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CADERNO LÍNGUA PORTUGUESA PARA 7° ANO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL II - PROFESSOR: Livro 
consumível para disciplina de Língua Portuguesa, 
deverá ser destinado aos professores do 7° ano do 
Ensino Fundamental II, composto por no mínimo 120 
(cento e vinte) páginas impressas em papel Offset com 
aproximadamente 90g/m2, com acabamento em 
brochura, empastado com capa plástica, no formato 
aproximado de 23,0cm x 28,8cm. Deverá ser destinado 
aos professores dos 6° anos do Ensino Fundamental II, 
devendo trazer orientações pedagógicas detalhadas 
para cada conteúdo trabalhado e também para cada 
simulado, contendo a descrição da habilidade 
desenvolvida, indicações para corrigir cada teste, 
inclusive com as justificativas para as opções incorretas, 
explicação sobre o conceito avaliado no mesmo. Cada 
página deverá conter a reprodução reduzida da página 
do livro do aluno gabaritado, informações sobre o 
gênero textual estudado, gênero textual estudado na 
lição, descrição da habilidade desenvolvida em cada 
atividade, definição e características do gênero textual 
estudado, orientações e sugestões para Página 18 de 
29 trabalhar com as atividades, questões para explorar 
o gênero textual estudado e orientações sobre como 
encaminhar atividades mais complexas. Deverão 
acompanhar o Guia e Recursos Didáticos de Língua 
Portuguesa, 04 (quatro) fichas para registro, impressas 
em Offset com aproximadamente 75g/m2 em formato 
aproximado de 27,0cm x 40,0cm. Com o objetivo de 
oferecer um diagnóstico do desenvolvimento de cada 
aluno e também de toda turma após cada simulado 
contido no livro do aluno. Deverão ser realizadas 05 
(cinco) capacitações presenciais, realizadas por 
pedagogo, com carga horária mínima de 02 (duas) 
horas cada, com a finalidade apresentação e 
implantação do projeto e material didático, por segmento 
de ensino e componente curricular, princípios 
educativos e pedagógicos. Como parte integrante da 
oferta, deve-se incluir uma proposta de Avaliação 
Diagnostica, a ser aplicada no inicio do ano letivo com o 
objetivo de oportunizar um planejamento mais assertivo 
no que diz respeito ao trabalho com competências de 
habilidades do Saeb, a partir da observação do 
desempenho dos estudantes, da turma e da rede de Editora 
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CADERNO LÍNGUA PORTUGUESA PARA 8° ANO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL II - ALUNO: Livro consumivel 
para disciplina de Língua Portuguesa, deverá ser 
destinado aos alunos do 8° ano do Ensino Fundamental 
II, composto por no mínimo 100 (cento) e no máximo 
160 (cento e sessenta) páginas impressas em papel 
Offset com aproximadamente 90g/m2, com acabamento 
em espiral empastado com capa plástica, no formato 
aproximado de 20,5cm x 27,5cm, organizados em 
aproximadamente 20 (vinte) lições cada um, compostas 
com os seguintes conteúdos: relato de memória, poema 
e haicai, conto de mistério, letra de canção, leitura de 
imagem, entrevista, carta de leitor, texto de divulgação 
científica, sinopse de filme, campanha institucional, 
verbete de enciclopédia, relato de experiência científica, 
charge, soneto, reportagem, biografia, autobiografia, 
regulamento, artigo de opinião. Cada lição deverá ser 
planejada para uma aula de aproximadamente 50 
(cinquenta) minutos, a serem trabalhadas uma vez por 
semana, contendo tarefas com graus progressivos de 
dificuldade envolvendo diferentes habilidades. Em 
aproximadamente a cada 05 conteúdos trabalhados do 
livro, o aluno deverá encontrar inserido no próprio livro, 
sem folhas a parte, um simulado, para que se possa 
avaliar o processo que é uma etapa indispensável no 
processo ensinoaprendizagem. No livro de Língua 
Portuguesa deverão estar inseridas 04 (quatro) folhas 
de respostas / gabaritos destacáveis, não sendo folhas 
a parte, que deverão ser preenchidas pelos alunos ao 
realizarem o simulado ao final de aproximadamente 05 
(cinco) conteúdos trabalhados, para se familiarizarem 
com o modelo de prova de gabarito. A sequência de 
conteúdos deve estar organizada de acordo com os 
conteúdos definidos pela Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) para o 8° ano, considerando uma 
ordem crescente de dificuldade. Und 970 
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CADERNO LÍNGUA PORTUGUESA PARA 8° ANO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL II - PROFESSOR: Livro 
consumível para disciplina de Língua Portuguesa, 
deverá ser destinado aos professores do 8° ano do 
Ensino Fundamental II, composto por no mínimo 120 
(cento e vinte) páginas impressas em papel Offset com 
aproximadamente 90g/m2, com acabamento em 
brochura, empastado com capa plástica, no formato 
aproximado de 23,0cm x 28,8cm. Deverá ser destinado 
aos professores dos 6° anos do Ensino Fundamental II, 
devendo trazer orientações pedagógicas detalhadas 
para cada conteúdo trabalhado e também para cada 
simulado, contendo a descrição da habilidade 
desenvolvida, indicações para corrigir cada teste, 
inclusive com as justificativas para as opções incorretas, 
explicação sobre o conceito avaliado no mesmo. Cada 
página deverá conter a reprodução reduzida da página 
do livro do aluno gabaritado, informações sobre o 
gênero textual estudado, gênero textual estudado na 
lição, descrição da habilidade desenvolvida em cada 
atividade, definição e características do gênero textual 
estudado, orientações e sugestões para Página 18 de 
29 trabalhar com as atividades, questões para explorar 
o gênero textual estudado e orientações sobre como 
encaminhar atividades mais complexas. Deverão 
acompanhar o Guia e Recursos Didáticos de Língua 
Portuguesa, 04 (quatro) fichas para registro, impressas 
em Offset com aproximadamente 75g/m2 em formato 
aproximado de 27,0cm x 40,0cm. Com o objetivo de 
oferecer um diagnóstico do desenvolvimento de cada 
aluno e também de toda turma após cada simulado 
contido no livro do aluno. Deverão ser realizadas 05 
(cinco) capacitações presenciais, realizadas por 
pedagogo, com carga horária mínima de 02 (duas) 
horas cada, com a finalidade apresentação e 
implantação do projeto e material didático, por segmento Und 50 
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de ensino e componente curricular, princípios 
educativos e pedagógicos. Como parle integrante da 
oferta, deve-se incluir uma proposta de Avaliação 
Diagnostica, a ser aplicada no inicio do ano letivo com o 
objetivo de oportunizar um planejamento mais assertivo 
no que diz respeito ao trabalho com competências de 
habilidades do Saeb, a partir da observação do 
desempenho dos estudantes, da turma e da rede de 
ensino. 
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CADERNO LÍNGUA PORTUGUESA PARA 9° ANO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL II - ALUNO:Livro consumível 
para disciplina de Língua Portuguesa, deverá ser 
destinado aos alunos do 9° ano do Ensino Fundamental 
II, composto por no mínimo 100 (cento) e no máximo 
160 (cento e sessenta) páginas impressas em papel 
Offset com aproximadamente 90g/m', com acabamento 
em espiral empastado com capa plástica. no formato 
aproximado de 20,5cm x 27,5cm, organizados em 
aproximadamente 20 (vinte) lições cada um, compostas 
com os seguintes conteúdos: relato de memória, poema 
e haicai, conto de mistério, letra de canção, leitura de 
imagem, entrevista, carta de leitor, texto de divulgação 
cientifica, sinopse de filme, campanha institucional, 
verbete de enciclopédia, relato de experiência 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 ensinoaprendizagem. No livro de Língua 
Portuguesa deverão estar inseridas 04 (quatro) folhas 
de respostas / gabaritos destacáveis, não sendo folhas 
a parte, que deverão ser preenchidas pelos alunos ao 
realizarem o simulado ao final de aproximadamente 05 
(cinco) conteúdos trabalhados, para se familiarizarem 
com o modelo de prova de gabarito. A sequência de 
conteúdos deve estar organizada de acordo com os 
conteúdos definidos pela Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) para o 9° ano, considerando uma 
ordem crescente de dificuldade. Und 950 
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CADERNO LINGUA PORTUGUESA PARA 9° ANO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL II - PROFESSOR: Livro 
consumível para disciplina de Língua Portuguesa, 
deverá ser destinado aos professores do 9° ano do 
Ensino Fundamental II, composto por no mínimo 120 
(cento e vinte) páginas impressas em papel Offset com 
aproximadamente 90g/m2, com acabamento em 
brochura, empastado com capa plástica, no formato 
aproximado de 23,0cm x 28,8cm. Deverá ser destinado 
aos professores dos 6° anos do Ensino Fundamental II, 
devendo trazer orientações pedagógicas detalhadas 
para cada conteúdo trabalhado e também para cada 
simulado, contendo a descrição da habilidade 
desenvolvida, indicações para corrigir cada teste, 
inclusive com as justificativas para as opções incorretas, 
explicação sobre o conceito avaliado no mesmo. Cada 
página deverá conter a reprodução reduzida da página 
do livro do aluno gabaritado, informações sobre o 
gênero textual estudado, gênero textual estudado na 
lição, descrição da habilidade desenvolvida em cada 
atividade, definição e características do gênero textual 
estudado, orientações e sugestões para Página 18 de 
29 trabalhar com as atividades, questões para explorar 
o gênero textual estudado e orientações sobre como 
encaminhar atividades mais complexas. Deverão 
acompanhar o Guia e Recursos Didáticos de Língua 
Portuguesa, 04 (quatro) fichas para registro, impressas 
em Offset com aproximadamente 75g/m2 em formato 
aproximado de 27,0cm x 40,0cm. Com o objetivo de 
oferecer um diagnóstico do desenvolvimento de cada 
aluno e também de toda turma após cada simulado 
contido no livro do aluno. Deverão ser realizadas 05 
(cinco) capacitações presenciais, realizadas por 
pedagogo, com carga horária minima de 02 (duas) 
horas cada, com a finalidade apresentação e 
implantação do projeto e material didático, por segmento 
de ensino e componente curricular, princípios 
educativos e pedagógicos. Como parte integrante da 
oferta, deve-se incluir uma proposta de Avaliação 
Diagnostica, a ser aplicada no inicio do ano letivo com o 
objetivo de oportunizar um planejamento mais assertivo 
no que diz respeito ao trabalho com competências de 
habilidades do Saelo, a partir da observação do 
desempenho dos estudantes, da turma e da rede de 
ensino. Und 50 
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CADERNO DE MATEMÁTICA PARA 1° ANO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL I — ALUNO:Livro consumivel 
para disciplina de Matemática, deverá ser destinado aos 
alunos do 1° ano do Ensino Fundamental I, composto no 
mínimo por 80 (oitenta) e no máximo por 130 (cento e 
trinta) páginas impressas em papel Offset com 
aproximadamente 90g/m2, com acabamento em espiral 
empastado com capa plástica, no formato 20,5cm x 
27.5cm, organizados em no mínimo 10 (dez) lições, que 
se valham do desenvolvimento de habilidades 
matemáticas por meio de jogos, priorizand o os jogos de 
regras, em que os alunos poderão assumir diferentes 
papéis e combinar novas regras com o grupo. Deve-se 
oferecer também tabuleiros ou peças prontas, 
disponíveis no desenvolvimento dos conteúdos ou como 
material destacável. Cada lição deverá ser planejada 
para uma aula de aproximadamente 55 (cinquenta e 
cinco) minutos, a serem trabalhadas uma vez por 
semana, contendo tarefas com graus progressivos de 
dificuldade envolvendo diferentes habilidades. A cada 
bloco de conteúdos trabalhados do livro (lições), o aluno 
deverá encontrar inserido no próprio livro, sem folhas a 
parte, um simulado, para que se possa avaliar o 
processo de aprendizagem, sendo esta, uma etapa 
indispensável no processo crescente de aquisição de 
conhecimento. A sequência de conteúdos deve estar 
organizada de acordo com os conteúdos definidos pela Und 905 
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CADERNO DE MATEMÁTICA PARA 1° ANO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL I — PROFESSOR:Livro 
consumivel para disciplina de Matemática, deverá ser 
destinado aos professores do 1° ano do Ensino 
Fundamental I, composto por no mínimo 80 (oitenta) 
páginas impressas em papel Offset com 
aproximadamente 90g/rn2, com acabamento em 
brochura, empastado com capa plástica, no formato 
aproximado de 23,0cm x 28,8cm. Deverá ser destinado 
aos professores do 2° ano do Ensino Fundamental I, 
oferecendo orientações pedagógicas detalhadas nas 
laterais, para cada conteúdo trabalhado no livro do 
aluno, bem como para cada simulado, de modo a indicar 
procedimento adotados em avaliações externas e 
orientações de encaminhamento da correção dos 
simulados; relação dos conteúdos desenvolvidos nas 
lições e que nas questões propostas no simulado e 
indicação das habilidades e competências avaliadas, 
com base nas Matrizes de Referência do Saeb, 
sobretudo a Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA). 
Cada página deverá conter a reprodução reduzida da 
página do livro do aluno gabaritado, relação das 
habilidades e competências essenciais do aluno para 
aprendizagem dos conteúdos da lição, comentários, 
sugestões e orientações especificas para o 
desenvolvimento das questões, incluindo trabalhos 
preliminares e finais essenciais, relação dos conteúdos 
desenvolvidos nas páginas, além de sugestões de 
atividades caso sejam observadas dificuldades. 
Deverão ser realizadas, no mínimo, 04 (quatro) 
capacitações presenciais, realizadas por pedagogo, 
com carga horária mínima de 02 (duas) horas cada, com 
a finalidade apresentação e implantação do projeto e 
material didático. Como parte integrante da oferta, deve-
se incluir uma proposta de Avaliação Diagnostica, a ser 
aplicada no inicio do ano letivo com o objetivo de 
oportunizar um planejamento mais assertivo no que diz 
respeito ao trabalho com competências de habilidades 
do Saeb, a partir da observação do desempenho dos 
estudantes, da turma e da rede de ensino. Und 50 
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CADERNO DE MATEMÁTICA PARA 2° ANO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL I — ALUNO Livro consumivel 
para disciplina de Matemática, deverá ser destinado aos 
alunos do 2° ano do Ensino Fundamental I, composto no 
mínimo por 80 (oitenta) e no máximo por 130 (cento e 
trinta) páginas impressas em papel Offset com 
aproximadamente 90g/m2, com acabamento em espiral 
empastado com capa plástica, no formato 20,5cm x 
27,5cm, organizados em no mínimo 10 (dez) lições, que 
se valham do desenvolvimento de habilidades 
matemáticas por meio de jogos, priorizando os jogos de 
regras, em que os alunos poderão assumir diferentes 
papéis e combinar novas regras com o grupo. Deve-se 
oferecer também tabuleiros ou peças prontas, 
disponíveis no desenvolvimento dos conteúdos ou como 
material destacável. Cada lição deverá ser planejada 
para uma aula de aproximadamente 55 (cinquenta e 
cinco) minutos, a serem trabalhadas uma vez por 
semana, contendo tarefas com graus progressivos de 
dificuldade envolvendo diferentes habilidades. A cada 
bloco de conteúdos trabalhados do livro (lições), o aluno 
deverá encontrar inserido no próprio livro, sem folhas a 
parte, um simulado, para que se possa avaliar o 
processo de aprendizagem, sendo esta, uma etapa 
indispensável no processo crescente de aquisição de 
conhecimento. A sequência de conteúdos deve estar 
organizada de acordo com os conteúdos definidos pela 
Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para o 2° ano, 
considerando uma ordem crescente de dificuldade. Und 910 
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CADERNO DE MATEMÁTICA PARA 2° ANO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL I — PROFESSOR:Livro 
consumivel para disciplina de Matemática, deverá ser 
destinado aos professores do 2° ano do Ensino 
Fundamental I, composto por no minimo 80 (oitenta) 
páginas impressas em papel Offset com 
aproximadamente 90g/m2, com acabamento em 
brochura, empastado com capa plástica, no formato 
aproximado de 23,0cm x 28,8cm. Deverá ser destinado 
aos professores do 2° ano do Ensino Fundamental I, 
oferecendo orientações pedagógicas detalhadas nas 
laterais, para cada conteúdo trabalhado no livro do 
aluno, bem como para cada simulado, de modo a indicar 
procedimento adotados em avaliações externas e 
orientações de encaminhamento da correção dos 
simulados; relação dos conteúdos desenvolvidos nas 
lições e que nas questões propostas no simulado e 
indicação das habilidades e competências avaliadas, 
com base nas Matrizes de Referência do Saeb, 
sobretudo a Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA). 
Cada página deverá conter a reprodução reduzida da 
página do livro do aluno gabaritado, relação das 
habilidades e competências essenciais do aluno para 
aprendizagem dos conteúdos da lição, comentários, 
sugestões e orientações específicas para o 
desenvolvimento das questões. incluindo trabalhos 
preliminares e finais essenciais, relação dos conteúdos 
desenvolvidos nas páginas, além de sugestões de 
atividades caso sejam observadas dificuldades. 
Deverão ser realizadas, no mínimo, 04 (quatro) 
capacitações presenciais, realizadas por pedagogo, 
com carga horária minima de 02 (duas) horas cada, com 
a finalidade apresentação e implantação do projeto e 
material didático. Como parte integrante da oferta, deve-
se incluir uma proposta de Avaliação Diagnostica, a ser 
aplicada no inicio do ano letivo com o objetivo de 
oportunizar um planejamento mais assertivo no que diz 
respeito ao trabalho com competências de habilidades 
do Saeb, a partir da observação do desempenho dos 
estudantes, da turma e da rede de ensino. Und 50 

