (cinco) 
conteúdos trabalhados, para se familiarizarem com o 
modelo de prova de gabarito. A sequência de conteúdos 
deve estar organizada de acordo com os conteúdos 
definidos pela Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC) para o 8" ano, considerando uma ordem 
crescente de dificuldade. 

Und 400 EDITORA 
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16 GUIA DE RECURSOS DIDATICOS APROVA 
BRASIL-CADERNO LÍNGUA PORTUGUESA 
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_ 
PARA 8" ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL It. 
PROFESSOR: Livro consninlvel para disciplina d 

Portiigoesa. dever à ser desiinado nos 
profeswws do r mio do Ensino Fundamental 11, 
composto por no minimo 120 (cento c vinte) páginas 
impressas em papel OITset com aproximadamente 
ottgini,. com acabamento em brochura, empastado com 
capa plástica, no filou") aproximado dc 230m 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 

eserição da habilidade desenvolvida, indicações para 
corrigir cada teste, inclusive com as justificativas para 
as opções incorretas, explicação sobre o conceito 
avaliado no memo. Cada página deu era 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 dcsenvsolvida cm cada atividade, 
definição c características do género textual estudado, 
orientações c sugestões para Página 18 de 29 trabalhar 
com as atividades, questões para explorar o género 
textual estudado c orientações sobre como encaminhar 
atividades mais complexas. Deverão acompanhar o 
Guia c Recursos Didáticos de Língua Portuguesa, 04 
(quatro) fichas para registro, impressas em Offset com 
aproximadamente 75g/m' em formato aproximado dc 
27,0cm x 40,0em. Com o objetivo de oferecer um 
diagnóstico do desenvolvimento dc cada aluno c 
também de toda turma após crida 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 c implantação do projeto c 
material didático, por segmento dc ensino c 
componente curricular, princípios educativos 
pedagógicos. Como parte integrante da oferta, deve-se 
incluir uma proposta dc Avaliação Diagnostica, a ser 
aplicada no inicio do ano letivo com o objetivo de 
oportunizar um planejamento mais assertivo no que diz 
respeito ao trabalho com competências dc habilidades 
do Saeb, a partir da observação do desempenho dos 
studantes da turma c da rede de ensino. 

17 COLEÇA0 APROVA BRASIL-CADERNO Und 
LÍNGUA PORTUGUESA PARA 9' ANO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL II • ALUNO: Livro 
consumivel para disciplina de Língua Portuguesa, 
deverá ser destinado aos alunos do 9- ano do Ensino 
Fundamental 11, composto por no mínimo 100 (cento) e 
no máximo 160 (cento c sessenta) páginas impressas 
cm papel Offset com aproximadamente 90g/m, com 
acabamento cm espiral empastado com capa plástica, 
DO formato aproximado de 20,5cm x 27,5cm, 
organizados em aproximadamente 20 (vinte) lições 
udu um, compostas com os seguintes conteúdos: relato 
dc memória, poema e haicai, conto de mistério, letra de 
canção, leitura de imagem, entrevista, carta de leitor, 
texto dc div illgaçao cientifica. sinopse dc 
campanha institucional, verbete dc enciclopédia, relato 
de experiência cientifica, chargc, soneto, reportagem, 
biografia, autobiografia, regulamento, artigo de 
opinião Cada lição devera ser planejada para uma aula 
de aproximadamente 50 (cinquenta) minutos, a serem 
trabalhadas urna se, por ia:mana, contendo bacias com 

Processo.
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400 ED ITORA 
MODERNA 

R$ 132,00 



19 

SttAtTARIA M CIPAt Q 1'ruir/0o 
FUNDO MUNICIPAL DF COM:AO%() 

PRCFCITURA MUNICIPAL Dr SA0 SFRNARDO 
ESTADO DO MARANIIÀ0 
CNN: 30.779.470/W01.50 

1-' 'l ' proprssovis de dificuldade rovolvendo 
diferentes habilidades Fm aproximadamente a cada (:). 
comi-Vidos ahaIliajci do livro, o aluno devera 
encontrar inserido no pf11,110 Ii to sem rolhas A parte. 
um simulado. para tplir se TOC. a abar V, Troces%) que 
è unia etapa indispensasel no processo át0)(1 
aprendingem No liam de 1.in1:ua Portuguesa deverão 

incendas 91 (tuatni) folhas de rewirstas 
gabamos tirStaràfIS, 11ãO sendo folhas a pane, que 
deverão ser incenchidas pelos alunos ao leniu/arem o 
simulado ao final de apniximadamente OS (cinco) 
exultendos trabalhados. para se familian/arem com o 
modelo de prov a de gabarito A scquéncia de ainteúdos 
deve estar organinida de acordo com os cometidos 
definidos pela Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC) para o ,r" ano. considerando uma ordem 
crescente de dificuldade _ 
GUIA IW RECURSOS DIDATICOS APROVA Und 
BRASIL-CADERNO LINGuA PORTUGUESA 
PARA 9 ANO DO ENSINO FIINDAMENTAL II - 
PROFESSOR: Livro consurnivel para disciplina de 
I.ingua Portuguesa. deverá ser destiiiado aos 
professores do 9" ano do Ensino Fundamental II 
composto por no minimo 120 (cento e vinte) páginas 
impressas em papel Offset com apoiximadamente 
90Wml, com acabamento em brochura, empastado com 
capa plasma, no formato aproximado de 23,0em x 
2)4,Kem Devera ser destinado Ittls professores dos 9" 
anos do Ensino Fundamental 11, devendo trata 
orientações pedagógicas detalhadas para cada contendo 

balhado e também para cada simulado, contendo a 
descrição da habilidade desenvolvida, indicações para 
corrigir cada teste, inclusive com as justificativas para 
as opções incorretas. explicação sobre o conceito 
avaliado no mesmo Cada pagina devera conter a 
reprodução fluiu/ida da página do livro do aluno 
gabaritado, inibrinaçÕes sobre o género textual 
estudado, género textual estudado na lição, descrição 
da habilidade desenvolvida em cada atividade, 
definição c caracteristicas do género textual estudado, 
orientações c sugestões para Pagina 1/l de 29 trabalhar 
com as aOs idades, questões para explorar o género 
textual estudado e orienttições sobre como encaminhar 
atividades mais complexas. Doerão acompaidiru- o 
Guia e Recursos Didáticos de Língua Portuguesa, 04 
(quatro) fichas para registro, impressas em Offset com 
aproximadamente 75g/m2 em formato aproximado de 
27,9cm 40,0C111 COM o objetivo de oferecer uni 
diagnóstico do desenvol) Miemo de cada aluno e 
também de toda turma após cada simulado contido no 
livro do aluno Deverão ser Wall/4ii:15 OS (cinco) 
cap itações piesenciais, realriadas TlIr MO :Pin COM 

Carga liouiria minium de 02 (duas) limas cada, como a 
finalidade apresentação e implantação do projeto e 
material didático, por segmento de ensino c 
componente curricular, principies educativos e 
pedagógicos Como pane integrante da duna, deve-se 

incluir uma [imposta de Maliação Ditigumistiea, 11 ser 
aplicada no inicio do uno letivo com o objetou dc 
mus LI111,41/ LM I TI WieJd/11011t) Mais ~IMO no que 411 
rewcipu ao italiana, com competências de habilidades.
do Sueli, a pitou da oliwi cação do dimempenho dos 
chtudivocs 1111111,1 e da iode de emulo _ 
COLEÇÁO APROVA UNAM'. CAI)14:UNO 1/1': ¡fiai- 42• 
MA`I ENIkl ICA PARA I" ANO DO 1:NSI NO .„. " 

Eurr()RA 
NtritirliNA 

111 11+14A -
M% II ti RNIA 

Processo;094000Ç 
Folha: 

Rubrica: 

RS 1321)0 [(5 3 40MCrt

h 112,1 41—titio 01) , 

DprEaUado com CernScanner 



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
ruiu° MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO 
ESTADO DO MARANHÃO 

CNPJ: 30328.420/0001-50 

Process0:0QQ 
Folha: 
Rubrica: 

V )AMINTAL I — ALUNO: Livro consumlvel 
para disciplina de Matemática. devera ser destinado nos 
alunos do I" ano do Ensino Fundamental I, composto 
no nlinimo por 80 (oitenta) e no máximo por 130 
(cento e trinta) paginas impressas em papel Offset com 
apemimcklámente otig/in', com acabamento em espiral 
empastado com capa plástica. no formato 20,5cm 
27.5cm. organizados em no mínimo 10 (dez) lições, 
que se valham do desenvolvimento de habilidades 
matemáticas por meio de jogos, priori zando os jogos de 
regras, em que os alunos poderão assumir diferentes 
papeis 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 devera ser 
planejada para unia aula de aproximadamente 5 
(cinquenta c cinco) minutos, a serem trabalhadas uma 
vez por semana, contendo tarefas com graus 
progressivos de dificuldade envolvendo diferentes 
habilidades. A cada bloco de conteúdos trabakbados 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 
csta, urna 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 I° ano, considerando unia ordem 
crescente de dificuldade. 

20 GUIA DE RECURSOS DIDÁTICOS APROVA 
BRASIL-CADERNO DE MATEMÁTICA PARA r 
ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 — 
PROFESSOR: Livro consumivel para disciplina de 
Matemática, deverá ser destinado aos professores do I' 
ano do Ensino Fundamental I, composto por no mínimo 
80 (oitenta) páginas impressas em papel Offset com 
aproximadamente 90g/m2, com acabamento em 
brochura, empastado com capa plástica, no formato 
aproximado de 23,0cm x 28,8cm. Deverá ser destinado 
aos professores do I° ano do Ensino Fundamental 1, 
oferecendo orientações pedagógicas detalhadas nas 
laterais, para cada conteúdo trabalhado no livro do 
aluno, bem como para cada simulado, de modo a 
indicar procedimento adotados em avaliações externas 
c orientações de encaminhamento da correção dos 
simulados; relação dos conteúdos desenvolvidos nas 
lições c que nas questões propostas no simulado c 
indicação das habilidades c competencias avaliadas, 
com base nas Matrizes de Referencia do Saeb, 
sobretudo a Avaliação Nacional de Alfabetização 
(ANA) Cada página deverá conter a reprts.lução 
reduzida da página do livro do aluno gabaritado, 
relação das habilidades c competencins essenciais do 
aluno para aprendizagem dos conteúdos da lição, 
comentários, sugestões e orientações especificas paru 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. 
Detverão ser realizadas, no ruininio, 04 (quatro) 
capacitações presenciais, realizadas por pedagogo, com 
carga horária mínima de 02 (duas) horas cada, com a 
finalidade apresentação e impltuitação do projeto e 
material didático Conto parte integrante da oferta, 
deve-se _incluir um propinai de Avaliação Diognóstica,_ 

Und 24 EDITORA 
MODERNA 

R$ 142,00 RS 3,408,00 

NOtall2a00 com CarrScannet 



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO 
ESTADO DO MARANHÃO 

CNPJ: 30.728.420/0001-50 

Processo: 1,We 

Rubrica: 

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. 
21 COLECAO APROVA BRASIL-CADERNO DE 

MATEMÁTICA PARÁ 2* ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL 1 — ALUNO: Livro consumivel 
para disciplina de Matemática, deverá ser destinado aos 
alunos do 2" ano do Ensino Fundamental 1, composto 
no mínimo por 80 Oitenta) c no máximo por 130 
(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 minimo 10 (dez) lições, 
que se valham do desenvolvimento dc 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 =-
planejada para uma aula de aproximadamente 55 
(cinquenta c cinco) minutos, a serem trabalhadas uma 
vez por semana, contendo tarefas com graus 
progressivos dc dificuldade envolvendo diferentes 
habilidades. A cada bloco de conteúdos trabalhados do 
livro (lições), o aluno deverá encontrar 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 dc conteúdos 
deve estar organizada de acordo com os conteúdos 
definidos pela Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC) para o 20 ano, considerando uma ordem 
crescente de dificuldade. 