Editora 
Dinâmica R$ 170,00 R$ 8.500,00 

23 

CADERNO DE MATEMÁTICA PARA 3° ANO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL I — ALUNO Livro consumivel 
para disciplina de Matemática, deverá ser destinado aos 
alunos do 3' ano do Ensino Fundamental I . composto no 
minimo por 80 (oitenta) e no máximo por 130 (cento e 
trinta) páginas impressas em papel Offset com 
aproximadamente 90g/m2, com acabamento em espiral 
empastado com capa plástica, no formato 20,5cm x 
27,5cm, organizados em no minimo 10 (dez) lições, que 
se valham do desenvolvimento de habilidades 
matemáticas por meio de jogos. priorizando os jogos de 
regras, em que os alunos poderão assumir diferentes 
papéis e combinar novas regras com o grupo. Deve-se 
oferecer também tabuleiros ou peças prontas, 
disponíveis no desenvolvimento dos conteúdos ou como 
material destacável. Cada lição deverá ser planejada 
para uma aula de aproximadamente 55 (cinquenta e 
cinco) minutos, a serem trabalhadas uma vez por 
semana, contendo tarefas com graus progressivos de 
dificuldade envolvendo diferentes habilidades. A cada 
bloco de conteúdos trabalhados do livro (lições), o aluno 
deverá encontrar inserido no próprio livro, sem folhas a 
parte, um simulado, para que se possa avaliar o 
processo de aprendizagem, sendo esta, uma etapa 
indispensável no processo crescente de aquisição de 
conhecimento. A sequência de conteúdos deve estar 
organizada de acordo com os conteúdos definidos pela 
Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para 03° ano, 
considerando uma ordem crescente de dificuldade. Und 900 
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CADERNO DE MATEMÁTICA PARA 3° ANO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL 1 — PROFESSOR:Livro 
consumivel para disciplina de Matemática, deverá ser 
destinado aos professores do 3° ano do Ensino 
Fundamental I, composto por no mínimo 80 (oitenta) 
páginas impressas em papel Offset com 
aproximadamente 90g/m2, com acabamento em 
brochura, empastado com capa plástica, no formato 
aproximado de 23,0cm x 28,8cm. Deverá ser destinado 
aos professores do 2° ano do Ensino Fundamental I, 
oferecendo orientações pedagógicas detalhadas nas 
laterais, para cada conteúdo trabalhado no livro do 
aluno, bem como para cada simulado, de modo a indicar 
procedimento adotados em avaliações externas e 
orientações de encaminhamento da correção dos 
simulados; relação dos conteúdos desenvolvidos nas 
lições e que nas questões propostas no simulado e 
indicação das habilidades e competências avaliadas, 
com base nas Matrizes de Referência do Saeb, 
sobretudo a Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA). 
Cada página deverá conter a reprodução reduzida da 
página do livro do aluno gabaritado, relação das 
habilidades e competências essenciais do aluno para 
aprendizagem dos conteúdos da lição, comentários, 
sugestões e orientações especificas para o 
desenvolvimento das questões, incluindo trabalhos 
preliminares e finais essenciais, relação dos conteúdos 
desenvolvidos nas páginas, além de sugestões de 
atividades caso sejam observadas dificuldades. 
Deverão ser realizadas, no mínimo, 04 (quatro) 
capacitações presenciais, realizadas por pedagogo, 
com carga horária mínima de 02 (duas) horas cada, com 
a finalidade apresentação e implantação do projeto e 
material didático. Como parte integrante da oferta, deve-
se incluir uma proposta de Avaliação Diagnostica, a ser 
aplicada no inicio do ano letivo com o objetivo de 
oportunizar um planejamento mais assertivo no que diz 
respeito ao trabalho com competências de habilidades 
do Saeb, a partir da observação do desempenho dos 
estudantes, da turma e da rede de ensino. Und 50 

Editora 
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CADERNO DE MATEMÁTICA PARA 4° ANO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL I — ALUNO Livro consumivel 
para disciplina de Matemática, deverá ser destinado aos 
alunos do 4° ano do Ensino Fundamental I, composto no 
minimo por 80 (oitenta) e no máximo por 130 (cento e 
trinta) páginas impressas em papel Offset com 
aproximadamente 90g/m2, com acabamento em espiral 
empastado com capa plástica, no formato 20,5cm x 
27,5cm, organizados em no mínimo 10 (dez) lições, que 
se valham do desenvolvimento de habilidades 
matemáticas por meio de jogos, priorizando os jogos de 
regras, em que os alunos poderão assumir diferentes 
papéis e combinar novas regras com o grupo. Deve-se 
oferecer também tabuleiros ou peças prontas, 
disponíveis no desenvolvimento dos conteúdos ou como 
material destacável. Cada lição deverá ser planejada 
para uma aula de aproximadamente 55 (cinquenta e 
cinco) minutos, a serem trabalhadas uma vez por 
semana, contendo tarefas com graus progressivos de 
dificuldade envolvendo diferentes habilidades. A cada 
bloco de conteúdos trabalhados do livro (lições), o aluno 
deverá encontrar inserido rio próprio livro, sem folhas a 
parte, um simulado, para que se possa avaliar o 
processo de aprendizagem, sendo esta, uma etapa 
indispensável no processo crescente de aquisição de 
conhecimento. A sequência de conteúdos deve estar 
organizada de acordo com os conteúdos definidos pela 
Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para o 4° ano, 
considerando uma ordem crescente de dificuldade. Und 910 
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CADERNO DE MATEMÁTICA PARA 4° ANO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL 1 — PROFESSOR:Livro 
consumivel para disciplina de Matemática, deverá ser 
destinado aos professores do 4° 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 I, 
oferecendo orientações pedagógicas detalhadas nas 
laterais, para cada conteúdo trabalhado no livro do 
aluno, bem como para cada simulado, de modo a indicar 
procedimento adotados em avaliações externas e 
orientações de encaminhamento da correção dos 
simulados; relação dos conteúdos desenvolvidos nas 
lições e que nas questões propostas no simulado e 
indicação das habilidades e competências avaliadas, 
com base nas Matrizes de Referência do Saeb, 
sobretudo a Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA). 
Cada página deverá conter a reprodução reduzida da 
página do livro do aluno gabaritado, relação das 
habilidades e competências essenciais do aluno para 
aprendizagem dos conteúdos da lição, comentários, 
sugestões e orientações especificas para o 
desenvolvimento das questões, incluindo trabalhos 
preliminares e finais essenciais, relação dos conteúdos 
desenvolvidos nas páginas, além de sugestões de 
atividades caso sejam observadas dificuldades. 
Deverão ser realizadas, no minimo, 04 (quatro) 
capacitações presenciais, realizadas por pedagogo, 
com carga horária minima de 02 (duas) horas cada, com 
a finalidade apresentação e implantação do projeto e 
material didático. Como parte integrante da oferta, deve-
se incluir uma proposta de Avaliação 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. Und 
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CADERNO DE MATEMÁTICA PARA 5° ANO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL I — ALUNO Livro consumivel
para disciplina de Matemática, deverá ser destinado aos 
alunos do 5° ano do Ensino Fundamental I, composto no 
mínimo por 80 (oitenta) e no máximo por 130 (cento e 
trinta) páginas impressas em papel Offset com 
aproximadamente 90g/m2, com acabamento em espiral 
empastado com capa plástica, no formato 20,5cm x 
27,5cm, organizados em no mínimo 10 (dez) lições, que 
se valham do desenvolvimento de habilidades 
matemáticas por meio de jogos, priorizand o os jogos de 
regras, em que os alunos poderão assumir diferentes 
papéis e combinar novas regras com o grupo. Deve-se 
oferecer também tabuleiros ou peças prontas, 
disponíveis no desenvolvimento dos conteúdos ou como 
material destacável . Cada lição deverá ser planejada 
para uma aula de aproximadamente 55 (cinquenta e 
cinco) minutos, a serem trabalhadas uma vez por 
semana, contendo tarefas com graus progressivos de 
dificuldade envolvendo diferentes habilidades. A cada 
bloco de conteúdos trabalhados do livro (lições), o aluno 
deverá encontrar inserido no próprio livro, sem folhas a 
parte, um simulado, para que se possa avaliar o 
processo de aprendizagem, sendo esta, uma etapa 
indispensável no processo crescente de aquisição de 
conhecimento. A sequência de conteúdos deve estar 
organizada de acordo com os conteúdos definidos pela 
Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para o 5° ano, 
considerando uma ordem crescente de dificuldade. Und 995 
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CADERNO DE MATEMÁTICA PARA 5° ANO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL I — PROFESSOR:Livro 
consumivel para disciplina de Matemática, deverá ser 
destinado aos professores do 5° 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 20 ano do Ensino Fundamental I, 
oferecendo orientações pedagógicas detalhadas nas 
laterais, para cada conteúdo trabalhado no livro do 
aluno, bem como para cada simulado, de modo a indicar 
procedimento adotados em avaliações externas e 
orientações de encaminhamento da correção dos 
simulados; relação dos conteúdos desenvolvidos nas 
lições e que nas questões propostas no simulado e 
indicação das habilidades e competências avaliadas, 
com base nas Matrizes de Referência do Saeb, 
sobretudo a Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA). 
Cada página deverá conter a reprodução reduzida da 
página do livro do aluno gabaritado, relação das 
habilidades e competências essenciais do aluno para 
aprendizagem dos conteúdos da lição, comentários, 
sugestões e orientações especificas para o 
desenvolvimento das questões, incluindo trabalhos 
preliminares e finais essenciais, relação dos conteúdos 
desenvolvidos nas páginas, além de sugestões de 
atividades caso sejam observadas dificuldades. 
Deverão ser realizadas, no mínimo, 04 (quatro) 
capacitações presenciais, realizadas por pedagogo, 
com carga horária minima de 02 (duas) horas cada, com 
a finalidade apresentação e implantação do projeto e 
material didático. Como parte integrante da oferta, deve-
se incluir uma proposta de Avaliação Diagnostica, a ser 
aplicada no inicio do ano letivo com o objetivo de 
oportunizar um planejamento mais assertivo no que diz 
respeito ao trabalho com competências de habilidades 
do Saeb, a partir da observação do desempenho dos 
estudantes, da turma e da rede de ensino. Und 50 

Editora 
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CADERNO DE MATEMÁTICA PARA 6° ANO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL II — ALUNO Livro consumivel 
para disciplina de Matemática deverá ser destinado aos 
alunos do 6° ano do Ensino Fundamental II, composto 
por no minimo 120 (cento e vinte) e no máximo 160 
(cento e sessenta) páginas impressas em papel Offset 
com aproximadamente 90g/m2, com acabamento em 
espiral empastado com capa plástica, no formato 
20,5cm x 27,5cm, organizados em aproximadamente 20 
(vinte) lições cada um, compostas pelos seguintes 
conteúdos: localização, giros, e ângulos, triângulos e 
quadriláteros, reta numérica, problemas com números 
naturais, difeentes representações de um numero, 
frações, frações e decimais, operações com frações 
decimais, figuras não planas e simetria, perímetro e 
ampliação de figuras, área, medidas de massa e 
capacidade, problemas com frações decimais, 
porcentagem, ler e interpretar gráficos e Página 22 de 
29 tabelas, construção de tabelas e gráficos. Cada lição 
deverá ser planejada para uma aula de 
aproximadamente 50 (cinquenta) minutos, a serem 
trabalhadas uma vez por semana, contendo tarefas com 
graus progressivos de dificuldade envolvendo diferentes 
habilidades. Em aproximadamente a cada 05 (cinco) 
conteúdos trabalhados do livro, o aluno deverá 
encontrar inserido no próprio livro, sem folhas a parte, 
um simulado, para que se possa avaliar o processo que 
é uma etapa indispensável no processo ensino 
aprendizagem. No livro de Matemática, deverão estar 
inseridas 04 (quatro) folhas de respostas / gabaritos 
destacáveis, não sendo folhas a parte, que deverão ser 
*reenchidas Gelos alunos ao realizarem o simulado ao Und 925 
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final de aproximadamente 05 (cinco) conteúdos 
trabalhados, para se familiarizarem com o modelo de 
prova de gabarito. A sequência de conteúdos deve estar 
organizada de acordo com os conteúdos definidos pela 
Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para o 6° ano, 
considerando uma ordem crescente de dificuldade. 
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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 e 
vinte) páginas impressas em papel Offset com 
aproximadamente 90g/m, com acabamento em 
brochura, empastado com capa plástica, no formato 
aproximado de 23,0cm x 28,8cm. Deverá ser destinado 
aos professores do 6° ano do Ensino Fundamental II , 
devendo trazer orientações pedagógicas detalhadas 
para cada conteúdo trabalhado e também para cada 
simulado, para ajudar os alunos no momento da 
correção de cada questão do simulado, relação dos 
conteúdos desenvolvidos nas lições anteriores e que 
são explorados nas questões propostas no simulado e 
indicação das habilidades e subcompetèncias avaliadas 
no mesmo. Cada página deverá conter a reprodução 
reduzida da página do livro do aluno gabaritado, relação 
das habilidades e capacidades essenciais do aluno para 
aprendizagem dos conteúdos da lição, comentários, 
sugestões e orientações especificas para o 
desenvolvimento das questões, incluindo trabalhos 
preliminares e finais essenciais, relação dos conteúdos 
desenvolvidos nas páginas, sugestões de atividades 
caso sejam observadas dificuldades e descrição das 
habilidades e da competência Página 23 de 29 
desenvolvidas em cada questão. Deverão acompanhar 
o Guia e Recursos Didáticos de Matemática 04 (quatro) 
fichas para registro, impressas em Offset com 
aproximadamente 75g/m2 e formato aproximado de 
27,0cm x 40,0cm. Com o objetivo de oferecer um 
diagnóstico do desenvolvimento de cada aluno e 
também de toda turma após cada simulado contido no 
livro do aluno. Deverá identificar as subcompetências 
que foram desenvolvidas, ou as que precisam ser 
retomadas e planejar novas estratégias para as 
próximas aulas. Deverão ser realizadas 05 (cinco) 
capacitações presenciais, realizadas por pedagogo, 
com carga horária mínima de 02 (duas) horas cada, com
a finalidade apresentação e implantação do projeto e 
material didático, por segmento de ensino e componente 
curricular, princípios educativos e pedagógicos. Como 
parte integrante da oferta, deve-se incluir uma proposta 
de Avaliação Diagnostica, a ser aplicada no inicio do 
ano letivo com o objetivo de oportunizar um 
planejamento mais assertivo no que diz respeito ao 
trabalho com competências de habilidades do Saeb, a 
partir da observação do desempenho dos estudantes, 
da turma e da rede de ensino. Und 
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CADERNO DE MATEMÁTICA PARA 7° ANO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL II — ALUNO:Livro consumível 
para disciplina de Matemática deverá ser destinado aos 
alunos do 7° ano do Ensino Fundamental II, composto 
por no mínimo 120 (cento e vinte) e no máximo 160 
(cento e sessenta) páginas impressas em papel Offset 
com aproximadamente 90g/m2, com acabamento em 
espiral empastado com capa plástica, no formato 
20.5cm x 27,5cm, organizados em aproximadamente 20 
(vinte) lições cada um, compostas pelos seguintes 
conteúdos: localização, giros, e ângulos, triângulos e 
quadriláteros, reta numérica, problemas com números 
naturais, difeentes representações de um numero, 
frações, frações e decimais, operações com frações 
decimais, figuras não planas e simetria, perímetro e 
ampliação de figuras, área, medidas de massa e 
capacidade, problemas com frações decimais, 
porcentagem, ler e interpretar gráficos e Página 22 de 
29 tabelas, construção de tabelas e gráficos. Cada lição 
deverá ser planejada para uma aula de 
aproximadamente 50 (cinquenta) minutos, a serem 
trabalhadas uma vez por semana, contendo tarefas com 
graus progressivos de dificuldade envolvendo diferentes 
habilidades. Em aproximadamente a cada 05 (cinco) 
conteúdos trabalhados do livro, o aluno deverá 
encontrar inserido no próprio livro, sem folhas a parte, 
um simulado, para que se possa avaliar o processo que 
é uma etapa indispensável no processo ensino 
aprendizagem. No livro de Matemática, deverão estar 
inseridas 04 (quatro) folhas de respostas / gabaritos 
destacáveis, não sendo folhas a parte, que deverão ser 
preenchidas pelos alunos ao realizarem o simulado ao 
final de aproximadamente 05 (cinco) conteúdos 
trabalhados, para se familiarizarem com o modelo de 
prova de gabarito. A sequência de conteúdos deve estar 
organizada de acordo com os conteúdos definidos pela 
Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para o 7° ano, 
considerando uma ordem crescente de dificuldade. Und 975 
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CADERNO DE MATEMÁTICA PARA 70 ANO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL II — PROFESSOR:Livro 
consumível para disciplina de Matemática deverá ser 
destinado aos professores do 7° ano do Ensino 
Fundamental II, composto por no mínimo 120 (cento e 
vinte) páginas impressas em papel Offset com 
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 6° ano do Ensino Fundamental II, 
devendo trazer orientações pedagógicas detalhadas 
para cada conteúdo trabalhado e também para cada 
simulado, para ajudar os alunos no momento da 
correção de cada questão do simulado, relação dos 
conteúdos desenvolvidos nas lições anteriores e que 
são explorados nas questões propostas no simulado e 
indicação das habilidades e subcompetências avaliadas 
no mesmo. Cada página deverá conter a reprodução 
reduzida da página do livro do aluno gabaritado, relação 
das habilidades e capacidades essenciais do aluno para 
aprendizagem dos conteúdos da lição, comentários, 
sugestões e orientações específicas para o 
desenvolvimento das questões, incluindo trabalhos 
preliminares e finais essenciais, relação dos conteúdos 
desenvolvidos nas páginas, sugestões de atividades 
caso sejam observadas dificuldades e descrição das 
habilidades e da competência Página 23 de 29 
desenvolvidas em cada questão. Deverão acompanhar 
o Guia e Recursos Didáticos de Matemática 04 (quatro) 
fichas para registro, impressas em Offset com 
aproximadamente 75g/m2 e formato aproximado de 
27,0cm x 40,0cm. Com o objetivo de oferecer um 
diagnóstico do desenvolvimento de cada aluno e 
também de toda turma após cada simulado contido no Und 50 
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livro do aluno. Deverá identificar as subcompetências 
que foram desenvolvidas, ou as que precisam ser 
retomadas e planejar novas estratégias para as 
próximas aulas. Deverão ser realizadas 05 (cinco) 
capacitações presenciais, realizadas por pedagogo, 
com carga horária minima de 02 (duas) horas cada. com 
a finalidade apresentação e implantação do projeto e 
material didático, por segmento de ensino e componente 
curricular, princípios educativos e pedagógicos. Como 
parte integrante da oferta, deve-se incluir uma proposta 
de Avaliação Diagnóstica, a ser aplicada no inicio do 
ano letivo com o objetivo de oportunizar um 
planejamento mais assertivo no que diz respeito ao 
trabalho com competências de habilidades do Saeb, a 
partir da observação do desempenho dos estudantes, 
da turma e da rede de ensino. 
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CADERNO DE MATEMATICA 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 e vinte) e no máximo 160 
(cento e sessenta) páginas impressas em papel Offset 
com aproximadamente 90g/m2, com acabamento em 
espiral empastado com capa plástica, no formato 
20,5cm x 27,5cm, organizados em aproximadamente 20 
(vinte) lições cada um, compostas pelos seguintes 
conteúdos: localização, giros, e ângulos, triângulos e 
quadriláteros, reta numérica, problemas com números 
naturais, difeentes representações de um numero, 
frações, frações e decimais, operações com frações 
decimais, figuras não planas e simetria, perímetro e 
ampliação de figuras, área, medidas de massa e 
capacidade, problemas com frações decimais, 
porcentagem, ler e interpretar gráficos e Página 22 de 
29 tabelas, construção de tabelas e gráficos. Cada lição 
deverá ser planejada para uma aula de 
aproximadamente 50 (cinquenta) minutos, a serem 
trabalhadas uma vez por semana, contendo tarefas com 
graus progressivos de dificuldade envolvendo diferentes 
habilidades. Em aproximadamente a cada 05 (cinco) 
conteúdos trabalhados do livro, o aluno deverá 
encontrar inserido no próprio livro, sem folhas a parte, 
um simulado, para que se possa avaliar o processo que 
é uma etapa indispensável no processo ensino 
aprendizagem. No livro de Matemática, deverão estar 
inseridas 04 (quatro) folhas de respostas / gabaritos 
destacáveis, não sendo folhas a parte, que deverão ser 
preenchidas pelos alunos ao realizarem o simulado ao 
final de aproximadamente 05 (cinco) conteúdos 
trabalhados, para se familiarizarem com o modelo de 
prova de gabarito. A sequência de conteúdos deve estar 
organizada de acordo com os conteúdos definidos pela 
Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para o 8° ano, 
considerando uma ordem crescente de dificuldade. Und 970 