Und 424 F.Drrom, 
MODERNA 

RS 112,00 RS 47.488,00 

22 GUIA DE RECURSOS DIDÁTICOS APROVA 
BRASIL-CADERNO DE MATEMÁTICA PARA 20 

ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I — 
PROFESSOR :Livro c.onstunivel para disciplina de 
Matemática, deverá ser destinado aos professores do 2° 
ano do Ensino Fundamental 1, composto por no mínimo 
80 (oitenta) páginas impressas em papel Offset com 
aproximadamente 90Wmz, com acabamento em 
brochura, empastado com capa plástica, no formato 
aproximado dc 23,0cm x 28,8cm. Deverá ser destinado 
aos professores do 2" ano do Ensino Fundamental 1, 
oferecendo otientações 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 c competências avaliadas, 

com base nas Matrizes de Referência do Sacb, 
sobretudo a Avaliação Nacional de Alfabetização 
(ANA). Cada página deverá conter a reprodução 
reduzida da página do livro do aluno gabaritado, 
relação das habilidades e competências essenciais do 
aluno para aprendizagem dos conteúdos da lição, 
comentários, sugestões e orientações especificas para o 
desenvolvimento das questões, incluindo trabalhos 
preliminares e finais essenciais, relação dos conteúdos 
desenvolvidos nas paginas, além de sugestões de 

Und 24 EDITORA 
MODERNA 

R$ 142,00 R$ 1408,00 
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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 c implantação do projeto c 
material didático. Como parte integrante da oferta, 
deve-se incluir uma proposta de Avaliação Diagnástica, 
a ser aplicada no inicio do ano letivo com o objetivo de 
oportuniz.ar uni 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 c da rede de ensino. 

23 COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE 
MATEMÁTICA PARA .3' ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL I — ALUNO: Livro consumivel 
para disciplina dc Matemática, deverá ser destinado 30S 

alunos do 3° ano do Ensino Fundamental I. composto 
no mínimo por 80 (oitenta) c no máximo por 130 
(cento e trinta) páginas impressas em papel OfTset com 
aproximadamente 90g/m2. com acabamento em espiral 
empastado com capa plástica. no formato 20,5cm x 
27,5cm, organizados em no mirumo 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 c cinco) minutos, a serem trabalhadas urna 
vez por semana, contendo tarefas com graus 
progressi V os 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, unia 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 dc dificuldade. 

Und 456 Efarl'ORA 
MODERNA 

R$ 112,00 RS 51.072,00 

24 GUIA DE RECURSOS DIDATICOS APROVA 
BRASIL-CADERNO DE MATEMÁTICA PARA 3" 
ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I — 
PROFESSOR: Livro consumirei para disciplina de 
Matemática, deverá ser destinado aos professores do 30
ano do Ensino Fundamental 1, composto por no mínimo 
80 (oitenta) páginas impressas em papel Offset com 
aproximadamente 90g/m2, com acabamento em 
brochura, empastado com capa plástica, no formato 
aproximado de 23.0cm x 28.8cm Deverá ser destinado 
aos professores do 2' ano do Ensino Fundamental 1, 
oferecendo orientações pedagógicas detalhadas nas 
laterais, para cada conteúdo trabalhado no livro do 
aluno, bem como para cada simulado, de modo a 
indicar procedimento adotados em avaliações externas 
c orientações de encaminhamento da correção dos 
simulados: relação dos conteúdos desenvolvidos nas 
lições e que nas questões propostas no 'simulado e 
indicação das habilidades c competências avaliadas, 
com base nas Matrizes de Referência do Sacb, 
sobretudo a Avaliação Nacional de Alfabetização 
(ANA). Cada página deverá conter a reprodução 

Und 24 EDITORA 
MODERNA 

RS 142,00 RS 3.408.00 
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_ 
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. ith:lis 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 
fi nalidade apresentação e implantação do projeto c 
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 dc habilidades 
do Saeb, a partir da observação do desempenho dos 
estudantes, da turma c da rede de ensino. 

— 

' 25 COLEÇAO APROVA BRASIL-CADERNO DE 
MATEMÁTICA PARA 4 ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL I — ALUNO: Livro consumirei 
para disciplina dc Matemática, deverá ser destinado aos 
alunos do 4" ano do Ensino Fundamental 1, composto 
no mínimo por 80 (oitenta) c no máximo por 130 
(cento e trinta) páginas impressas em papel Offsct com 
aproximadamente 90g/m2, com acabamento em espiral 
empastado com capa plástica, no formato 20,5cm x 
27,5cm. organizados em no mínimo 10 (dez) lições, 
que se valham do desenvolvimento de habilidades 
matemáticas por meio de jogos, priorizando os jogos de 
regras, cm que os alunos poderão assumir diferentes 
papéis c combinar noras 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 dc 
aquisição de conhecimento. A sequência de conteúdos 
deve estar organizada de acordo com os conteúdos 
definidos pela Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC) para o 40 ano, considerando uma ordem 
crescente de dificuldade. 

Und 524 ED1TORA 
MODERNA 

RS 112,00 RS 58.688,00 

26 GUIA DE RECURSOS DIDATICOS APROVA 
BRASIL-CADERNO DE MATEMÁTICA PARA 4' 
ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 — 
PROFESSOR: Livro consumirei para disciplina de 
Matemática, deverá ser destinado aos professores do 40
ano do Ensino Fundamental 1, composto por no mínimo 
80 (oitenta) páginas impressas em papel Offsct com 
aproximadamente 90g/mz, com acabamento em 
brochura, empastado com capa plástica, no formato 
aproximado de 23,0cm x 28,8cm. Deverá ser destinado 
aos professores do 4" ano do Ensino Fundamental 1, 
oferecendo orientações pedagógicas detalhadas nas 
laterais, para cada conteúdo trabalhado no livro do 
aluno, bem como para cada simulado, de modo a 
indicar procedimento adotados em avaliações extensas 

Und 40 EDITORA 
MODERNA 

R$ 142,00 RS 5,680,00 
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO 
ESTADO DO MARANIIÃO 

CNN: 30.728.420/0001-50 

Processopft 
Folha: 
Rubrica: 

laçk'ses de encaminhaine—iit-O—da correç— (to dos 
simulados. relação dos colite-Mios desenvolvidos nas 
lições e que nas questões propostas no SIIIIIIIIRIO C 
indicação das habilidades e competências avaliadas. 
com base nas Mabizes de Referência do Sach, 
sobretudo a Avaliação Nacional de Alfabetização 
(ANA). Cada pagina tinCrá 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 c orientações especificas para o 
desensols imento das questões, incluindo trabalhos 
preliminares c finais essenciais, relação dos conteúdos 
desenvols idos nas páginas, além dc sugestões de 
atividades caso sejam obscn ad as dificuldades. 
Deserão ser realizadas, no mínimo, 04 (quatro) 
eapacitaçócs presenciais, realizadas por pedagogo, com 
carga horána mínima de 02 (duas) horas cada, com a 
finalidade apresentação e iniplantação do projeto c 
matenal didatico. Corno panc integrante da oferta, 
deve-se incluir uma proposta de Avaliação Diagnostica, 
a ser aplicada no início do ano letivo com o objetivo dc 
portunizar 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 c da rede de ensino. 

27 COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE 
MATEMÁTICA PARA r ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL I — ALUNO: Livro consumiul 
para disciplina de Matemática, deverá ser destinado aos 
alunos do 5" ano do Ensino Fundamental 1, composto 
no mínimo por g() (oitenta) c no máximo por 130 
(cento c trinta) páginas impressas cm papel Offsct com 
aproximadamente 90g/in1, com acabamento cm espiral 
empastado com capa plástica, no formato 20,5cm . 
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 c combinar novas regras com o grupo. Deve-se 
oferecer tambem tabuleiros ou peças prontas, 
disponíveis no desenvolvimento dos conteúdos ou 
como material destacável. Cada lição deverá ser 
planejada para uma aula de aproximadamente 55 
(cinquenta c cinco) minutos, a serem trabalhadas uma 
vez por semana, contendo tarefas com graus 
progressivos dc dificuldade envolvendo diferentes 
habilidades. A cada bloco de conteúdos trabalhados do 
livro (lições), o aluno deverá encontrar inserido no 
próprio livro, Sem folhas a pane, um simulado, para 
que se possa avaliar o processo de aprendizagem, sendo 
esta, uma etapa indispensável no processo crescente de 
aquisição de conhecimento. A sequência de conteúdos 
deve estar organizada de acordo com os conteúdos 
definidos pela Base Nacional Comum Curricular 
(13NCC) pura o 5" ano, considerando uma ordem 
crescente de dificuldade. 