Editora 
Dinâmica R$ 170,00 R$ 164.900,00 

34 

CADERNO DE MATEMATICA PARA 8° ANO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL II — PROFESSOR:Livro 
consumivel para disciplina de Matemática deverá ser 
destinado aos professores do 8° ano do Ensino 
Fundamental II, composto por no mínimo 120 (cento e 
vinte) páginas impressas em papel Offset com 
aproximadamente 90g/m2, com acabamento em 
brochura, empastado com capa plástica, no formato 
aproximado de 23,0cm x 28,8cm. Deverá ser destinado 
aos professores do 6° ano do Ensino Fundamental II, 
devendo trazer orientações pedagógicas detalhadas 
para cada conteúdo trabalhado e também para cada 
simulado, para ajudar os alunos no momento da 
correção de cada questão do simulado, relação dos 
conteúdos desenvolvidos nas lições anteriores e que 
são explorados nas questões propostas no simulado e 
indicação das habilidades e subcompetências avaliadas 
no mesmo. Cada página deverá conter a reprodução Und 50 

Editora 
Dinâmica R$ 170,00 R$ 8.500,00 

RR DISTRIBUIDORA 
CNP:1:27.179.006/0001-24 INSC.ESTADUAL .19597.428-0 

RUA DAS TULIPAS N°345, BAIRROJOQUEI TERESLNA-PI CEP:64049-140 
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it_ , 
RR DISTRIBUIDORA 

Processo: 2 0-2zClr '

Folha: 
Rubrica: 

reduzida da página do livro do aluno gabaritado, relação 
das habilidades e capacidades essenciais do aluno para 
aprendizagem dos conteúdos da lição, comentários, 
sugestões e orientações especificas para o 
desenvolvimento das questões, incluindo trabalhos 
preliminares e finais essenciais, relação dos conteúdos 
desenvolvidos nas páginas, sugestões de atividades 
caso sejam observadas dificuldades e descrição das 
habilidades e da competência Página 23 de 29 
desenvolvidas em cada questão. Deverão acompanhar 
o Guia e Recursos Didáticos de Matemática 04 (quatro) 
fichas para registro, impressas em Offset com 
aproximadamente 75g/m2 e formato aproximado de 
27,0cm x 40,0cm. Com o objetivo de oferecer um 
diagnóstico do desenvolvimento de cada aluno e 
também de toda turma após cada simulado contido no 
livro do aluno. Deverá identificar as subcompetências 
que foram desenvolvidas, ou as que precisam ser 
retomadas e planejar novas estratégias para as 
próximas aulas. Deverão ser realizadas 05 (cinco) 
capacitações presenciais, realizadas por pedagogo, 
com carga horária mínima de 02 (duas) horas cada, com 
a finalidade apresentação e implantação do projeto e 
material didático, por segmento de ensino e componente 
curricular, princípios educativos e pedagógicos. Como 
parte integrante da oferta, deve-se incluir uma proposta 
de Avaliação Diagnostica, a ser aplicada no inicio do 
ano letivo com o objetivo de oportunizar um 
planejamento mais assertivo no que diz respeito ao 
trabalho com competências de habilidades do Saeb, a 
partir da observação do desempenho dos estudantes, 
da turma e da rede de ensino. 

35 

CADERNO DE MATEMÁTICA PARA 9° ANO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL II — ALUNO:Livro consumível 
para disciplina de Matemática deverá ser destinado aos 
alunos do 9° ano do Ensino Fundamental Il. composto 
por no mínimo 120 (cento e vinte) e no máximo 160 
(cento e sessenta) páginas impressas em papel Offset 
com aproximadamente 90g/m°, com acabamento em 
espiral empastado com capa plástica, no formato 
20,5cm x 27,5cm. organizados em aproximadamente 20 
(vinte) lições cada um, compostas pelos seguintes 
conteúdos: localização, giros, e ângulos, triângulos e 
quadriláteros, reta numérica, problemas com números 
naturais, difeentes representações de um numero, 
frações, frações e decimais, operações com frações 
decimais, figuras não planas e simetria, perímetro e 
ampliação de figuras, área, medidas de massa e 
capacidade, problemas com frações decimais, 
porcentagem, ler e interpretar gráficos e Página 22 de 
29 tabelas, construção de tabelas e gráficos. Cada lição 
deverá ser planejada para uma aula de 
aproximadamente 50 (cinquenta) minutos, a serem 
trabalhadas uma vez por semana, contendo tarefas com 
graus progressivos de dificuldade envolvendo diferentes 
habilidades. Em aproximadamente a cada 05 (cinco) 
conteúdos trabalhados do livro, o aluno deverá 
encontrar inserido no próprio livro, sem folhas a parte, 
um simulado, para que se possa avaliar o processo que 
e uma etapa indispensável no processo ensino 
aprendizagem. No livro de Matemática, deverão estar 
inseridas 04 (quatro) folhas de respostas / gabaritos 
destacáveis, não sendo folhas a parte, que deverão ser 
preenchidas pelos alunos ao realizarem o simulado ao 
final de aproximadamente 05 (cinco) conteúdos 
trabalhados, para se familiarizarem com o modelo de 
prova de gabarito. A sequência de conteúdos deve estar 
organizada de acordo com os conteúdos definidos pela 
Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para o 9° ano, 
considerando uma ordem crescente de dificuldade. Und 950 

Editora 
Dinâmica R$ 170,00 R$ 161.500,00 

RR DISTRIBUIDORA 
CNRJ:27.179.006/0001-24 INSCESTADUAL: 9597.428-0 

RUA DAS 'TULIPAS N° 345, BAIRROJOQUEI TERESINA-PI CEP:64049-140 
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Folha: S 
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RR 1STR BUIDORA 

36 

CADERNO DE MATEMÁTICA PARA 9° ANO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL II — PROFESSOR:Livro 
consumível para disciplina de Matemática deverá ser 
destinado aos professores do 9° ano do Ensino 
Fundamental II, composto por no mínimo 120 (cento e 
vinte) páginas impressas em papel Offset com 
aproximadamente 90g/m2, com acabamento em 
brochura, empastado com capa plástica, no formato 
aproximado de 23,0cm x 28,8cm. Deverá ser destinado 
aos professores do 6° ano do Ensino Fundamental II, 
devendo trazer orientações pedagógicas detalhadas 
para cada conteúdo trabalhado e também para cada 
simulado, para ajudar os alunos no momento da 
correção de cada questão do simulado, relação dos 
conteúdos desenvolvidos nas lições anteriores e que 
são explorados nas questões propostas no simulado e 
indicação das habilidades e subcompetências avaliadas 
no mesmo. Cada página deverá conter a reprodução 
reduzida da página do livro do aluno gabaritado, relação 
das habilidades e capacidades essenciais do aluno para 
aprendizagem dos conteúdos da lição, comentários, 
sugestões e orientações especificas para o 
desenvolvimento das questões, incluindo trabalhos 
preliminares e finais essenciais, relação dos conteúdos 
desenvolvidos nas páginas, sugestões de atividades 
caso sejam observadas dificuldades e descrição das 
habilidades e da competência Página 23 de 29 
desenvolvidas em cada questão. Deverão acompanhar 
o Guia e Recursos Didáticos de Matemática 04 (quatro) 
fichas para registro, impressas em Offset com 
aproximadamente 75g/m2 e formato aproximado de 
27,0cm x 40,0cm. Com o objetivo de oferecer um 
diagnóstico do desenvolvimento de cada aluno e 
também de toda turma após cada simulado contido no 
livro do aluno. Deverá identificar as subcompetências 
que foram desenvolvidas, ou as que precisam ser 
retomadas e planejar novas estratégias para as 
próximas aulas. Deverão ser realizadas 05 (cinco) 
capacitações presenciais, realizadas por pedagogo, 
com carga horária mínima de 02 (duas) horas cada, com 
a finalidade apresentação e implantação do projeto e 
material didático, por segmento de ensino e componente 
curricular, princípios educativos e pedagógicos. Como 
parte integrante da oferta, deve-se incluir uma proposta 
de Avaliação Diagnóstica, a ser aplicada no início do 
ano letivo com o objetivo de oportunizar um 
planejamento mais assertivo no que diz respeito ao 
trabalho com competências de habilidades do Saeb, a 
partir da observação do desempenho dos estudantes, 
da turma e da rede de ensino. Und 50 

Editora 
Dinâmica R$ 170,00 R$ 8.500,00 

37 

PROVA BRASIL - LIVRO DIÁRIO DO PROFESSOR 
DO 1° AO 9° ANOS— 3° EDIÇÃO. 

UN 900 
Editora 

Dinamica R$ 70,00 R$ 63.000,00 

39 

PROVA BRASIL - LIVRO COORDENADOR — Lingua 
Portuguesa e Matemática — EF1 Anos Iniciais — 3° 
Edição. UN 130 

Editora 
Dinâmica R$ 70,00 R$ 9.100,00 

39 

PROVA BRASIL - LIVRO COORDENADOR — Lingua 
Portuguesa e Matemática — EF2 Anos Finais — 3° 
Edição. UN 130 

Editora 
Dinâmica R$ 70.00 R$ 9.100,00 

R$ 3.103.800,00 

Valor Total do Lote 1: R$ 3.103,600,00(Três milhões e cento e três mil e oitocentos reais) 

RR DISTRIBIADORA 
CNP127.179.006/000 I -24 INSC.ESFADUAI.:19597.428-0 

RUA DAS TULIPAS N° 345, BAIRROJOQUIII TERESA NA-PI CIIP:64049-140 
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Folha: 
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LOTE III:LIVRO PARA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS( EIA) 

ITEM Descrição dos Itens Und Quant Marca V.Unitário V.Total 

44 

EIA - Alfabetização - Volume 1. Livro do aluno: Material didático 
consumfvel, anual, interdisciplinar (Letramento e Alfabetização 
Linguística e Matemática), organizado em volume único. Em formato 205 
mm x 275 mm. gramatura miolo 75g e capa em Laminado Brilho, 250g, 
brochura, impresso em cores. Deve conter atividades diversas e 
numerosas possibilidades de desenvolver as habilidades básicas - falar, 
ouvir, ler e escrever-, O livro deve apresentar conteúdos de letramento 
e alfabetização 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 1000 Editora 
Dinâmica R$ 170,00 R$ 170.000,00 

45 

EIA - Anos Iniciais - Volume 2 (2° e 30 anos). Livro do aluno: Material 
didático consumfvel, anual, organizado em volume único. Em formato 
205 mm x 275 mm, gramatura miolo 75g e capa em Laminado Brilho, 
250g, brochura, impresso em cores. Deve trabalhar os conteúdos de 
Língua Portuguesa, Matemática, Ciências Humanas (História e 
Geografia), Ciências e Arte em capítulos. Deve trabalhar os eixos 
temáticos, O entorno natural, social e cultural; A formação do território 
brasileiro; Sociedade e meio ambiente, 

Und 1000 
Editora 
Dinâmica R$ 170,00 R$ 170.000,00 

46 

EIA - Anos Iniciais - Volume 3 (45 e 52 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. Deve trabalhar os conteúdos de 
Língua Portuguesa, Matemática, Ciências Humanas (História e 
Geografia), Ciências e Arte em capítulos.Deve trabalhar os eixos 
temáticos. Direitos e deveres do cidadão; Participação e sociedade; 
Patrimônio Nacional. 

Und 1000 Editora 
Dinâmica R$ 170,00 R$ 170.000,00 

47 

EIA- ANOS FINAIS - 6° ANO. MATERIAL DIDÁTICO CONSUMÍVEL, ANUAL, 
MULTIDISCIPLINAR (LÍNGUA PORTUGUESA, MATEMÁTICA, HISTÓRIA, 
GEOGRAFIA, CIÊNCIAS, ARTE E LÍNGUA INGLÊS E ESPANHOL. EM 
FORMATO 205MMX275MM, GRAMATURA MIOLO 75G E CAPA EM 
LAMINADO BRILHO, 250G, BROCHURA, IMPRESSO EM CORES. OS 
CONTEÚDOS DEVEM ESTAR AGRUPADOS POR DISCIPLINAS E 
ABORDADOS POR EIXOS TEMÁTICOS QUE PERPASSEM OS DIFERENTES 
COMPONENTES CURRICULARES, ORGANIZADOS POR ti N IDADES, 
SUBDIVIDIDAS EM CAPITULOS. A DIVISÃO EM UNIDADES DEVEM SER 
AGRUPADAS EM CAPÍTULOS DE MODO ORGÂNICO, EXPLORANDO UM 
MESMO EIXO TEMÁTICO. O MATERIAL TEM COMO PRERROGATIVA QUE 
O TRABALHO COM EIXOS PERMITA AO ALUNO A COMPREENSÃO DE UM 
DADO ASPECTO SOB OS PONTOS DE VISTA DAS DIFERENTES ÁREAS DO 
CURRÍCULO ESCOLAR. EM VARIADOS MOMENTOS, DEVE-SE BUSCAR 
UMA ABORDAGEM INTERDISCIPLINAR DOS TEMAS, VISANDO AO 
CONHECIMENTO GLOBAL, DINÀMICO E HISTÓRICO DA REALIDADE. OS 
EIXOS TEMÁTICOS ESPERADOS SÃO: IDENTIDADE E PLURALIDADE; 
ALIMENTAÇÃO. 

Und 600 
Editora 
Dinâmica R$ 17000 , R$ 102.000,00

48 

EIA- ANOS FINAIS - 7° ANO. MATERIAL DIDÁTICO CONSUMÍVEL, ANUAL, 
MULTIDISCIPLINAR (LÍNGUA PORTUGUESA, MATEMÁTICA, HISTÓRIA, 
GEOGRAFIA, CIÊNCIAS, ARTE E LÍNGUA INGLÊS E ESPANHOL. EM 
FORMATO 205MMX275MM, GRAMATURA MIOLO 75G E CAPA EM 
LAMINADO BRILHO, 2500, BROCHURA, IMPRESSO EM CORES. OS 
CONTEÚDOS ESTÃO AGRUPADOS POR DISCIPLINAS E ABORDADOS POR 
EIXOS TEMÁTICOS QUE PERPASSEM OS DIFERENTES COMPONENTES 
CURRICULARES, ORGANIZADOS POR UNIDADES, SUBDIVIDIDAS EM 
CAPITULOS. A DIVISÃO EM UNIDADES DEVEM SER AGRUPADAS EM 
CAPÍTULOS DE MODO ORGÂNICO, EXPLORANDO UM MESMO EIXO 
TEMÁTICO. O MATERIAL DEVE TER COMO PRERROGATIVA QUE O 
TRABALHO COM EIXOS PERMITA AO ALUNO A COMPREENSÃO DE UM 
DADO ASPECTO SOB OS PONTOS DE VISTA DAS DIFERENTES ÁREAS DO 
CURRÍCULO ESCOLAR. EM VARIADOS MOMENTOS, DEVE-SE BUSCAR 
UMA ABORDAGEM INTERDISCIPLINAR DOS TEMAS, VISANDO AO 
CONHECIMENTO GLOBAL, DINÂMICO E HISTÓRICO DA REALIDADE. OS 
EIXOS TEMÁTICOS ESPERADOS SÃO:MORADIA; SAÚDE E QUALIDADE 
DE VIDA. 

Und 600 
Editora 
Dinâmica 

R$ 170,00 R$ 102.000,00 

49 

EIA- ANOS FINAIS - B° ANO. MATERIAL DIDÁTICO CONSUMÍVEL, ANUAL, 
MULTIDISCIPLINAR (LÍNGUA PORTUGUESA, MATEMÁTICA, HISTÓRIA, 
GEOGRAFIA, CIÊNCIAS, ARTE E LÍNGUA INGLÊS E ESPANHOL. EM 
FORMATO 205MMX275MM, GRAMATURA MIOLO 75G E CAPA EM 
LAMINADO BRILHO, 250G, BROCHURA, IMPRESSO EM CORES. OS 
CONTEÚDOS DEVERÃO ESTAR AGRUPADOS POR DISCIPLINAS E 
ABORDADOS POR EIXOS TEMÁTICOS QUE PERPASSEM OS DIFERENTES 
COMPONENTES CURRICULARES, ORGANIZADOS POR UNIDADES, 
SUBDIVIDIDAS EM CAPITULOS. A DIVISÃO EM UNIDADES DEVERÁ 

Und 600 
Editora 
Dinâmica 

R$ 170,00 R$ 102.000,00 

Eqr: 
RR DISTRIBUIDORA 

CNET:27.179.006/0001-24 INSC.ESTADUAL:19597.428-0 
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Folha: 
Rubrica: 

RR DISTRIBUIDORA 
wouve - 

• E.11.,..,t ,VAS. 

AGRUPAR OS CAPÍTULOS DE MODO ORGÂNICO, EXPLORANDO UM 
MESMO EIXO TEMÁTICO. O MATERIAL DEVE TER COMO 
PRERROGATIVA QUE O TRABALHO COM EIXOS PERMITA AO ALUNO A 
COMPREENSÃO DE UM DADO ASPECTO SOB OS PONTOS DE VISTA DAS 
DIFERENTES ÁREAS DO CURRÍCULO ESCOLAR. EM VARIADOS 
MOMENTOS, DEVE-SE BUSCAR UMA ABORDAGEM INTERDISCIPLINAR 
DOS TEMAS, VISANDO AO CONHECIMENTO GLOBAL, DINÂMICO E 
HISTÓRICO DA REALIDADE. OS EIXOS TEMÁTICOS ESPERADOS SÃO: O 
PAÍS; A SOCIEDADE BRASILEIRA 

50 

EIA- ANOS FINAIS -9° ANO. MATERIAL DIDÁTICO CONSUMÍVEL, ANUAL, 
MULTIDISC1PLINAR (LÍNGUA PORTUGUESA, MATEMÁTICA, HISTÓRIA, 
GEOGRAFIA, CIÊNCIAS, ARTE E LÍNGUA INGLÊS E ESPANHOL. EM 
FORMATO 205MMX275MM, GRAMATURA MIOLO 75G E CAPA EM 
LAMINADO BRILHO, 250G, BROCHURA, IMPRESSO EM CORES. OS 
CONTEÚDOS DEVERÃO ESTAR AGRUPADOS POR DISCIPLINAS E 
ABORDADOS POR EIXOS TEMÁTICOS QUE PERPASSEM OS DIFERENTES 
COMPONENTES CURRICULARES, ORGANIZADOS POR UNIDADES, 
SUBDIVIDIDAS EM CAPITULOS. A DIVISÃO EM UNIDADES DEVERÁ 
AGRUPAR OS CAPÍTULOS DE MODO ORGÂNICO, EXPLORANDO UM 
MESMO EIXO TEMÁTICO. O MATERIAL DEVE TER COMO 
PRERROGATIVA QUE O TRABALHO COM EIXOS PERMITA AO ALUNO A 
COMPREENSÃO DE UM DADO ASPECTO SOB OS PONTOS DE VISTA DAS 
DIFERENTES ÁREAS DO CURRÍCULO ESCOLAR. EM VARIADOS 
MOMENTOS, DEVE-SE BUSCAR UMA ABORDAGEM INTERDISCIPLINAR 
DOS TEMAS, VISANDO AO CONHECIMENTO GLOBAL, DINÂMICO E 
HISTÓRICO DA REALIDADE. OS EIXOS TEMÁTICOS ESPERADOS SÃO: 
TRABALHO; DESENVOLVIMENTO E $USTENTABIL1DADE. 

 Und 600 
Editora 
Dinâmica 

R$ 170,00 R$ 102.000,00 

51 

EIA - Alfabetização - 1° ano - Manila] do Educador. Livro deverá ser 
destinado aos professores da Alfabetização/15 ano ,o livro deve ser 
adequado aos grandes debates no cenário brasileiro sobre a 
alfabetização de jovens e adultos e as contribuições trazidas pelos 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN),bem como aos subsídios 
fornecidos pelas análises do MEC.Deve trabalhar com a diversidade 
textual e a intertextualidade relacionada a textos de diferentes tipos e 
gèneros(verbais e não verbais ,literários ,informativos 
,poéticos,publicitárlos,humoristicos,contos,lendas,noticias,reportágens). 

Und 50 
Editora 
Di na mica 

R$ 170,00 R$ 8.500,00 

52 

EIA - Anos Iniciais - 2° e 3° ano - Manual do Educador. Livro deverá ser 
destinado aos professores da do 2° e 3° anos ,o livro deve ser adequado 
aos grandes debates no cenário brasileiro sobre a alfabetização de jovens 
e adultos e as contribuições trazidas pelos Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCN),bem como aos subsídios fornecidos pelas análises do 
MEC.Deve trabalhar com a diversidade textual e a intertextualidade 
relacionada a textos de diferentes tipos e gêneros (verbais e não verbais, 
literários ,informativos ,poéticos , publicitários , 
humorísficos,contos,lendas,noticias,reportágens). 