Und 513 EDITORA 
MODERNA 

RS 1 12,00 RS 57 45 , 4 , 

2 

— 

CailA IW RECURSOS DIDATICOS APROVA 
BRASIL -CADERNO DE MATEMÁTICA PARA 5' 
ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I — 
PROFESSOR: Livro consurnivel para disciplina de 

temática, der era ser deSiiIIIIJO AOS prolessoies do 5" 
no do Ensino Fundamental I, composto por no mínimo 
O (oitenta) páginas impressas Cill papel OfFset comi 
ir itinidanicute VV111.5 CCM] _ acabamento em 
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Processo.c292jXS 

Rubrica: 

brochura. empastado com capa plástica, no formato 
aproximado de 2.3.0cm N 21t,Scrit, De s era ser destinado 
30,5 professssres do 5" ano do Ensino Fundamental 1. 
0 ferCeendo orientações pedagógicas detalhadas nas 
laterais, para cada contendo trabalhado no lis ro do 
aluno, bem conto para cada simulado, de modo a 
indicar priseedimento adotados em avaliações externas 

orientações de encaminhamento da correção dos 
simulados; relação dos conteúdos desensolvidos nas 
lições e que nas questões propostas no simulado e 
indicação das habilidades e competências avaliadas, 
com base nas Matrizes de Referência do Sacb, 
sobretudo a Avaliação Nacional dc Alfabetização 
(ANA), Cada página deverá conter a reprodução 
reduzida da página do livro do aluno gabaritado, 
relação das habilidades e competências essenciais do 
aluno para aprendizagem dos conteúdos da lição, 
comentários. sugestões c orientações especificas para o 
desenvolvimento das questões, incluindo trabalhos 
preliminares e finais essenciais, relação dos conteúdos 
desenvolvidos nas páginas. alem de sugestões de 
atividades caso sejam observadas dificuldades. 
Deverão ser realizadas, no mínimo, 04 (quatro) 
capacitações presenciais, realizadas por pedagogo, com 
carga horária minima de 02 (duas) horas cada, com 
finalidade apresentação c implantação do projeto 
material didático. Corno 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 competéncias de habilidades 
do Sada, a partir da observação do desempenho dos 
estudantes, da turma c da rede de ensino. 

29 

....... , ___ 

COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE 
MATEMÁTICA PARA 6° ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL II — ALUNO: Livro consumivel 
para disciplina de Matemática deverá ser destinado nos 
alunos do 6° ano do Ensino Fundamental 11, composto 
por no mínimo 120 (cento c vinte) c no máximo 160 
(cento c sessenta) páginas impressas em papel Offset 
com aproximadamente 90g/ni5, com acabamento em 
espiral empastado com capa plástica, no formato 
20 çcm x 27,5cm, organizados em aproximadamente 
20 (vinte) lições cada um, compostas pelos seguintes 
conteúdos: localização, giros, c ângulos, triângulos c 
quadriláteros, reta numérica, problemas com números 
naturais, diferentes representações de um numero, 
frações, frações c decimais, operações com frações 
decimais, figuras não planas c simetria, perímetro e 
ampliação de figuras, área, medidas de massa 
capacidade, problemas com frações decimais, 
porcentagem, ler c interpretar gráficos c Página 22 de 
29 tabelas, construção de tabelas e gráficos. Cada lição 
deverá ser planejada para unta aula d 
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 deverá 
encontrar inserido no próprio livro, sem folhas a parte, 
um simulado, para que se possa avaliar o processo que 

uma etapa indispensável no processo ensino 
aprendizagem Nu livro de Matemática, In edis estar 
inseridas- 04 (quatro) folhas de retip0MUS / gabaritos 

destacriveis,itão sendo folhas a parte, que deverão ser 
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Processo: 
Folha: 
Rubrica: 

preenchidas pelos alunos ao realizarem o simulai° ao 
flui de aproximadamente 05 (cinco) conteúdos 
trabalhados, para se familiarizarem com o modelo dc 
prova de gabarito. A sequência de conteúdos deve estar 
organizada de acordo com os conteúdos definidos pela 
Base Nacional Comum Curricular (I3NCC) para o 6" 
ano. considerando uma ordem crescente de dificuldade. 

30 GUIA DE RECURSOS DIDÁTICOS APROVA 
BRASIL-CADERNO DE MATEMÁTICA PARA 6" 
ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II — 
PROFESSOR: Livro consumivel para disciplina de 
Matemática deverá ser destinado aos professores do 6" 
ano do Ensino Fundamental II. Composto por no 
mínimo 120 (cento c vinte) páginas impressas em papel 
Offset com aproximadamente 90ghn2, 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 c também para cada 
simulado, para ajudar os alunos no momento da 
correção dc cada questão do simulado, relação dos 
conteúdos desenvolvidos nas lições anteriores c que são 
explorados nas questões propostas no simulado 
indicação das habilidades c subcompetências avaliadas 
no mesmo. Cada página deverá conter a reprodução 
reduzida da página do livro do aluno gabaritado, 
relação das habilidades c capacidades essenciais do 
aluno para aprendizagem dos conteúdos da lição, 
comentários, sugestões c orientações especificas para o 
desenvolvimento das questões, incluindo trabalhos 
preliminares c finais essenciais, relação dos conteúdos 
desenvolvidos nas páginas, sugestões de atividades 
caso sejam observadas dificuldades c descrição das 
habilidades e da competência Página 23 de 29 
desenvolvidas em cada questão. Deverão acompanhar o 
Guia e Recursos Didáticos dc Matemática 04 (quatro) 
fichas para registro, impressas cm Offset com 
aproximadamente 75g/mi 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 c planejar novas estratégias para as próximas 
aulas. Deverão ser realizadas 05 (cinco) capacitações 
presenciais, realizadas por pedagogo, com carga 
horária minima de 02 (duas) horas cada, com a 
finalidade apresentação e implantação do projeto e 
material didático, por segmento de ensino c 
componente curricular, princípios educativos e 
pedagógicos. Como parte integrante da oferta, deve-se 
incluir uma proposta de Avaliação Diagnostica, a ser 
aplicada no inicio do ano letivo com o objetivo dc 
oportunizar um planejamento mais assertivo no que diz 
respeito ao trabalho com competências de habilidades 
do Saeb, a partir da observação do desempenho dos 
estudantes, da turma e da rede de ensino. 
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31 COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE 
MATEMÁTICA PARA 7. ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL 11 — ALUNO: Livro consurnível 
para disciplina de Matemática deverá ser destinado aos 
alunos do 7" ano do Ensino Fundamental II, composto 
por no mínimo 120 (cento e vinte) c no máximo 160 
(cento e sessenta) páginas impressas em papel °Met 
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Processo 
Folha: 
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com aproxiniadamente 90g/tn1, 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 tingidos, trirbigulos e 
quadriláteros, reta numérica, problemas com números 
naturais. diferentes representações de um numero, 
Frações, frações e decimais, operações com frações 
decimais, figuras não planas e simetria, perímetro c 
ampliação de figuras. área, medidas dc massa c 
capacidade, problemas com frações decimais, 
porcentagem. ler e interpretar gráficos c Página 22 de 
29 tabelas. construção de tabelas c gráficos. Cada lição 
deverá ser planejada para uma aula de 
aproximadamente 50 (cinquenta) minutos, a serem 
trabalhadas uma vez, por semana, contendo tarefas com 
graus progressivos 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 pane. que deverão ser 
preenchidas pelos alunos ao realizarem o simulado ao 
final de aproximadamente 05 (cinco) conteúdos 
trabalhados, para se familiarizarem com o modelo de 
prova de gabarito. A sequáncia de conteúdos deve estar 
organizada de acordo com os conteúdos definidos pela 
Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para o 70 

ano, considerando uma ordem crescente de dificuldade. 
32 GUIA DE RECURSOS DIDATICOS APROVA 

BRASIL-CADERNO DE MATEMÁTICA PARA 7 
ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II 
PROFESSOR: Livro consumivel para disciplina de 
Matemática deverá ser destinado aos professores do 70 
ano do Ensino Fundamental II, composto por no 
mínimo 120 (cento e vinte) páginas impressas em papel 
Offset com aproximadamente 90g/rit2, com acabamento 
em brochura, empastado com capa plástica, no formato 
aproximado de 23,0cm x 28,8ern. Deverá ser destinado 
aos professores do 7" ano do Ensino Fundamental 11, 
devendo trazer orientações pedagógicas detalhadas para 
cada conteúdo trabalhado c também para cada 
simulado, para ajudar os alunos no momento d 
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 subcompetáncias avaliadas 
no mesmo. Cada página deverá conter a reprodução 
reduzida da página do livro do aluno gabaritado, 
relação das habilidades c capacidades essenciais do 
aluno para aprendizagem dos conteúdos da lição, 
comentários, sugestões e orientações especificas para o 
desenvolvimento das questões, incluindo trabalhos 
preliminares e finais essenciais, relação dos conteúdos 
desenvolvidos nas páginas, sugestões de atividades 
caso sejam observadas dificuldades c descrição das 
habilidades e da competáncia 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 75012 e formato aproximado dc 
27,0ern x 40 Ocm Com o objetivo de oferecer um 
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diagnóstico do desenvolvimento de cada aluno 
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 mínima de 02 (duas) horas cada, com 
finalidade apresentação e implantação do projeto e 
material didático, por segmento de ensino 
componente curricular, princípios educativos c 
pedagógicos. Como parte integrante da oferta. deve-se 
incluir urna 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 competèncias de habilidades 
do Saeb. a partir da observação do desempenho dos 

  estudantes, da turma e da rede de ensino. 
33 COLECX-.0 APROVA BRASIL-CADERNO DE 

MATEMÁTICA PARA 8° ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL II — ALUNO: Livro consumivel 
para disciplina de Matemática deverá ser destinado aos 
alunos do 8" ano do Ensino Fundamental II, composto 
por no mínimo 120 (cento c vinte) c no máximo 160 
(cento c sessenta) páginas impressas em papel Offset 
com aproximadamente 90g/m2, com acabamento em 
espiral empastado com capa plástica, no formato 
20.5em x 27,5em, organizados em aproximadamente 
20 (vinte) lições cada um, compostas pelos seguintes 
conteúdos: localização, giros, c ângulos, triângulos e 
quadriláteros, reta numérica, problemas com números 
naturais, diferentes representações de um numero, 
frações, frações c decimais, operações com frações 
decimais, figuras não planas c simetria, periinctro e 
ampliação de figuras, área, medidas de massa e 
capacidade, problemas com frações decimais, 
porcentagem, ler e interpretar gráficos c Página 22 de 
29 tabelas, construção de tabelas e gráficos. Cada lição 
deverá ser planejada para unia aula d 
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 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 dc respostas / gabaritos 
destacáveis, não sendo folhas a parte, que deverão ser 
preenchidas pelos alunos ao realizarem o simulado ao 
final dc aproximadamente 05 (cinco) conteúdos 
trabalhados, para se familiarizarem com o modelo de 
prova de gabarito. A sequéneia 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. 