Und 50 . 
Di
Editoranâmica R$ 170,00 R$ 8.500,00 

53 

EIA -Anos Iniciais .45 e 5° ano - Manual do Educador.Livro deverá ser 
destinado aos professores do 42 e 5° anos ,o livro deve está adequado aos
grandes debates no cenário brasileiro sobre a alfabetização de Jovens e 
adultos e as contribuições trazidas pelos Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCN),bem como aos subsídios fornecidos pelas análises do 
MEC Deve trabalhar com a diversidade textual e a intertextualidade 
relacionada a textos de diferentes tipos e gêneros(verbais e não verbais, 
literários ,informativos, 
poéticos,publicitári os,humorísticos,contos,lendas,noticias,reportágens). 

Und 50 
Editora 
f i i nâmca) 

R$ 170,00 

--..-.... .---=. 

._.... 
--,---

R$ 8.500,00 

54 

EIA- ANOS FINAIS -6° AO 9° ANO - LÍNGUA PORTUGUESA - MANUAL DO 
EDUCADOR-Livro deverá ser destinado aos professores de Língua 
Portuguesa A obra deve estar pautada nos documentos oficiais que 
orientam a pratica docente: os Parâmetros Curriculares Nacionais e a 
Proposta Curricular dos anos finais do Ensino Fundamental. 

Und 
., 

o
"" 

Editora 
Dinâmica 

R$ 170,00 R$ 5.100,00 

55 

EIA- ANOS FINAIS - 6° AO 9° ANO - MATEMÁTICA - MANUAL DO 
EDUCADOR. Livro deverá ser destinado aos professores de Matemática. 
A obra deve estar pautada nos documentos oficiais que orientam a 
pratica docente: os Parâmetros Curriculares Nacionais e a Proposta 
Curricular dos anos finais do Ensino Fundamental. 

Und "" 
Editora 
Dinâmica 

R$ 170,00 R$ 5.100,00 

56 

EIA- ANOS FINAIS - 6" AO 9° ANO - HISTÓRIA - MANUAL DO EDUCADOR. 
Livro deverá ser destinado aos professores de História. A obra deve está 
pautada nos documentos oficiais que orientam a pratica docente: Os 
Parâmetros Curriculares Nacionais e a Proposta Curricular dos anos 
finais do Ensino Fundamental. 

Und 
.„., 
"" 

Editora 
Dinâmica 

R$ 170,00 R$ 5.100,00 

57 

EJA- ANOS FINAIS - 6" AO 9° ANO - GEOGRAFIA - MANUAL DO 
EDUCADOR. Livro deverá ser destinado aos professores de Geografia. A 
obra deve está pautada nos documentos oficiais que orientam a pratica 
docente: Os Parâmetros Curriculares Nacionais e a Proposta Curricular 
dos anos finais do Ensino Fundamental. 

Und 
, o
'" 

Editora 
Dinâmica 

R$ 170,00 R$ 5.100,00 

RR. DISTRIBUIDOR.A. 
CNPJ:27.179,00610001-24 INSC.ESTADUAL:19597.428-0 

RUA DAS TULIPAS N° 345, BAIRRO:SOQUEI TERES INA-P1 CEP:64049-140 
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58 

EIA- ANOS FINAIS - 6° AO 9° ANO - CIÊNCIAS - MANUAL DO EDUCADOR. 
Livro deverá ser destinado aos professores de Ciências. A obra deve está 
pautada nos documentos oficiais que orientam a pratica docente: Os 
Parâmetros Curriculares Nacionais e a Proposta Curricular dos anos 
finais do Ensino Fundamental, 

Und 
,,,, 
'" 

Editora 
Dinâmica R$ 170,00 R$ 5.100,00 

59 

EIA- ANOS FINAIS- 6° AO 9° ANO - ARTE - MANUAL DO EDUCADOR. 
Livro deverá ser destinado aos professores de Artes, obra deve está 
pautada nos documentos oficiais que orientam a pratica docente: Os 
Parâmetros Curriculares Nacionais e a Proposta Curricular dos anos 
finais do Ensino Fundamental. 

Und 30
Editora 
Dinâmica 

R$ 170,00 R$ 5.100,00 

60 

EIA- ANOS FINAIS - 6° AO 9° ANO - INGLÊS E ESPANHOL. MANUAL DO 
EDUCADOR. Livro deverá ser destinado aos professores de Inglês e 
Espanhol. A obra deve está pautada nas documentos oficiais que 
orientam a pratica docente: Os Parâmetros Curriculares Nacionais e a 
Proposta Curricular dos anos finais do Ensino Fundamental. 

Und 
,,,, 
•-"" 

Editora 
Dinâmica 

R$ 170,00 R$ 5.100,00 

R$ 979.200,00 

Valor Total do Lote III: R$ 979.200,00(Novecentos e setenta e nove mil e duzentos reais) 

LOTE IV:LIVROS PARADIDÁTICOS 

ITEM Descrição dos Itens Und Quant Marca V.Unitário V.Total 

61 

Coleção de Livros Paradidáticos para os alunos 
do ensino infantil 

KIT 200 Diversos R$ 150,00 R$ 30.000,00 

TOTAL R$ 30.000,00 

Valor Total do Lote IV: R$ 30.0000,00(Trinta mil reais) 

LOTE V:VALORES NA ESCOLA 

ITEM Descrição dos Itens Und Quant Marca V.Unitário V.Total 

62 

COLEÇÃO CONSTRUINDO VALORES NA 
ESCOLA:Livro sobre Valores na Escola-Livro do Aluno 
2° ano do Ensino Fundamental, que proporcionam 
reflexões sobre diversas áreas do conhecimento. O 
respeito; a diversidade; a solidariedade; a humildade; a 
amizade; a ética; a cidadania; a etnia; a prevenção às 
drogas e uma ampla discussão sobre juventude e 
sexualidade são temas propostos na coleção. O 
debate sobre essas temáticas é essencial para o 
espaço escolar nos dias atuais.Tamanho 28 X 21 em, 
Colorido, com capa papel triplex 250 gr. Com 
acabamento lombada quadrada e miolo papel off set 
de 90 gm. 

Und 910 
Edições 
Ipdh R$ 110,00 R$ 100.100,00 

63 

COLEÇÃO CONSTRUINDO VALORES NA 
ESCOLA: Livro sobre Valores na Escola-Livro do Aluno 
3° ano do Ensino Fundamental, que proporcionam 
reflexões sobre diversas áreas do conhecimento. O 
respeito; a diversidade; a solidariedade; a humildade; a 
amizade; a ética; a cidadania; a etnia; a prevenção às 
drogas e uma ampla discussão sobre juventude e 
sexualidade são temas propostos na coleção. O 
debate sobre essas temáticas é essencial para o 
espaço escolar nos dias atuais.Tamanho 28 X 21 cm, 
Colorido, com capa papel triplex 250 gr. Com 
acabamento lombada quadrada e miolo papel off set 
de 90 gm. 

Und 900 
Edições 
Ipdh R$ 110,00 R$ 99.000,00 

RR DISTRIBUIDORA 
CNRI:27,179.006/0001-24 INSC.ESTADUAL:19597.428-O 

RUA DAS TULIPAS N° 345, BAIRROJOQUE1 TERES INA-PI CEP:64049-140 
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COLEÇÃO CONSTRUINDO VALORES NA 
ESCOLA:Livro sobre Valores na Escola-Livro do Aluno 
do 4° ano Fundamental,que proporcionam reflexões 
sobre diversas áreas do conhecimento. O respeito; a 
diversidade; a solidariedade; a humildade; a amizade; 
a ética; a cidadania; a etnia; a prevenção às drogas e 
uma ampla discussão sobre juventude e sexualidade 
são temas propostos na coleção. O debate sobre 
essas temáticas é essencial para o espaço escolar nos 
dias atuais.Tamanho 28 X 21 cm, Colorido, com capa 
papel triplex PAPEL 250 gr. Com acabamento 
lombada quadrada e miolo papel off set de 90 gr. 

Und 910 
Edições 
lpdh R$ 110,00 R$ 100.100,00 

65 

COLEÇÃO CONSTRUINDO VALORES NA 
ESCOLA:Livro sobre Valores na Escola-Livro do Aluno 
do 5 ano Fundamental.que proporcionam reflexões 
sobre diversas áreas do conhecimento. O respeito; a 
diversidade; a solidariedade; a humildade; a amizade; 
a ética; a cidadania; a etnia; a prevenção às drogas e 
uma ampla discussão sobre juventude e sexualidade 
são temas propostos na coleção. O debate sobre 
essas temáticas é essencial para o espaço escolar nos 
dias atuais.Tamanho 28 X 21 cm, Colorido, com capa 
papel triplex PAPEL 250 gr. Com acabamento 
lombada quadrada e miolo papel off set de 90 gr. 

Und 995 
Edições 
lpdh R$ 110,00 R$ 109.450,00 

66 

COLEÇÃO CONSTRUINDO VALORES NA 
ESCOLA:Livro sobre Valores na Escola-Livro do Aluno 
do 6' ano Fundamental.que proporcionam reflexões 
sobre diversas áreas do conhecimento. O respeito; a 
diversidade; a solidariedade; a humildade; a amizade; 
a ética; a cidadania; a etnia; a prevenção às drogas e 
uma ampla discussão sobre juventude e sexualidade 
são temas propostos na coleção. O debate sobre 
essas temáticas é essencial para o espaço escolar nos 
dias atuais.Tamanho 28 X 21 cm, Colorido, com capa 
papel triplex PAPEL 250 gr. Com acabamento 
lombada quadrada e miolo papel off set de 90 gr. 

Und 925 
Edições 
lpdh R$ 110.00 RS 101.750,00 

67 

COLEÇÃO CONSTRUINDO VALORES NA 
ESCOLA:Livro sobre Valores na Escola-Livro do Aluno 
do 7° ano Fundamental,que proporcionam reflexões 
sobre diversas áreas do conhecimento. O respeito; a 
diversidade; a solidariedade; a humildade; a amizade; 
a ética; a cidadania; a etnia; a prevenção às drogas e 
uma ampla discussão sobre juventude e sexualidade 
são temas propostos na coleção. O debate sobre 
essas temáticas é essencial para o espaço escolar nos 
dias atuais.Tamanho 28 X 21 cm, Colorido, com capa 
papel triplex PAPEL 250 gr. Com acabamento 
lombada quadrada e miolo papel off set de 90 gr. 

Und 975 
Edições 
lpdh R$110,00 R$ 107.250,00 

68 

COLEÇÃO CONSTRUINDO VALORES NA 
ESCOLA:Livro sobre Valores na Escola-Livro do Aluno 
do 8° ano Fundamental,que proporcionam reflexões 
sobre diversas áreas do conhecimento. O respeito; a 
diversidade; a solidariedade; a humildade; a amizade; 
a ética; a cidadania; a etnia; a prevenção às drogas e 
uma ampla discussão sobre juventude e sexualidade 
são temas propostos na coleção. O debate sobre 
essas temáticas é essencial para o espaço escolar nos 
dias atuais.Tarnanho 28 X 21 cm, Colorido, com capa 
papel triplex PAPEL 250 gr. Com acabamento 
lombada quadrada e miolo papel off set de 90 gr. 

Und 970 
Edições 
lpdh R$ 110,00 R$ 106.700,00 

69 

COLEÇÃO CONSTRUINDO VALORES NA 
ESCOLA:Livro sobre Valores na Escola-Livro do Aluno 
do 9° ano Fundamental,que proporcionam reflexões 
sobre diversas áreas do conhecimento. O respeito; a Und 950 

Edições 
lpdh R$ 110,00 R$ 104.500,00 

RR. DISTRIBUIDORA 
CNPJ :27.179,0~0001-24 INSCESTA DUAL:19597.428-0 

RUA DAS TULIPAS NI' 345, HAIRRO:JOQUE1 TERESINA-P1 CEP:64049-140 
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diversidade; a solidariedade, a humildade; a amizade; 
a ética; a cidadania; a etnia; a prevenção as drogas e 
uma ampla discussão sobre juventude e sexualidade 
são temas propostos na coleção. O debate sobre 
essas temáticas é essencial para o espaço escolar nos 
dias atuais.Tamanho 28 X 21 cm, Colorido, com capa 
papel triplex PAPEL 250 gr. Com acabamento 
lombada quadrada e miolo papel off set de 90 gr. 