34 GUIA DE RECURSOS DIDÁTICOS APROVA 
BRASIL-CADERNO DE MATEMÁTICA PÁRA 8' 
ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II — 
PROFESSOR: Livro consumivel para disciplina de 
Matemática deverá ser destinado aos professores do " 
ano do Ensino Fundamental Il. composto por no 
mínimo 120 (cento e vinte) páginas impressas em papel 
Offset com aproximadamente 90g/m°. com acabamento 

Processo0~9 
Folha: 
Rubrica: 
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Processoee 
Folha: ,9 
Rubrica: 

em brochura, empastado com capa plástica, no formato 
aproximado de 23,0cm x 28.8cm. Deverá ser destinado 
aos professores do 8" ano do Ensino Fundamental 11, 
devcndo trazer orientações pedagógicas detalhadas para 
cada conteúdo trabalhado c 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 
indicação das habilidades e subcompeténcias avaliadas 
no mesmo, Cada página deverá conter a reprodução 
reduzida da página do livro do aluno gabaritado, 
relação das habilidades e capacidades essenciais do 
aluno para aprendizagem dos conteúdos da lição, 
comentários, sugestões e orientações especificas para o 
desenvolvimento das questões, incluindo trabalhos 
preliminares e finais essenciais, relação dos conteúdos 
desenvolvidos nas páginas, sugestões de atividades 
caso sejam observadas dificuldades e descrição das 
habilidades e da competéncia Página 23 de 2 
desenvolvidas em cada questão. Deverão acompanhar o 
Guia c Recursos Didáticos de Matemática 04 (quatro) 
fichas para registro, impressas em Offset com 
aproximadamente 75g/m2 e formato aproximado de 
27,0cm x 40,0cm. Com o objetivo dc oferecer urn 
diagnóstico do desenvolvimento de cada aluno c 
também de toda turma após cada simulado contido no 
livro do aluno. Deverá identificar as subcompeténcias 
que foram desenvolvidas, ou as que precisam ser 
retomadas e planejar novas estratégias para as próximas 
aulas. Deverão ser realizadas 05 (cinco) capaeitações 
presenciais, realizadas por pedagogo. com carga 
horária mínima de 02 (doas) horas cada, com a 
finalidade apresentação c implantação do projeto e 
material didático, por segmento de ensino e 
componente curricular, princípios educativos c 
pedagógicos. Corno parte integrante da oferta, deve-se 
incluir uma proposta de Avaliação Diagnostica, a ser 
aplicada no início do ano letivo com o objetivo de 
oportunizar um planejamento mais assertivo no que diz 
respeito ao trabalho com competéncias de habilidades 
do Sacb, a partir da observação do desempenho dos 
estudantes da turma e da rede de ensino. 

35 COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE 
MATEMÁTICA PARA 9' ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL II — ALUNO: Livro consumivel 
para disciplina de Matemática deverá ser destinado aos 
alunos do 9" ano do Ensino Fundamental 11, composto 
por no mínimo 120 (cento c vinte) c no máximo 160 
(cento c sessenta) páginas impressas em papel Offset 
com aproximadamente 90g/in', com acabamento em 
espiral empastado com capa plástica, no formato 
20,5cm x 27,5cm, organizados ar» aproximadamente 
20 (vinte) lições cada um, compostas pelos seguintes 
conteúdos: localização, giros, c ringulos, triângulos e 
quadriláteros, reta numérica, problemas com números 
naturais, diferentes representações de um numero, 
frações, frações e decimais, operações com frações 
decimais, figuras não planas e simetria, perímetro e 
ampliação de figuras, área, medidas de massa c 
capacidade, problemas com frações decimais, 
porcentagem, ler c interpretar gráficos e Página 22 dc 
29 tabelas, construção de tabelas e gráficos, Cada lição 
deverá ser planejada para uma aula de 
aproximadamente 50 (cinquenta) minutos, a serem 
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trabalhadas uma vez por semana, contendo tarefas com 
graus progressivos de dificuldade envolvendo 
diferentes habilidades. Em aproxiniadamente 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 dc acordo com os conteúdos definidos pela 
Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para o 9" 
ano. considerando uma  ordem crescente de dificuldade. 
GUIA DE RECURSOS DIDA'TICOS APROVA 
BRASIL-CADERNO DE MATEMÁTICA PARA 9° 
ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II — 
PROFESSOR: Livro consumível para disciplina de 
Matemática deverá ser destinado aos professores do 90
ano do Ensino Fundamental II, composto por no 
mínimo 120 (cento e vinte) páginas impressas em papel 

Offset com aproximadamente 90g/m2, com acabamento 

em brochura, empastado com capa plástica, no formato 
aproximado dc 23,0ent x 28,13cm. Deverá ser destinado 

aos professores do 9" ano do Ensino Fundamental 

devendo traz= orientações pedagógicas detalhadas para 

cada conteúdo trabalhado e também para cada 
simulado, para ajudar os alunos no momento da 
correção dc cada questão do simulado, relação dos 
conteúdos desenvolvidos nas lições anteriores e que são 
explorados nas questões propostas no simulado 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 c capacidades essenciais do 
aluno para aprendizagem dos conteúdos da lição, 
comentários, sugestões c orientações especificas para o 
desenvolvimento das questões, incluindo trabalhos 
preliminares c finais essenciais, relação dos conteúdos 
desenvolvidos nas páginas, sugestões de atividades 
caso sejam observadas dificuldades c 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/m1 e formato aproximado de 
27,0cm x 40,0cm. Com o objetivo de oferecer um 
diagnóstico do desenvolvimento de cada aluno c 
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 mínima de 02 (duas) horas cada, com a 
finalidade apresentação e implantação do projeto c 
material didático, por segmento de ensino c 
componente curricular, princípios educativos c 
pedagógicos. Como parte integrante da oferta deve-se 
incluir uma proposta de Avaliação Diagnóstiea, a ser 
aplicada no inicio do ano letivo com o objetivo de 
oportunizar um plansjamento mais assertivo no que diz 

Und 24 EprroRA 
MODERNA 

R$ 142,00 RS 3.408,00 

['Ignava° com CnnIS.I. 



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO 
ESTADO DO MARANHÃO 

CNP: 30.728.420/0001-50 

Processo
Folha: 
Rubrica: 

respeito o trabalho com compelèncias dc habilidades do Saeb, a partir da observação do desempenho dos estudanics da turma ç da rede de ensino.
— R$ 37 A PR A RRAST LjVji jij) i0 DO 

PROnSSOR — 3" EPIÇÀO. 
UN 49 V1)111)RA 

KIODER NA 
22,00 

R$ 42,00 35 API;LOVA BRASIL. - LIVRO COORDENADOR — Língua Portuguesa e Matemática — [TI Anos Iniciais -  3. Edição, 

UN Er /ff( )RA 
1()1)f ;R NA 

39 APROVA BRASIC:LIVRO COORDENADOR — UN 24 t EDI fr )12A 
moi* RNA Língua Portuguesa e Matemática — EF2 Anos Finais — 

3" Edição, 

R$ 42,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO -HUM MIM O E TREZENTOS E TRINTA E CINCO MIL E DUZENTOS 

CIN  UENTA E SEIS REAIS 
LOTE 11 LIVRO PARA EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

Item Esiwcifkaçôes 
COLEÇÃO BURITI MIRIM-Livro para o Und 
Maternal (alunos 2 anos) Livro do aluno: Material 
didático destinado a alunos na faixa etária de 2 anos, 
livro anual, organizado em atividades sequenciais. 
que possibilitam uma vivência integrada do 
conhecimento, com propostas que se relacionam 
com diferentes eixos de aprendizagem. As 
atividades são organizadas em histórias. 
brincadeiras, cantigas, poemas e outros textos 
literários, jogos, obras de arte e textos informativos 

sobre a mascote Tatu-bola. O livro do aluno para o 
Maternal é conswnivel, impresso em papel Offset, 

com acabamento em espiral com capa plástica e tem 

formato diferenciado: em espiral 34cm x 24,5cm, 

possibilitando melhor visualização e 
desenvolvimento das atividades. Caderno de 
criatividade: Livro anual, composto de pranchas 
destacáveis que favorecem trabalhos manuais mais 
elaborados, explorando o olhar e a sensibilidade 

para o fazer artístico e desenvolvendo a coordenação 
motora. Oferece subsídios para a exploração 
sensorial e artística de diversos tipos de material, 

como tinta guache, folhas secas e areia. Contém, 
ainda, moldes temáticos para a criança customizar. 

As atividades do caderno realizadas ao longo do ano 
letivo, reunidas, comporão uma mostra pessoal com 
as criações de cada criança Em formato apropriado 
à faixa-etária a que se destina, o Caderno de 
Criatividade se apresenta em 41 x 29,5 cm. 
Almanaque da familia: Livro de orientações que 
fornece informações, dicas e atividades para a 
criança e seus familiares, organizado em seções, o 
almanaque fomenta um n envolvimento mais 
significativo dos familiares com a formação integral 
da criança e fortalece, assim, a parceria entre família 
e escola. O livro é impresso em papel Offset, 
grampeado, com capa plástica, no formato 
horizontal, em formato 27,5 x 20,5 em. 
COLEÇÃO BURITI MIRIM-Livro para Educação Und 
Infantil I (alunos 3 anos)-I) Livro do aluno: Material 
didático destinado a alunos na faixa etária de 3 anos, 
livro anual, que apresenta à criança assuntos 
desafiadores e interessantes, que possibilitam a 
vivència integrada de diferentes áreas do 

nhecimento. É organizado em oito unidades 

!Md 

E 

Qttl 
1149 

327 

10.912 00 

l,0Ot.

Marca  V.UniqRS)
ImrroRA 

MODERNA 

EDfrORA 
MODERNA 

R$ 133,00 

R$ 202,00 

V. Total (RS) 

R$ 6 

152.817.00 

D.Windo com CamScanner 



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO 
ESTADO DO MARANHÃO 

CNPJ: 30.728.420/0001-50 

temáticas, com atividades relacionadas a diferentes 
eixos de aprendizagem. São elas: Corno é gostoso 
brincar!. Eu sou assim, O que tem na escola?: 
Vamos nos vestir?, Passeio ao sitio: Frutas daqui e 
dali; Onde vive o logo-guará, Circo e dança O livro 
do aluno é consumi vel, impresso em papel Offset, 
com acabamento em espiral com capa plástica, em 
formato 32 cm x 23,5 cm. Caderno de cenários: 
Conjunto de cenários, organizados em um caderno 
espiralado, que permite desenvolver a imaginação 
das crianças de modo leve e prazeroso enquanto elas 
constroem e reconstroem histórias, explorando o 
próprio repertório e as narrativas que compõem a 
Coletânea Prosa e Poesia (exclusiva do professor).0 
Caderno de cenários é composto de imagens frente e 
verso, impresso em papel Offset, com acabamento 
em espiral com capa plástica, em formato 29 cm x 
23 cm. Caixa de jogos: Caixa retangular, 
confeccionada em material resistente, no formato 
aproximado 32 x 26,5 x 4 cm. A caixa de jogos 
armazena todo o material cartonado oferecido aos 
estudantes, a saber: peças de seis jogos de regras; 
personagens do caderno de cenários e letras móveis. 
A partir desses componentes, as crianças poderão 
construir conhecimentos de diversas áreas e 
vivenciar situações significativas em grupo. 
Almanaque da família: Livro de orientações que 
fornece informações, dicas e atividades para a 

criança e seus familiares, organizado em seções, o 
almanaque fomenta um envolvimento mais 

significativo dos familiares com a formação integral 

da criança e fortalece, assim, a parceria entre familia 

e escola. O livro é impresso em papel Offset, 
grampeado, com capa plástica, no formato 
horizontal, em formato 27,5 x 20,5 cm. 

3 COLEÇÃO BURITI MIRIM-Livro para Educação 
Infantil II (alunos 4 anos)-1) Livro do aluno: 
Material didático destinado a alunos na faixa etária 

de 4 anos, livro anual, que apresenta á criança 
assuntos desafiadores e interessantes, que 
possibilitam a vivência integrada de diferentes áreas 
do conhecimento É organizado em oito unidades 
temáticas, com atividades relacionadas a diferentes 
eixos de aprendizagem. São elas: Jeitos de brincar; 
Eu e minha farnilia; O que tem no jardim?; Passeio à 
praia; Profissões daqui e dali; Onde vive a preguiça 
de coleira; e Música e cinema O livro do aluno é 
consumivel, impresso em papel Offset, com 
acabamento em espiral com capa plástica, em 
formato 23 em X 29 cm. Caderno de cenários: 
conjunto de cenários, organizados em um caderno 
espiralado, que permite desenvolver a imaginação 
das crianças de modo leve e praz.eroso enquanto elas 
constroem e reconstroem histórias, explorando o 
próprio repertório e as narrativas que compõem a 
Coletânea Prosa e Poesia (exclusiva do professor).0 
Caderno de cenários é composto de imagens frente e 
verso, impresso em papel Offset, com acabamento 
em espiral com capa plástica, em formato 29 cm x 
23 ent Caixa de jogos: Caixa retangular, 
confeccionada em material resistente, no formato 

Und 317 EDITORA 
MODERNA 

Process • D2A9 
Folha: 
Rubrica:_ 

RS 202,00 RS 64.034,00 

~tunda com CanSeamer 
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aproximado 32 x 26,5 x 4 ent A caixa de jogos 
rmarena todo o material cartonado oferecido aos 

estudantes_ a saber peças de seis jogos de regras. 
persmagens do caderno de cenários e leoas móveis. 
A partir desses, componentes, as crianças pixilerÃo 
construir conhecimentos de diversas áleas 
viveu ciar situaçõe_s significativas em gru4)0, 
Almanaque da familia Livro de orientações que 
fornece informaçÕes, dicas e atividades para 
criança e seus familiares, organitádo cm seções. 

lanaque fomenta uni envolvimento mais 
„ signilicativo dos familiares com a formaçÃo integral 

da criança e fortalece. assim, a parceria entre fam ília 
e escola. O livro é imptmo cm papel °Met, 
grampeado, com capa plástica, no formato 

  horizo __rual fonnato 5 x cor
4 couçÃo MIREI" MIKIM-Livro para EducaçÃo Und j 341 

Infantil III (alunos 5 anos),- I) Livro do aluno. 
Material didático destinado a alunos na faixa etária 
de 5 anos. livro ;mal, que apresenta á criança 
assuntos desafiadores e interessantes, que 
possibilitam a vivência integrada de diferemitcs áreas 

do conhecimento. É organizado em oito unidades 
temáticas, cora atividades relacionadas a diferentes 
ixos de aprendizagem São elas: Brincadeiras e 

ries, Eu e meus amigos. O que tem na rua?; 

- festejar!: Passeio à serra; crianças daqui e 

d; Onde vive a onça-pintada; Teatro e poesia O 

livro do aluno é consumivel, impris.so eni papel 

Met, com acabam ento em espiral com capa 

plástica, em formato 23 cm X 29 cm Caderno de 
conjunto de unarios, organizados em uni 

caderno espiralado, que permite desiffivolver a 
imaginação das crianças de modo leve e prazeroso 

anto elas constroem e reconstroem historias, 

rando o próprio repertório e as narrativas que 

ipõem a Coletânea Prosa e Poesia (exclusiva do 

fessor) O Caderno de cenários é composto de 
nagens frente e verso, impresso em papel Offset, 

[lamento em espiral com capa plástica, em 
inalo 29 cri x 23 cor Caixa de jogos: Caixa 
angulas, confeccionada em material resistente, no 
mato aproximado 32 x 26,5 x 4 em A caixa de 

jogos armazÁrria todo o material cartonado oferecido 
aos estudantes, a saber: peças de 06 (seis) jogos de 

'Tas; personagens do caderno de cenários e letras 
rntiveis. A partir desses componentes, aS crianças 
poderão construir conhecimentos de diversas áreas e 
vivenciar situações significativas em grupo. 
Almanaque da familia: l ivro de orientações que 
fornece informações, dicas e atividades para a 

lança e seus familiares, organizado em seções, o 
maluque fomenta LIM alVOIVIllle1110 mais 

ignificativo das familiares com a formação integral 
taça c fortalece, assim, a paretria entre familia 

scola O livro é impresso eni papel Offset, 
grarripeado, com capa plástica, no foritiato 
hOgyont_inn formato 27,5 x 20,5 em 

-VA 1,i/R TOTAI NHIExuNsii -rjriniirociwros E TRINTA E NOVE MIL k: 
QUARENTA E 0E111 RrAiti .,,_ 

LOTE 111-1,IVRO PARA El/MAÇÃO JON'ENS E . „ . 

Processo: 
Folha 
Rubrica: 

DigNalliedo cornCemScanner 
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CNN: 30.728.420/0001-50 

Processo:PO 
Folha 

Rubrica: 

-- Nlarca v. Eg .K!) V. __ — fiVALO . _ __ 
R$ 020(10.

Especitkosfn_ Um! 01—d
1 illoJETo LIA MODERNA - Alfabetização — 

'Volume Ilivro do aluno: Material didático 
consumivel, anual, interdisciplinar (Letramento e
Alfabetização Linguística e Matemática), 
organizado em volume único. Em formato 205 
mm x 275 mm, gramatura miolo 7514 e capa em 
Laminado Brilho, 250g, brochura, impresso em 
cores. Com atividades diversas e numerosas 
possibilidades de desenvolver as habilidades 
básicas — falar, ouvir, ler c escrever —, o livro tem 
que apresentar os conteúdos de letramento e 
alfabetização linguística e de alfabetização 
matemática organizados em quatro unidades 
temáticas: Identidade; O mundo do trabalho; 
Manifestações culturais; Ambiente e sociedade. 
Abordar os temas em textos, imagens e atividades 
que buscam desenvolver a leitura, a oralidade, a 

 escrita e os conhecimentos matemáticos. 

Und 800 Editora 
Moderna

RS I 15,-00 

PROJETO EJA MODERNA- Anos Iniciais — Und 

Volume 2 (2° e 3' anos) Livro do aluno: Material 
didático consumível, anual, organizado em 

volume único. Em formato 205 mm x 275 mm, 

gramatura miolo 75g e capa em Laminado Brilho, 

250g, brochura, impresso em cores. Trabalhar os 

conteúdos de Lima Portuguesa, Matemática, 

Ciências Humanas (História e Geografia). 

Ciências e Arte em capítulos. Trabalhar os eixos 

temáticos ,O entorno natural, social e cultural; A 

formação do território brasileiro; Sociedade e 

meio ambiente 

1040 Editora 
Moderna

R$ 115,00 RS 11).600,00 

3 

temáticos 

PROJETO EJA MODERNA - Anos Iniciais — Und 

3 (4° e 5° anos).Livro do aluno: Material 

didático consumivel, anual, organizado em 

volume único. Em formato 205 mm x 275 mm, 
gramatura miolo 75g e capa em Laminado Brilho, 

250g, brochura, impresso em cores. Trabalhar os 
conteúdos de Língua Portuguesa, Matemática, 
Ciências Humanas (História e Geografia), 
Ciências e Arte em capítulos. Trabalhar os eixos 

,Direitos e deveres do cidadão; 
Participação e sociedade; Património Nacional. 

744 Editora 
Moderna 

R$ 115,00 R$ 85.560,00 

4 PROJETO EIA MODERNA - Alfabetização - Und 
I* ano - Manual do Educador 

40 Editora 
Moderna 

R$ 115,00 RS 4.600,00 

i

Volume 

5 PROJETO EJA MODERNA - Anos Iniciais - Und 
2° e 3° ano - Manual do Educador 

44 Editora 
Moderna 

R$ 115,00 R$ 5,060,00 

PROJETO EJA MODERNA - Anos Iniciais - Und 
4° e 5° ano - Manual do Educador 

34 Editora 
Moderna 

R 115,00 RS 3R.9s1 0,00 

VALOR TOTAL POR EXTENSO -TREZENTOS E OITENTA E OITO MIL E TREZENTOS E 
CINQUENTA E CINCO REAIS 310.730,00 

com Cern. amor 
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• 

RECEBEMOS DE DE EDSON P COSTA JUNIOR EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/04/2021 VALOR TOTAL: 118 351.787,00 DESTINATARIO: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAV"bkriCa:
SÃO BERNARDO - RUA CONEGO NESTOR, SN CENTRO Sao Bernardo-MA 

° 33 
erie 0 

DATA DE RECEBIMENTO -IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 

- 

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 

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

SA0 CRISTOVAO - 64055-030 

Teresina - PI Fone: (86) 3234-2578 

DANEM 

Documento Auxiliar 

da Nota Fiscal 

Eletrônica 
0 ENTRA 

- 
DA 

1 - SAÍDA 

N' 33 
Série O 

- Folha 1/1 

1 

- 

11 111 ni 1 101E11 Ofillil ill 11 I NI 11 11 

CHAVE DE ACESSO 

2221 0435 1.872 7800 0102 5500 0000 0000 3318 5725 0252 

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e 

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Antorizadora 

NATUREZA DA OPERAÇÃO 

Venda de Mercadoria Adquirida Recebida de Terceiros 

( 
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 

_322210005279951 - 07/04/2021 08:14:29, 
INSCRIÇÃO ESTADUAL 

196573530 

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT, CNPJ 

_ 35.167.278/0001-02 
DESTINATÁRIO REMETENTE 

NOME / RAZÃO SOCIAL 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SA0 BERNARDO 

CNPJ / CPF 
.... 