R$ 828.850,00 

Valor Total do Lote V: R$ 828.850,00(0itocentos e vinte e oito mil e oitocentos e cinquenta reais) 

LIVRO PARA EDUCAÇÃO FINANCEIRA NAS ESCOLAS 

ITEM DESCRIÇÃO DOS ITENS UND QUANT MARCA VAL.UNIT VAL.TOTAL 
COLEÇÃO EDUCAÇÃO FINANCEIRA E CONSUMO 
CONSCIENTE-1° ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL.CONTENTO:LIVRO DO ALUNO 
,LIVRO DA FAMILIA E LIVRO DO PROFESSOR.0 
LIVRO INFORMA E CONCIENTIZA OS ALUNOS 
SOBRE O PLANEJAMENTO FINANCEIRO E 
CONSUMO CONSCIENTE ,ABORDA O ASSUNTO DE 
UMA MANEIRA DIDÁTICA E EM LINGUAGEM 
ACESSÍVEL .LIVRO DO ALUNO:APROXIMADAMENTE 
120 PÁGINAS;FORMATO: 26 cm X 26 cm;CAPA: 4x0 
CORES PAPEL CARTÃO 250 grs;MIOLO : 4x4 CORES; 
PAPEL OFFSET 90 grs. ACABAMENTO: LOMBADA 
QUADRADA COLA PUR.LIVRO DA FAMILIA: 
APROXIMADAMENTE 48 PÁGINAS;FORMATO: 26 cm 
X 26 cm;CAPA: 4x0 CORES PAPEL CARTÃO 250 
grs;MIOLO: 4x4 CORES; PAPEL OFFSET 90 grs. 
ACABAMENTO: GRAMPO-CANOA. LIVRO DO 
PROFESSOR : APROXIMADAMENTE 192 
PÁGINAS;FORMATO: 26 cm X 26 cm; CAPA: 4x0 
CORES PAPEL CARTÃO 250 grs;MIOLO: 4x4 CORES; 
PAPEL OFFSET 90 grs.ACABAMENTO: LOMBADA 
QUADRADA COLA PUR.AUTORA:GRAZIELLA _ 
ROLLEMBERG. Divulgação R$ R$ 

70 UND 905 Cultutal 140,00 126.700,00 
COLEÇAO EDUCAÇÃO FINANCEIRA E CONSUMO 
CONSCIENTE-2° ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL.CONTENTO:LIVRO DO ALUNO 
.LIVRO DA FAMILIA E LIVRO DO PROFESSOR.0 
LIVRO INFORMA E CONCIENTIZA OS ALUNOS 
SOBRE O PLANEJAMENTO FINANCEIRO E 
CONSUMO CONSCIENTE ,ABORDA O ASSUNTO DE 
UMA MANEIRA DIDÁTICA E EM LINGUAGEM 
ACESSIVEL .LIVRO DO ALUNO: APROXIMADAMENTE 
120 PÁGINAS;FORMATO: 26 cm X 26 cm;CAPA: 4x0 
CORES PAPEL CARTÃO 250 grs;MIOLO : 4x4 CORES; 
PAPEL OFFSET 90 grs.ACABAMENTO: LOMBADA 
QUADRADA COLA PUR.LIVRO DA 
FAMILIA:APROXIMADAMENTE 48 
PÁGINAS;FORMATO: 26 cm X 26 cm;CAPA: 4x0 
CORES PAPEL CARTÃO 250 grs;MIOLO: 4x4 CORES; 
PAPEL OFFSET 90 grs. ACABAMENTO: GRAMPO-
CANOA.LIVRO DO PROFESSOR: 
APROXIMADAMENTE 192 PÁGINAS;FORMATO: 26 cm 
X 26 cm; CAPA: 4x0 CORES PAPEL CARTÃO 250 
grs;MIOLO: 4x4 CORES; PAPEL OFFSET 90 
grs.ACABAMENTO: LOMBADA QUADRADA COLA 
PUR.AUTORA:GRAZIELLA ROLLEMBERG. 

Divulgação R$ R$ 
71 UND 910 Cultutal 140,00 127.400,00 

RIR DISTRIBUIDORA 
CNPJ:27.179.006/0001-24 INSC.ESTADUAL:19597.428-O 

RUA I)AS TULIPA SNI° 345, BAIRROJOQUEI TERESINA-PI CEP:64049-140 
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COLEÇÃO EDUCAÇÃO FINANCEIRA E CONSUMO 
CONSCIENTE-3° ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL.CONTENTO:LIVRO DO ALUNO 
,LIVRO DA FAMILIA E LIVRO DO PROFESSOR.° 
LIVRO INFORMA E CONCIENTIZA OS ALUNOS 
SOBRE O PLANEJAMENTO FINANCEIRO E 
CONSUMO CONSCIENTE ,ABORDA O ASSUNTO DE 
UMA MANEIRA DIDÁTICA E EM LINGUAGEM 
ACESSIVEL .LIVRO DO ALUNO : APROXIMADAMENTE 
120 PÁGINAS;FORMATO: 26 cm X 26 cm;CAPA: 4x0 
CORES PAPEL CARTÃO 250 grs;MIOLO : 4x4 CORES; 
PAPEL OFFSET 90 grs.ACABAMENTO: LOMBADA 
QUADRADA COLA PUR.LIVRO DA 
FAMILIA:APROXIMADAMENTE 48 
PÁGINAS;FORMATO: 26 cm X 26 cm;CAPA: 4x0 
CORES PAPEL CARTÃO 250 grs;MIOLO: 4x4 CORES; 
PAPEL OFFSET 90 grs. ACABAMENTO: GRAMPO-
CANOKLIVRO DO PROFESSOR: 
APROXIMADAMENTE 192 PÁGINAS;FORMATO: 26 cm 
X 26 cm; CAPA: 4x0 CORES PAPEL CARTÃO 250 
grs;MIOLO: 4x4 CORES; PAPEL OFFSET 90 
grs.ACABAMENTO: LOMBADA QUADRADA COLA 
PUR.AUTORA:GRAZIELLA ROLLEMBERG. 

UND 900 
Divulgação 

Cultutal 
R$ 
140,00 

R$ 
126.000,00 

73 

COLEÇÃO EDUCAÇÃO FINANCEIRA E CONSUMO 
CONSCIENTE-4° ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL.CONTENTO:LIVRO DO ALUNO 
,LIVRO DA FAMILIA E LIVRO DO PROFESSOR.° 
LIVRO INFORMA E CONCIENTIZA OS ALUNOS 
SOBRE O PLANEJAMENTO FINANCEIRO E 
CONSUMO CONSCIENTE ,ABORDA O ASSUNTO DE 
UMA MANEIRA DIDÁTICA E EM LINGUAGEM 
ACESSÍVEL .LIVRO DO ALUNO:APROXIMADAMENTE 
120 PÁGINAS;FORMATO: 26 cm X 26 cm;CAPA: 4x0 
CORES PAPEL CARTÃO 250 grs;MIOLO : 4x4 CORES; 
PAPEL OFFSET 90 grs.ACABAMENTO: LOMBADA 
QUADRADA COLA PUR.LIVRO DA 
FAMILIA:APROXIMADAMENTE 48 
PÁGINAS;FORMATO: 26 cm X 26 cm;CAPA: 4x0 
CORES PAPEL CARTÃO 250 grs;MIOLO: 4x4 CORES; 
PAPEL OFFSET 90 grs. ACABAMENTO: GRAMPO-
CANOA.LIVRO DO PROFESSOR: 
APROXIMADAMENTE 192 PÁGINAS;FORMATO: 26 cm 
X 26 cm; CAPA: 4x0 CORES PAPEL CARTÃO 250
grs;MIOLO: 4x4 CORES; PAPEL OFFSET 90 
grs.ACABAMENTO: LOMBADA QUADRADA COLA 
PUR.AUTORA:GRAZIELLA ROLLEMBERG. 

UND 

---,"' -_ „,.... 

910 
Divulgação 

Cultutal 
R$ 
140,00 

R$ 
127.400,00 

74 

COLEÇÃO EDUCAÇÃO FINANCEIRA E CONSUMO 
CONSCIENTE--5° ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL.CONTENTO:LIVRO DO ALUNO 
,LIVRO DA FAMILIA E LIVRO DO PROFESSOR.° 
LIVRO INFORMA E CONCIENTIZA OS ALUNOS 
SOBRE O PLANEJAMENTO FINANCEIRO E 
CONSUMO CONSCIENTE ,ABORDA O ASSUNTO DE 
UMA MANEIRA DIDÁTICA E EM LINGUAGEM 
ACESSÍVEL .LIVRO DO ALUNO: APROXIMADAMENTE 
120 PÁGINAS;FORMATO: 26 cm X 26 cm;CAPA: 4x0 
CORES PAPEL CARTÃO 250 grs;MIOLO : 4x4 CORES; 
PAPEL OFFSET 90 grs.ACABAMENTO: LOMBADA 
QUADRADA COLA PUR.LIVRO DA 
FAMILIA:APROXIMADAMENTE 48 
PÁGINAS;FORMATO: 26 cm X 26 cm;CAPA: 4x0 
CORES PAPEL CARTÃO 250 grs;MIOLO: 4x4 CORES; 
PAPEL OFFSET 90 grs. ACABAMENTO: GRAMPO-
CANOA.LIVRO DO PROFESSOR: 
APROXIMADAMENTE 192 PÁGINAS;FORMATO: 26 cm 
X 26 em; CAPA: 4x0 CORES PAPEL CARTÃO 250 
grs;MIOLO: 4x4 CORES; PAPEL OFFSET 90 UND 995 

Divulgação 
Cultutal 

R$ 
140,00 

R$ 
139.300,00 

RR DISTRIBUIDORA 
CNPI:27,179.006/0001-24 IN SCESTAD JAL:195`;7.4 -O 

RUA DAS 'TULIPAS N' 345, BAIRROJOQUEI TERESINA-Pi ( I- V64049-140 

=V= 
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grs.ACABAMENTO: LOMBADA QUADRADA COLA 
PUR.AUTORA:GRAZIELLA ROLLEMBERG, 

R$ 
646.800,00 

Valor Total do Lote VI: R$ 646.800,00(Seiscentos e quarenta e seis mil e oitocentos reais) 

Valor Global da Proposta R$ 5.588.650,00 (cinco milhões e quinhentos e 
oitenta e oito mil e seiscentos e cinquenta reais) 

1 Validade da Proposta-60(sessenta)dias corridos, a contar da data da apresentação; 
2 Prazo de Execução-Conforme definido no Anexo I do Edital; 

3 Declaramos que nesta proposta compreende todos os tributos, despesas ou encargos de qualquer natureza ,resultante do 
fornecimento/serviço. 
4 Declaramos expressa e total concordância com os termos deste Edital e seus Anexos. 

Dados do representante legal da empresa, conforme consta na procuração ou documento equivalente: 

Nome: RÔMULO FRANCKLIN DO REGO LIMA 
Identidade n°/ Órgão Expedidor: 2238975 SSP-PI 

CPF n° :661.593.263-68 
e-mail pessoal: romulo.francklinghotmail.com 
e-mail institucional: rfraneklin20@gmailcom 

Teresina(PI) 22 de Dezembro de 2021 
Assinado de forma digital por 

ROMULO FRANCKLIN DO ROMULO FRANCKLIN DO REGO 

REGO LIMA:66159326368 LIMA:66159326368 
Dados: 2021 1222221717 -0300' TJ 

R FRANCKLIN DO REGO LIMA EIRELI-ME 

CNPJ: 27.179 .006/0001 -24 

REPRES.LEGAL:RÔMULO FRANCKLIN DO REGO LIMA 

PROFISSÃO:EMPRESÁRIO 

CARGO :ADMINISTRADOR 

CPF: 661.593.263-68 

RG n°2238975 SSP-PI. 