_ 30.728.420/0001-50 

DATA DA EMISSÃO 

07/04/2021 
'ENDEREÇO 

CONEGO NESTOR, SN 

, 
BAIRRO / DISTRITO 

CENTRO 

, 
CEP 

, ,,65550-000 

DATA DA SAÍDA/ENTRADA 

07/04/2021 , ,RUA 
MUNICÍPIO 

Sao Bernardo 

UF 

_MA 

., 
FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA 

- 08:14:23 

FATURA / DUPLICATA 

Num. 001 
V c. 07/04/2021 

R$ 351.787,00, 

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 

0,00. 

VALOR DO ICMS 

0,00 

BASE DE CÁLC. ICMS S.T. 

0,00, 

VALOR DO ICMS SUBST. 

0,00 

VALOR ImP. IMPORTAÇÃO 

0,00, 

'VALOR DO PIS 

0,00 

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 

351.787,00 
, 
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR DA cotins VALOR TOTAL DA NOTA 

0,00_ 0,00_ 0,00_ 0,00_ 0,00_ 0,00, 351.787,00 

NO / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 

(9) Sem Frete 
CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF 

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL 

4 

'QUANTIDADE 'ESPPCIE 
, 
MARCA NUMERAÇÃO -PESO BRUTO (KG) --PESO LÍQUIDO (KG) 

CÓDIGO PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO Ncm/SH 0/CST CFOP UN QUANT VALOR UNIT VALOR TOTAL 
B.CÁLC 
Icms 

VALOR 
ICMS 

VALOR 
IPI 

ALÍQ.ALÍQ. 
ICMS IPI 

LIVRO BURITI MIRIM -MATERNAL.2 ANOS.EDITORA 49019900 040 6102 UN 1.149 133,00 152.817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MODERNA 

2 LIVRO BURITI MIRIM-INFANTIL 1-3 ANOS.EDITORA 49019900 040 6102 UN 327 202,00 66.054,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MODERNA 

3 LIVRO BURITI MIRIM-INFANTIL 11-04 ANOS.EDITORA 49019900 040 6102 UN 317 202,00 64.034,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MODERNA 

4 LIVROS BURITI MIRIM-INFANTIL 111-5 ANOS.EDITORA 49019900 040 6102 UN 341 202,00 68.882,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MODERNA 

.. 

00 

DADOS ADICIONAIS 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Email do Destinatario; cplsaobernardoma@gmail.com 
Inf. Contribuinte: BANCO DO BRASIL - AG: 3507-6 - C/C: 81265-0 - EDSON P COSTA JUNIOR RIREIS 

Produto destinado a Consumidor Final. 

IR SERVADO AO FISCO 

Impresso ew 07/04/2021 as 08:14,48 v. 4.0.1 - Powered by Owiexperience S/A t 2021, www.omae.com.br 



Plocesso  10226,-; 
RECEBEMOS DE EDSON P COSTA JUNIOR EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES 
INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/04/2021 VALOR TOTAL: R$ 83.360,00 DESTINATÁRIO: 

SÃO BERNARDO - RUA CONE O NESTOR, SN CENTRO Sao Bernardo-MA 

DA NOTA FISCAL ELERAIWA 
FUNDO MUNICIPAL DE NF EDUCACau 

Rubrica. 
e 

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR N° 34 
Série O 

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 

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

SA0 CRISTOVAO - 64055-030 

Teresina - PI Fone: (86) 3234-2578 

DANFE 
Documento Auxiliar 

da Nota Fiscal 

Eletrônica 
O - ENTRADA 

- SAÍDA 

FT' 34 
Serie O 

Folha 1/2 

1 
IH O 111 11 UH 1111 IIII 1111 

CHAVE DE ACESSO 

2221 0435 1872 7800 0102 5500 0000 0000 3414 1152 3400 

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e 

rww.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora 

NATUREZA DA OPERAÇÃO 

Venda de Mercadoria Adquirida/ Recebida de Terceiros 
INSCRIÇÃO ESTADUAL 

196573530 
DESTINATÁRIO / REMETENTE 

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 

PROTOCOLO SE AUTORIZAÇÃO DE USO 

322210005279970 - 07/04/2021 08:14:38 
CNPJ 

35.187.278/0001-02

NOME / RAZÃO SOCIAL 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SA0 BERNARDO
ENDEREÇO 

RUA CONEGO NESTOR, SN 
MUNICÍPIO 

Sao Bernardo 
FATURA / DUPLICATA 

Num. 001 
-. 07/04/2021 

R$ 83.380,00, 

ULO DO IMPOSTO 

BAIRRO / DISTRITO 

CENTRO 
1.1E 

MA 

-FONE / FAX 

CNPJ / CPF 

30.728.420/0001-50
CEP 

65550-000 
INSCRIÇÃO ESTADUAL 

DATA DA EMISSÃO 

07/04/2021 
DATA DA SAÍDA/ENTRADA 

07/04/2021 , 
HORA DA SAÍDA/ENTRADA 

08:14:25 

BASE DE CÁLCULO DO ICms 

0,00 

VALOR DO ICI4S 

0,00 

_ 
BASE DE CÁLC. ICMS S.T. 

0,00 

-VALOR DO ICMS SUBST. 

0,00 

-VALOR IMF. IMPORTAÇÃO 

0,00_ 

-VALOR DO PIS 

0,000

-VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 

83.360,00, 
VALOR DO FRETE 

O,00 

VALOR DO SEGURO 

0,00... 

DESCONTO 

0,00 

OUTRAS DESPESAS 

O 00 

VALOR TOTAL DO IPI 

0,00 

MOR DA COFINS 

0,00 

VALOR TOTAL DA NOTA 

83.360,00 

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS 

NOME / RAZÃO SOCIAL 
- 
FRETE POR CONTA -CÓDIGO ANTT 

(9) Sem Frete 

_ 
PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF 

ENDEREÇO °MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL 

• 
QUANTIDADE ESPÉCIE 

- 

_ 
MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO (KG) 

- 
PESO LÍQUIDO (KG) 

- 

DADOS DOS PRODUTOS SERVI OS 

CÓDIGO PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH 0/CST CFOP UH OUANT VALOR UNIT VALOR TOTAL 
B.CÁLC 
ICMS 

VALOR 
ICHS 

VALOR 
UI 

ALIO. 
ICMS 

ALÍO. 
IPI 

67 LIVRO GUIA DE RECURSOS DIDATICOS APROVA BRASIL 49019900 040 6102 UN 24 142,00 3.408,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PORTUGUES.lo ANO.EDITORA MODERNA 

68 LIVRO GUIA DE RECURSOS DIDATICOS APROVA BRASIL 49019900 040 6102 UN 24 142,00 3.408,00 0:-0-0- - 0:-0-0- 0Ã0- 0,00- 0",00'
PORT000ES.20 ANOS .EDITORA MODERNA 

., .„ 

5 LIVRO GUIA DE RECURSOS DIDATICOS APROVA BRASIL 49019900 040 6102 UN 24 142,00 3.408,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
PORTUGUES.3o ANO .EDITORA MODERNA 

76 LIVRO GUIA DE RECURSOS DIDATICOS APROVA BRASIL 49019900 040 6102 UN 40 142,00 5.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
PORTUGUES.40 ANO .EDITORA MODERNA 

77 Lnmo GUIA DE RECURSOS DIDATICOS APROVA BRASIL 49019900 040 6102 UN 40 142,00 5.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PORTU00ES.5o ANO ,EDITORA MODERNA 

S 78
LIVRO GUIA DE RECURSOS DIDATICOS APROVA BRASIL 49019900 040 6102 UN 24 - 142,00 3.408,00 6,-0-0 0,00 0,00 0,00 0,00 

PORT000ES.6o ANO .EDITORA MODERNA 

79 LIVRO GUIA DE RECURSOS DIDATICOS APROVA BRASIL 49019900 040 6102 OS 24 142,00 3.408,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
PORTUGUES.70 ANO .EDITORA MODERNA 

80 LIVRO GUIA DE RECURSOS DIDATICOS APROVA BRASIL 49019900 040 6102 [IN 24 142,00 3.408,00 0,00 0,-0-0 0,00 0,00 0,00 
PORT000E0.8o ANO .EDITORA MODERNA 

82 LIVRO GUIA-. be RECURSOS DIDATICOS APROVA BRASIL 49019900 040 6102 UN 24 142,00 3.408,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00i 

PORTUGUES.90 ANO .EDITORA MODERNA 
• 

-6 -,60-65 LIVRO GUIA DE RECURSOS DIDATICOS APROVA BRASIL 49019900 040 6102 UN 24 142,00 3.408,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MATEMATICA.lo ANO.EDITORA MODERNA 

66 LIVRO GUIA DE RECURSOS DIDATICOS APROVA BRASIL 49019900 040 6102 UN 24 142,00 3.408,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MATEMATICA.20 ANO .EDITORA MODERNA 

69 LIVRO GUIA DE RECURSOS DIDATICOS APROVA BRASIL 49019900 040 6102 UN 24 142,00 3.408,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MATEMATICA.30 ANO.EDITORA MODERNA 

70 LIVRO GUIA DE RECURSOS DIDATICOS APROVA BRASIL 49019900 040 6102 UN 40 142,00 5.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-

MATEMATICA.4o ANO.EDITORA MODERNA 

71 LIVRO GUIA DE RECURSOS DIDATICOS APROVA BRASIL 49019900 040 6102 UN 40 142,00 5,680,00 0,00 0,00 0,06 0,00 -6,00 
MATEMATICA.5o ANO.EDITORA MODERNA 

72 LIVRO GUIA DE RECURSOS DIDATICOS APROVA BRASIL 49019900 040 6102 UN 24 142,00 3.408,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MATEMATICA.6o ANO.EDITORA MODERNA 

83 LIVRO GUIA DE RECURSOS DIDATICOS APROVA BRASIL 49019900 040 6102 UN 24 142,00 3.408,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MATEMATICA.70 ANO.EDITORA MODERNA 

73 LIVRO GUIA DE RECURSOS DIDATICOS APROVA BRASIL 49019900 040 6102 UN 24 142,00 3.408,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MATEMATICA.80 ANO.EDITORA MODERNA 
- 

74 LIVRO GUIA DE RECURSOS DIDATICOS APROVA BRASIL 49019900 040 6102 UN 24 142,00 3.408,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MATEMATICA.90 ANO.EDITORA MODERNA 
----  ' - ""o-,OC -1, C PRD00009 _ APROVA BRASIL LIVRO DIARIO DO PROFESSOR   _ 49019900 040 6102 UN 496 22,00 10.912,00 0,00 o:db- o,00 _ _ _ 

PRD00010 APROVA BRASIL LIVRO DO GESTOR ANOS INICIAIS 4901996-0 040 6102 UN 24 42,00 1.008,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

DADOS ADICIONAIS 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Email do Destinatario: cplsaobernardoma@gmail.com 
Inf. Contribuinte: BANCO DO BRASIL - AG: 3507-6 - C/C, 81265-0 - EDSON P COSTA JUNIOR EIRELI 
Produto destinado a Consumidor Final. 