RR DISTRIBUIDORA 
CNP127.179 006/0001-24 IN SCESTADUAL:19597.428-0 

RUA DASTULIPAS N' 345, BALR.R030QUE1 l'ERESLNA-P1 CEP:64049-140 
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RR DISTRIBUIDORA 
ALIEMTAÇ AO ESCOLAR • PRODUTOS DE LIMPL.;•.L 

EXPEDIENTE EM GERAL 

1. ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE 

1.1. Parâmetros implementados, em atendimento aos Incisos do 

"caput" do artigo 41 do Decreto 8.420/2015 

Atuando em conformidade com a transparência, ética e 

integridade e visando o fortalecimento de seus valores, a RR DISTRIBUIDORA. 

implementou regras voltadas à integridade, onde estão definidas, especialmente, 

no Código de Conduta e nas Políticas Internas da empresa. Abordando regras 

sobre Ambiente de Trabalho (assédio e discriminação), Combate a Corrupção 

(Cortesias Comerciais, Contribuições Políticas, Patrocínios e Doações, 

Contratação de Terceiros, Relações com Agentes Públicos), Conflito de 

Interesses, Concorrência, Prevenção contra Lavagem de Dinheiro, Uso e Proteção 

de Ativos (Proteção de dados pessoais), Meio Ambiente, Departamento de 

Compliance (canais de denúncia e comunicação, descumprimento e 

consequências). 

Além de todas essas normas, nós atuamos de forma incisiva 

na prevenção, detecção e mitigação de desvios, irregularidades, fraudes e atos 

ilícitos praticados contra a administração pública. 

1.2 Descrição do modo de implementação dos parâmetros previstos na 

alínea "a" 

O Programa de Integridade da RR DISTRIBUIDORA foi 

desenvolvido e implementado com base nas atividades e no porte empresarial. 

Concentramos nossas principais regras no Código de 

Conduta da empresa, na Política Anticorrupção, Política de Brindes e Política de 

Treinamentos. A Alta Direção da RR DISTRIBUIDORA está comprometida e 

atua constantemente na implementação efetiva de todas as normas definidas, 

através de comunicados aos colaboradores e terceiros, treinamentos, destinação de 

éto/ 
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recursos necessários e análise crítica periódica, contando com monitoramento 

constante e eficaz. 

Para que o Programa de Integridade atinja seus objetivos, 

designamos um profissional responsável, o qual possui autoridade, Certificação 

em Compliance Anticorrupção e independência para desenvolver suas atividades. 

Estamos em processo de aprimoramento e, em breve, elegeremos um Comitê de 

Compliance para que haja maior propagação desta cultura de Integridade; 

Importante mencionar que programa da empresa baseia-se no 

levantamento de riscos inerentes às atividades executadas pela mesma. Primeiro, 

é feito levantamento, em seguida a análise e classificação e, em seguida, 

estabelecido os controles (financeiros ou não), para prevenção e mitigação de 

irregularidades, desvios, fraudes e atos ilícitos que possam ser praticados contra a 

Administração Pública ou terceiros. 

Em síntese, nosso programa é monitorado e medido 

constantemente para que, a cada ciclo, seja mais eficiente. 

1.2. Importância da Implementação do Programa de Integridade 

A RR DISTRIBUIDORA preza por todas as normas 

definidas no Programa de Integridade, considerando-as importantes para o 

desenvolvimento empresarial e dedicando-se, ao máximo, para que sejam 

cumpridas em sua totalidade. 

Entendemos que estar em conformidade vai muito além de 

cumprir as normas e leis estabelecidas. Assim, nosso esforço diário é para que a 

integridade esteja atrelada à cultura organizacional da empresa, pois sabemos que 

estaremos beneficiando a nós e toda a sociedade. 
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2. MODO DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE 

INTEGRIDADE 

A RR DISTRIBUIDORA. tem definida a seguinte estrutura 

para seu Programa de Integridade: 

• Comprometimento da Alta Direção: Além da análise da 

necessidade de desenvolvimento e implementação de um Programa de Integridade, 

nossa direção também verifica se o mesmo está se propagando conforme os valores 

e princípios da empresa. Dessa forma, atua de maneira contínua, fiscalizando, 

enviando comunicados aos colaboradores e terceiros que mantemos 

relacionamento, há treinamento voltado exclusivamente para a Alta Direção, 

tratando de como deve ser o comportamento da liderança e a importância das suas 

atitudes como exemplo para os demais, são destinados recursos para que haja 

melhoria contínua do programa, além dos demais esforços necessários para que 

surta os efeitos esperados. 

• Identificação de Riscos: São realizadas análises dos riscos de quatro 

em quatro meses ou conforme haja necessidade. Nestas, identificam-se os possíveis 

riscos de desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos que possam ser praticados; 

a chance de ocorrere; o impacto que podem causar, para que, baseados nessa 

identificação, sejam definidos os controles específicos (financeiros ou não) para 

prevenção, detecção e mitigação. Aqui, inclui-se tanto os riscos residuais quanto os 

inerentes ao negócio. Todo este processo segue um padrão estabelecido pela 

Diretriz de Riscos adotada pela empresa. 

• Designação de responsável: A Empresa designou um responsável 

que possui autoridade, conhecimento e independência para o desenvolvimento de 

suas atividades, especialmente na supervisão da concepção e implementação do 

programa; aconselhamento e orientação para os colaboradores ; reporte do 

desempenho do programa à Alta Direção e melhoramento contínuo. Estamos em 



Processo ç()6

Folha: 
Rubrica: 

RR  DISTRIBUIDORA 
ALIEMTAÇA0 ESCOLAR - PRODUTOS Dr_ L,MPELA 

EXPEOFENTE FM GERAL 

processo de definição do nosso Comitê de Compliance, que deverá ser estabelecido 

em breve. 

• Código de Conduta: No Código de Conduta da empresa são 

determinadas as regras para o Ambiente de Trabalho (assédio e discriminação), 

Combate a Corrupção (Cortesias Comerciais, Contribuições Políticas, Patrocínios 

e Doações, Contratação de Terceiros, Relações com Agentes Públicos), Conflito de 

Interesses, Concorrência, Prevenção contra Lavagem de Dinheiro, Uso e Proteção 

de Ativos (Proteção de dados pessoais), Meio Ambiente, Departamento de 

Compliance (canais de denúncia e comunicação, descumprimento e 

consequências). 

• Política Anticorrupção: Tem como base a Lei Anticorrupção, 

fornecendo meios e ferramentas adequadas para o auxílio na identificação de 

situações de risco, possíveis pagamentos indevidos e a forma de agir nesses casos. 

Assim como as demais, encontra-se disponível para todos os Colaboradores e, 

sempre que possível, é tratada nas reuniões, treinamentos e encontros, reafirmando 

as diretrizes da empresa e sugerindo que quaisquer dúvidas sejam reportadas ao 

Departamento de Compliance. 

• Política de Brindes e Presentes: Essa Política tem como função 

auxiliar a conduta dos colaboradores e terceiros quanto aos procedimentos de oferta, 

promessa, aceitação de brindes e presentes em conformidade com a Lei 

Anticorrupção. Sendo assim, é de suma importância que todos aqueles que possuam 

relações comerciais com a empresa respeite e cumpra essa política, para que em 

nenhum momento seja questionada a boa reputação e idoneidade da empresa. 

• Política de Treinamentos: Nossos colaboradores, em sua totalidade, 

possuem acesso aos treinamentos acerca do programa de integridade, sendo que 

nosso maior objetivo é que todos realmente entendam as regras para que possam 

cumpri-las de maneira eficaz, estando preparados para detectar e reagir a possíveis 

casos de corrupção e demais fraudes. Dessa forma, entendendo a importância dos 

nossos canais de comunicações e denúncias, saibam utilizá-los, uma vez que é 
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garantindo o anonimato, a confidencialidade e não retaliação. Nós consideramos 

essencial a participação de todos. Como possuímos vários setores com funções 

diferentes, os treinamentos são feitos de forma específica para cada setor e, em 

seguida, reafirmado a todos. Assim, conseguimos direcionar melhor a mensagem a 

ser entregue. 

• Canais de denúncias, investigação e medidas 

disciplinares: disponibilizamos Canais de Comunicação com mecanismos capazes 

de garantir a confidencialidade para receber informações ou denúncias, 

identificadas ou anônimas, sobre eventuais descumprimentos dos princípios e 

valores da empresa. Os canais são: ouvidoria.compliance@gmail.com e aplicativo 

disponível para baixar no Google Play, App Store e QR CODE disponibilizado na 

empresa. Todos os relatos recebidos serão apurados e discutidos pelo Departamento 

de Compliance, as denúncias de boa fé serão investigadas e, se confirmada a 

procedência, aplicaremos a medida disciplinar adequada ao caso. 

• Medição e monitoramento: Nosso programa é 

monitorado e medido de forma constante para que possamos acompanhar sua 

efetividade, detectar necessidades de correções e implementar as melhorias 

necessárias. 

• Auditoria: Possuímos um plano de auditoria, que será 

realizado por profissionais especializados e independentes, a partir do mês de 

dezembro de 2021 todos os anos. Serão auditadas todas as áreas de Compliance. 

• Medidas disciplinares em caso de violação do 

programa de integridade: Todos os que infringirem as normas do nosso programa, 

responderão de forma proporcional ao ato praticado, conforme descrito no Código 

de Conduta da RR DISTRIBUIDORA. 
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3. ATUAÇÃO DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE NA 

PREVENÇÃO, REMEDIAÇÃO E DETECÇÃO DO ATO LESIVO, OBJETO 

DA APURAÇÃO 

Nosso programa de integridade é estruturado de forma que 

possamos prevenir, remediar e detectar possíveis atos lesivos tanto para a própria 

empresa quanto à administração pública. Desenvolvemos regras claras e objetivas, 

bem como buscamos propaga-las ao máximo para que não exista dúvidas ou alegação 

de falta de conhecimento. 

Incentivamos que sejam feitas denúncias de boa fé, através 

dos Canais de Comunicações e proibimos qualquer tipo de retaliação. Delitos que 

venham a ser comprovados serão informados à Alta Administração que tomará as 

providências e reportará, se necessário, às autoridades competentes . 

Um Compliance eficaz evita danos incalculáveis a qualquer 

organização, seja ela pública ou privada. Por isso, nos comprometemos em cumprir 

e propagar tudo aquilo que adotamos no nosso Programa. 

• 
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ANEXOS 

1) Comprometimento da Alta Direção: ata de reunião e treinamento alta direção; 

2) Código de Conduta; 

3) Políticas Internas; 

4) Matriz e Diretriz de riscos; 

5) Canal de comunicação e denúncias (print de telas do aplicativo, além do 

Código de Conduta. 
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Ata de N": 001 

Realizada em: 07/11/2020 

Hora de Início: 10:00 hrs 

Hora de Término: 11:10 hrs 

Local: Sede da RR Distribuidora 

Objetivo: Apresentar à Alta Direção da empresa o Código de Conduta da empresa e 

treiná-lo para que, sendo aprovado, seja divulgado aos demais colaboradores. 

Participantes: Marina Teixeira e Rói-nulo Francklin do Rego Lima 

Assuntos abordados: 

A reunião teve início à 10 horas. 

Iniciou com a apresentação do Código de Conduta ao Diretor da RR 

Distribuidora, detalhando cada tema abordado, conforme a necessidade e o ramo de 

atividade da empresa. 

Rôniulo levantou quesuonamentos sobre os contioles internos 

esta idos, principalmente do que diz respeito aos contratos com a Administração 

Pública e como seria feito o treinamento dos colaboradores para que fosse realmente 

absorvido e compreendido o que esta ali descrito. 

Marina explicou o plano de ação para que o Programa de Compliance tenha 

eficácia, momento em que o Diretor manifestou sua aprovação. Foram dados exemplos 

de escândalos envolvendo empresas de distribuição de medicamentos e enfatizado a 

importância do comprometimento da Alta Administração da empresa para que haja de 

fato aproveitamento do Programa. 

Após sanar todas as dúvidas, o Código de Conduta foi aprovado, não sendo 

necessário alteração e ficou estabelecido que o treinamento ocorrerá de forma 

presencial no dia 04 de maio de 2021, na sede da empresa. 

cry4 