RESERVADO AO FISCO 

Impresso em 07/04/2021 as 08:14:50 v. 4.0.1 - Powered by Omiexperience S/A e 2021, www.omie.com.br 



Proces 
• 

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 

£ 

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

SA0 CRISTOVAO - 64055-030 
Teresina - PI Fone: (86) 3234-2578 

Documento Auxiliar 
da Nota Fiscal 
Eletrônica Eletrônica

0 - ENTRADA 
i - SAÍDA

N' 34 
Série O 

Folha 2/2 

--. 

1 
.----, 

Ti 

III I 1 111 1 11111111 01

__ 

CHAVE DE ACESSO 

2221 0435 1872 7800 0102 5580 0000 0000 3414 1152 3400 

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorzzadora 

NATUREZA DA OPERAÇÃO 

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebi de Terceiros _322210005279970 

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 

- 07/04/2021 08:14:38, 
'INSCRIÇÃO ESTADUAL 

196573530 

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 

_ 

- 
CNPJ 

35.187.278/0001-02 
DADOS DOS PRODUTOS SERVIÇOS 

CÓDIGO PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SB 0/CST CFOP UN QUANT VALOR UNIT VALOR TOTAL 
B.CALC 
ICMS 

VALOR 
ICMS 

VALOR 
IPI 

ALIQ. 
ICMS 

ALIO.
IPI 

PRD00011 

1110 

e 

APROVA BRASIL LIVRO DO GESTOR ANOS FORAIS 49019900 040 6102 UN 24 42,00 1.006,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Impresso em 07/04/2021 as 08,14,51 v. 4.0.1 - Powered by Omiexperience S/A e 2021, .omle.com.br 



Processo.  710Ce' 

RECEBEMQS DE EDSON P COSTA 
INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 

BERNARDO - RUA CONE90 

JUNIOR EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL 14: 
07/04/2021 VALOR TOTAL: R$ 524.720,00 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPALWAWCAO DE NF-e 
NESTOR, SN CENTRO Sao Bernardo-MA ,'AO 

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 

- 

N° 35 
Série O 

_ 

IDENTIPICAÇÃC DO EMITENTE 

P 

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

SA0 CRISTOVAO - 64055-030 
Teresina - PI Fone: (86) 3234-2578 

DANFE 
Documento Auxiliar 

da Nota Fiscal 
Eletrônicai 

0 - ENTRADA 

1 - SAÍDA 

N° 35 
Série 0 

Folha 1/1 

1 

- 

1 111 11 1 01 1 1 1101 I fi ei 11 1 1 111 1 1 011 
CHAVE DE ACESSO 

2221 0435 1872 7800 0102 5500 0000 0000 3510 1024 2970 

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e 

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora 
1 

'PROTOCOLO NATUREZA DA OPERAÇÃO 

Venda de Mercadoria Aduiridaf Recebida de Terceiros 

DE AUTORIZAÇÃO DE USO 

322210005279985 - 07/04/2021 08:14:58, 
INSCRIÇÃO ESTADUAL 

196573530 

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CEPO 

_ 35.187.278/0001-02 

DESTINATÁRIO / REMETENTE 
NOME / RAZÃO SOCIAL 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SA0 BERNARDO 

CNPJ / CPF 

_ 30.728.420/0001-50 

DATA DA EMISSÃO 

07/04/2021 
ENDEREÇO 

- 

RUA CONEGO NESTOR, SN 

BAIRRO / DISTRITO 

CENTRO 

CEP 

65550-000 

DATA DA SAÍDA/ENTRADA 

07/04/2021 o o 
MUNICÍPIO 

Sao Bernardo 

UF 

MA_ 

.. 
FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA 

_ 08:14:27 

FATURA / DUPLICATA 

1(1 , 
Num. 001 

1
'  07/04/2021 

R$ 524.720,00 

O DO IMPOSTO 
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 

- 
BASE DE CÁLC. ICMS S.T. VALOR DO ICMS SUBST. VALOR IMP. IMPORTAÇÃO -VALOR DO PIS -VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 

0,00, 0,00 0,00, 0,00 0,00, 0,00 524.720 00 r , . 
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR DA COFINS VALOR TOTAL DA NOTA 

0,00_ 0,00_ 0,00_ 0,00_ 0,00 0,00_ 524.720,00 

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS 
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 

(9) Sem Frete 
CÓDIGO ANIS 

... 

PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF 

, 
'ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL 

'QUANTIDADE ESPÉCIE 

. 

_ 
MARCA NUMERAÇÃO -PESO BRUTO (KG) 'PESO LÍQUIDO (KG) 

. 

DOS PRODUTOS SERVI OS 

óDIGO PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH 0/CST CFOP UN QUANT VALOR UNIT VALOR TOTAL 
B.CALC 
ICMS 

VALOR 
ICMS 

VALOR 
IPI 

ALÍQ.
ICMS 

ALÍQ. 
IPI 

47 LIVRO APROVA BRASIL -LINGUA PORTUGUESA lo 
ANO.EDITORA MODERNA 

49019900 040 6102 UN 425 112,00 47.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

48 LIVRO APROVA BRASIL -LINGUA PORTUGUESA 2o 
ANO.EDITORA MODERNA 

49019900 040 6102 UN 425 112,00 47.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

49 LIVRO APROVA BRASIL -LINGUA PORTUGUESA 3o 
ANO.EDITORA MODERNA 

49019900 

-49619960-

040 6102 UN 456 

- 

112,00 51.072,00 0,00 0,00 0,00 

_ 

0,00 0,00 

50 LIVRO APROVA BRASIL -LINGUA PORTUGUESA 4o 
ANO.EDITORA MODERNA 

040 6102 UN 524 112,00 58.688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

51 LIVRO APROVA BRASIL -LINGUA PORTUGUESA 5o 
ANO.EDITORA MODERNA 

49019900 040 6102 UN 513 112,00 57,456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

52 LIVRO APROVA BRASIL MATEMATICA lo ANO.EDITORA 
MODERNA 

 _ 

49019900 040 6102 UN 425 112,00 47.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

53 LIVRO APROVA BRASIL -MATEMATICA 2o ANO.EDITORA 
MODERNA 

49019900 040 6102 UN 424 112,00 47.488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

54 LIVRO APROVA BRASIL -MATEMATICA 3o ANO.EDITORA 
MODERNA 

49019900 040 6102 UN 456 112,00 51.072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

55 LIVRO APROVA BRASIL -MATEMATICA 40 ANO.EDITORA 
MODERNA 

49019900 040 6102 UN 524 112,00 58.688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

56 LIVRO APROVA BRASIL -MATEMATICA 50 ANO.EDITORA 
MODERNA 

49019900 040 6102 UN 513 112,00 57.456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6;00 

DADOS ADICIONAIS 
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Email do Destinatario: fmsaobernardoegmail.com 
Inf. Contribuinte: BANCO DO BRASIL - AG: 3507-6 C/C: 81265-0 - EDSON P COSTA JUNIOR EIRELI 
Produto destinado a Consumidor Final. 

RESERVADO AO FISCO 

Impresso em 07/04/2021 as 08,15,13 v. 4.0.1 - Powered by Omiexperlence 5/A 4, 2021, www.omie.com.br 



RECEBEMOS DE EDSON P COSTA JUNIOR EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELEkikfl 
'',------

FUNDO MUNICIPAL wisulif D r --(a In INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/04/2021 VALOR TOTAL: R$ 460.416,00 DESTINATÁRIO: 

AAO BERNARDO - RUA CONEÇO NESTOR, SN CENTRO Sao Bernardo-MA 

. 
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR N' 36 

k....,./' Série O 

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 

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

SA0 CRISTOVAO - 64055-030 

Teresina - PI Fone: (86) 3234-2578 

DANEM 
Documento Auxiliar 

da Nota Fiscal 

Eletrônica" 
0 

111111 1 01 1 1111010111111011111 111 I I 1111 
DA ENTRA 

1 - - sAíDA 1 
.---... 

CHAVE DE ACESSO 

2221 0435 1872 7800 0102 5500 0000 0000 3613 1137 9530 
N' 36 

Série O 
Folha 1/1 

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e 

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no sita da Sefaz Auto izadora 

NATUREZA DA OPERAÇÃO 

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros 

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 

322210005279989 - 07/04/2021 08:15:06 
INSCRIÇÃO ESTADUAL 

196573530 

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DEBST. TRIBUT. 
- 
CNPJ 

35.187.278/0001-02 
DESTINATÁRIO / REMETENTE 
NOME / RAZÃO SOCIAL 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SA0 BERNARDO 

CNPJ / CPF 

30.728.420/0001-50 

DATA DA EMISSÃO 

07/04/2021 
ENDEREÇO 

RUA CONEGO NESTOR, SN 

»BAIRRO / DISTRITO 

CENTRO 

CEP 

65550-000 

DATA DA SAÍDA/ENTRADA 

07/04/2021 
MUNICÍPIO 

Sao  Bernardo 

UF 

MA, 

FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAIDA/ENTRADA 

08:14;29 , 
FATURA / DUPLICATA 
Num.. 001 

07/04/2021 
118 460.416,00 

CULO DO IMPOSTO 
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS - BASE DE CÁLC. ICMS S.T. VALOR DO ICMS SUBST. -VALOR IMP. IMPORTAÇÃO -VALOR DO PIS 'VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460.416,00, 
VALOR TOTAL DA NOTA VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL DO IPI Nnuon DA COFINS 

0,00 0,00_ 0,00_ 0,00 0,00 0,00,, 460.416,00. 

RNP TDO VOLUMES TRANSPORTADOS 
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 

(9) Sem Frete 
CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO -OF CNPJ / CPF 

ENDEREÇO "MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL 

QUANTIDADE -ESPÉCIE MARCA ' NUMERAÇÃO 

- 

-.. 
-PESO BRUTO (KG) 

- 

PESO LIQUIDO (KG) 

- 

CÓDIGO PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH 0/CST CFOP UN QUANT VALOR UNIT VALOR TOTAL 
B.CALC 
ICMS 

VALOR 
ICMS 

VALOR 
IPI 

ALIQ.ALIQ.
TOMS IPI 

61 LIVRO APROVA BRASIL -LINGUA PORTUGUESA 6o 49019900 040 6102 UN 512 132,00 67.584,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ANO.EDITORA MODERNA 

62 LIVRO APROVA BRASIL -LINGUA PORTUGUESA 7o 49019900 040 6102 UN 432 132,00 57,024,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ~0,00 
ANO.EDITORA MODERNA 

- 
63 LIVRO APROVA BRASIL -LINGUA PORTUGUESA Bo 49019900 040 6102 UN 400 132,00 52.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ANO.EDITORA MODERNA 
_~..... ......._~-~ 

-490-7.-990-0--040 
_ 

64 LIVRO APROVA BRASIL -LINGUA PORTUGUESA 90 6102 UN 400 132,00 52.800,00 0,00 0,00 0,00 -6,60- 0-,00.

ANO, EDITORA MODERNA 

57
_, 

LIVRO APROVA BRASIL -MATEMATICA 6o ANO.EDITORA 49019900 040 6102 UN 512 132,00 67.584,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S

MODERNA 

8
LIVRO APROVA BRASIL -MATEMATICA 70 ANO.EDITORA 49019900 040 6102 UN 432 132,00 57.024,00 0,00 0,00 0,00-0;00- 0,00

MODERNA 

59 LIVRO APROVA BRASIL -MATEMATICA 8o ANO.EDITORA 49019900 040 6102 UN 400 132,00 52.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0-,56.
MODERNA 

60 LIVRO APROVA BRASIL -MATEMATICA 90 ANO.EDITORA 49019900 040 6102 UN 400 132,00 52.800,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 

MODERNA 

DADOS ADICIONAIS 
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Email do Destinatario: cplsaobernardomaSgmail.com 
Inf. Contribuinte: BANCO DO BRASIL - AG: 3507-6 - C/C: 81265-0 - EDSON P COSTA JUNIOR EIRELI 
Produto destinado a Consumidor Final. 

RESERVADO AO FISCO 

Impresso em 07/04/2021 as 08,15:15 v. 4.0.1 - Powered by Omiexperience S/A e 2021, www.omie.com.br 



processo it.006 • 

RECEBEMOS DE EDSON P COSTA JUNIOR EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETEdta 

INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/04/2021 VALOR TOTAL: R$ 310.730,00 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE Wikiê ,DE 

BERNARDO - RUA CONEÇO NESTOR. SN CENTRO Sao Bernardo-MA 

_ 

,SA0 
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Série O 

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 

eà 

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

SA0 CRISTOVAO - 64055-030 

Teresina - PI Fone: (86) 3234-2578 

DANFE 
Documento Auxiliar 

da Nota Fiscal 

Eletrônica 
O DA SAIDAENTRA 

- - 

N° 37 
Série O 

Folha 1/1 

I. 
.---, 

11111 1 il l UNI 111111111 IIIII 1111 
CHAVE DE ACESSO 

2221 0435 1872 7800 0102 5500 0000 0000 3710 3112 4866 

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e 

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no sito da Sefaz Autorizadora 

NATUREZA VA OPERAÇÃO 

Venda de Mercadoria Adquirida Recebida de Terceiros 
'INSCRIÇÃO 

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 

_322210005279991 - 07/04/2021 08:15:11, 
ESTADUAL 

196573530 j. 

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 'CNPJ 

35.187.278 0001-02 
DESTINATÁRIO / REMETENTE 

NOME / RAZÃO SOCIAL 

MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO BERNARDO 

CNPJ / CPF 

30.728.420/0001-50 

DATA DA EMISSÃO 

07/04/2021 ,FUNDO 
ENDEREÇO 

RUA CONEGO NESTOR, SN 

BAIRRO / DISTRITO 

CENTRO 

CEP 

65550-000 

DATA DA SAÍDA/ENTRADA 

07/04/2021 
MUNICÍPIO UF - FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAIDA/ENTRADA 

Sao Bernardo MA_ 08:14:31 
FATURA / DUPLICATA 

Num.. 001 

07/04/2021 
R$ 310.730,00 

ULO DO IMPOSTO 

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 

0,00 

VALOR DO ICMS 

0,00. 

BASE DE CÁLC. ICMS S.T. 

0,00 

VALOR DO ICMS SUBST. 

0,00 

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 

0,00 

VALOR DO PIS 

0,00. 

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 

310.730,00 
'VALOR DO FRETE 

0,00_ 

VALOR DO SEGURO 

0,00_ 

DESCONTO 

0,00_ 

OUTRAS DESPESAS 

0,00_ 

VALOR TOTAL DO IPI 

0,00_ 

VALOR DA corras 

0,00. 

VALOR TOTAL DA NOTA 

310.730,00 

RNPRADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS 

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA -CÓDIGO 

(9) Sem Frete 
ANTT PLACA DO VEÍCULO UF 

_ 
CNPJ / CPF 

'ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL 

, 
'QUANTIDADE 

- 
ESPÉCIE 

- 

MARCA NUMERAÇÃO -PESO BRUTO (KG) 
- 
PESO LÍQUIDO (KG) 

- 

RVICO 

CÓDIGO PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH 0/CST CFOP UN QUANT VALOR UNIT VALOR TOTAL 
B.CÁLC 
ICMS 

VALOR 
ICMS 

VALOR 
IPI 

ALI . 
ICMS 

ALIO. 
IPI 

12 EIA ANOS INICIAIS ALUNO-ALFABETIZACAO.EDITORA 49019900 040 6102 UN $00 115,00 92.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
MODERNA 

14 EIA ANOS INICIAIS ALUNO-20 E 30 ANOS.EDITORA 49019900 040 6102 UN 1.040 115,00 119.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
MODERNA 

16 PIA ANOS IN/CIAIS ALUNO-40 E 5o ANOS.EDITORA 49019900 040 6102 UN 744 115,00 85.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MODERNA 

13 EJA ANOS INICIAIS PROFESSOR-ALFABETIZACAO.EDITORA 48019900 040 6102 UN 40 115,00 4.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
MODERNA 

._ 
15 EJA:FG.B3S-INICIAIS PROFESSOR-2o E 3o ANOS.EDITORA 

MODERNA 
49019900 040 6102 UN 44 115,00 5.060,00 0,00 0,00 

110 
17 EIA ANOS INICIAIS PROFESSOR-40 E 50 ANOS.EDITORA 

MODERNA 
49019900 040 6102 UN 34 115,00 3.-910,-00 0,00 0,00 0,00 0,00 6;60

----  - 

DADOS ADICIONAIS 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Email do Dèstinatario: oplsaobernardoma@gmail.com 
Inf. Contribuinte: BANCO DO BRASIL - AG: 3507-6 - C/C: 81265-0 EDSON P COSTA JUNIOR EIRELI 

Produto destinado a Consumidor Final. 

RESERVADO AO FISCO 

Impresso em 07/04/2021 as 08;25:17 v. 4.0.1 - Powered Oemlexperience S/A O 2022, .obale.com.br 
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ANEXO IV 
DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO EDITAL 

Ilma. Sra. 
Presidente e demais membros da CPL 
Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão/MA 
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO SRP N2044/2021 

Prezados Senhores, 

A empresa INOVE EDUCACIONAL EIRELI ,com sede na Rua Vereador Edmundo Genuíno 
Oliveira,n22860,Sala-A,Bairro:São Cristóvão Teresina/PI-CEP 64.055-030,inscrita no CNPJ 
sob n° 35.187.278/0001-02, por intermédio do seu representante Legal Edson Pinheiro 
Costa Junior, portador da cédula de identidade n° 36190096-X SSP-SP e CPF 
n°417.338.273-15. DECLARA, que tem pleno conhecimento do referido Edital e seus 
Anexos, bem como, que recebeu todos os documentos e informações necessárias, os quais 
possibilitaram a correta elaboração da respectiva proposta comercial, por não impugnar o 
presente Edital conforme art. 24 do Decreto 10024/19 ou participarem do presente certame, 
Declara por fim, que aceita e se submete à todas as condições estabelecidas no referido Edital 
e anexos, abdicando de recorrer de qualquer ação contra o referido edital. Por ser expressão 
da verdade, firmo a presente. 

Teresina(PI), 22 de Dezembro de 2021 

EDSON PINHEIRO 
COSTA 
JUNIOR:41733827315 

Assinado de forma digital por 
EDSON PINHEIRO COSTA 
JUN1OR:41733827315 
Dados: 2021.12.22 17:43:18 -0300' 

INOVE EDUCACIONAL EIRELI 

CNPJ N2 35.187.278/0001-02 

REPRESENTANTE LEGAL: EDSON PINHEIRO COSTA JUNIOR 

PROFISSÃO: EMPRESARIO 

CARGO: ADMINISTRADOR 

CPF:417.338.273-15 

RG:36190096-X SSP-SP 

Inove Educacional Eirell-CNI31:35.187.278/0001-02 
Rua Vereador Edmundo Genuíno Oliveira n2 2860 Sala- A, São Cristóvão, Teresina-PI 

inoveeducaci0na12019@gmail.com(86)3234-2578
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ANEXO III 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDITIVOS 

Ilma. Sra. 
Presidente e demais membros da CPL 
Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão/MA 
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO SRP N2 044/2021 

Prezados Senhores, 

O abaixo assinado, na qualidade de representante legal da empresa, INOVE EDUCACIONAL 
EIRELI ,CNPJ sob n° 35.187.278/0001-02. DECLARA, sob as penas da Lei, nos termos do § 
2 2, do art. 32, da Lei n2 8.666/93 que até esta data, não ocorreu nenhum fato superveniente 
que seja impeditivo de sua habilitação na licitação em epígrafe. 

Teresina(PI), 22 de Dezembro de 2021 

EDSON PINHEIRO 
COSTA 
JUNIOR:41733827315 

Assinado de forma digital por 
EDSON PINHEIRO COSTA 
JUNIOR:41733827315 
Dados: 2021.12.22 17:43:47 -0300' 

INOVE EDUCACIONAL EIRELI 

CNPJ N° 35.187.278/0001-02 

REPRESENTANTE LEGAL: EDSON PINHEIRO COSTA JUNIOR 

PROFISSÃO: EMPRESARIO 

CARGO: ADMINISTRADOR 

CPF:417.338.273-15 

RG:36190096-X SSP-SP 

Inove Educacional Eirell-CNPJ:35.187.278/0001-02 
Rua Vereador Edmundo Genuíno Oliveira n2 2860 Sala- A, São Cristóvão, Teresina-PI 

inoveeducacional2019@gmail.com(86)3234-2578


