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SUMÁRIO

Descrição Página

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 1

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 014/2021.

            A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DO MARANHÃO,
ESTADO DO MARANHÃO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, e,

Considerando o Disposto no art. 43, sobre a observância do processo e julgamento de licitação da Lei Federal nº 8.666/93
e suas alterações posteriores,

RESOLVE:

Art. 1º - Homologar a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL SRP nº 014/2021, realizada no dia 12 de agosto de
2021, por estar de acordo com a legislação em vigor.

Art. 2º - Homologar à proponente EDSON P COSTA JUNIOR EIRELI, inscrita no CNPJ n° 35.187.278/0001-02,  pelo valor
global de R$ 290.862,00 (Duzentos e noventa mil e oitocentos e sessenta e dois reais).

LOTE I - Material Pedagógico para a Educação Infantil (2 a 5 anos)
ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT MARCA V. UNIT. POR

SEGUIMENTO
V. TOTAL 

1 COLEÇÃO SET
BRASIL(SISTEMA DE
ENSINO)-Material
Pedagógico para
educação infantil (2 a 5
anos) com: Livros didáticos
(impressos e digitais) para
alunos da Educação
Infantil os impressos Livros
impressos em papel
cartão, remessa anual,
impresso em cores,
composto por pranchas
que favorecem o trabalho
manual, o fazer artístico e
o desenvolvimento da
coordenação motora;
Material impresso e digital
destinada a avaliação
(sondagem) para alunos

UND 490 Editora
Moderna

R$ 295,00

(Duzentos e noventa
e cinco reais)

R$ 144.550,00

(Cento e
quarenta e
quatro mil e
quinhentos e
cinquenta e
cinco reais)

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DO MARANHÃO - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTE DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO: 

http://centraldomaranhao.ma.gov.br/transparencia/diario

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: bf22a4482b1802d5536760ac5b28c801eb67ce03
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de 5 anos; Plataforma
digital de aprendizagem
para alunos e professores
Ambiente digital de
aprendizagem com acesso
para alunos, familiares,
professores e gestores,
por meio de logins e
senhas individuais;
Formação continuada e
capacitação de docentes e
gestores dos diversos
níveis Educação Infantil (2
a 5 anos), cujo conteúdo
tenha alinhamento com os
materiais didáticos
impressos, para
atendimento deste item,
deverão ser apresentado
um descritivo geral do
assessoramento e sua
contribuição para formação
continuada de toda equipe
(técnica, docentes e
gestores), a cada final de
carga horaria de formação,
emitir certificado aos
participantes; Avaliação
Institucional destinada a
alunos e pais da Educação
Infantil (5 anos) com foco
nos objetivos de
aprendizagem da BNCC
(Base Nacional Comum
Curricular) para cada
campo de experiência,
com proposta de nortear e
sondar o desenvolvimento
dos alunos em
consonância com o PNA
(Plano Nacional de
Alfabetização).

VALOR TOTAL DO LOTE I R$ 144.550,00

 

VALOR TOTAL DO LOTE I R$ 144.550,00(CENTO E QUARENTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA
REAIS).

LOTE II - Livros didáticos para Ensino Fundamental do (2°, 5º e 9°)
ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANTD MARCA  V.UNIT  V. TOTAL
1 COLEÇÃO APROVA BRASIL-

LIVRO ATIVIDADES LÍNGUA
PORTUGUESA PARA 2º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL I -

UND 200 Editora
Moderna

R$ 112,00

(Cento e doze
reais)

R$ 22.400,00

(Vinte e dois mil e
quatrocentos reais)
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ALUNO: Livro consumível para
disciplina de Língua Portuguesa,
destinado aos alunos do 2º ano do
Ensino Fundamental I, composto no
mínimo por 100 (cem) e no máximo
por 120 (cento e vinte) páginas
impressas em papel Offset com
aproximadamente 90g/m², com
acabamento em espiral empastado
com capa plástica, no formato
20,5cm x 27,5cm, organizados no
mínimo em 10 (dez) lições,
compostas pelos seguintes
conteúdos: leituras de adivinha,
trava-língua, parlenda, texto
jornalístico, legenda, convite, receita
culinária, regras de jogo, lenda e
fábulas. Cada lição é 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
encontrará inserido no próprio livro,
sem folhas a parte, um desafio de
leitura e um simulado, para que se
possa avaliar o processo de
aprendizagem, sendo esta, uma
etapa indispensável no processo
crescente de aquisição de
conhecimento. A sequência de
conteúdos  está organizada de
acordo com os conteúdos definidos
pela Base Nacional Comum
Curricular (BNCC) para o 2º ano,
considerando uma ordem crescente
de dificuldade.Autor:Obra Coletiva.

2 COLEÇÃO APROVA BRASIL-GUIA
DE RECURSOS DIDÁTICOS-
LIVROS ATIVIDADES LÍNGUA
PORTUGUESA PARA 2º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL I -
PROFESSOR: Livro consumível
para disciplina de Língua
Portuguesa,  destinado aos
professores do 2º ano do Ensino
Fundamental I, composto por no
mínimo 95 (noventa e cinco) páginas
impressas em papel Offset com
aproximadamente 90g/m², com
acabamento em brochura,
empastado com capa plástica, no

UND 10 Editora
Moderna

R$ 142,00

(Cento e
quarenta e
dois reais)

R$ 1.420,00

(Um mil e
quatrocentos e vinte
reais)
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formato aproximado de 23,0cm x
28,8cm, com no mínimo 10 (dez)
lições. Destinado aos professores do
2º ano do Ensino Fundamental I,
trazendo orientações pedagógicas
detalhadas para cada conteúdo
trabalhado e também para cada
simulado, para ajudar os alunos no
momento da correção das questões
propostas, relação dos conteúdos
desenvolvidos nas lições anteriores
e que são explorados nas questões
propostas no simulado e indicação
das habilidades e competências
avaliadas, com base nas Matrizes
de Referência do Saeb, sobretudo a
Avaliação Nacional de Alfabetização
(ANA). Cada página deverá conter a
reprodução reduzida da página do
livro do aluno gabaritado, relação
das habilidades e capacidades
essenciais do aluno para
aprendizagem dos conteúdos da
lição, comentários, sugestões e
orientações específicas para o
desenvolvimento das questões,
incluindo trabalhos preliminares e
finais essenciais, relação dos
conteúdos desenvolvidos nas
páginas, além de sugestões de
atividades caso sejam observadas
dificuldades. Acompanha o Guia do
Professor, 04 (quatro) fichas para
registro de Desafios de Leitura que
avaliem a fluência leitora dos
estudantes, impressas em Offset
com aproximadamente 75g/m² em
formato aproximado de 27,0cm x
40,0cm. Serão 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.Oferecemos uma proposta
de Avaliação Diagnóstica, a ser
aplicada no início do ano letivo com
o objetivo Página 3 de 29 de
oportunizar um planejamento mais
assertivo no que diz respeito ao
trabalho com competências de
habilidades do Saeb, a partir da
observação do desempenho dos
estudantes, da turma e da rede de
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ensino.Autor:Obra Coletiva.
3 COLEÇÃO APROVA BRASIL-

LIVRO ATIVIDADES LÍNGUA
PORTUGUESA PARA 5º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL I -
ALUNO: Livro consumível para
disciplina de Língua Portuguesa,
destinado aos alunos do 5º ano do
Ensino Fundamental I, composto no
mínimo por 100 (cem) e no máximo
por 120 (cento e vinte) páginas
impressas em papel Offset com
aproximadamente 90g/m², com
acabamento em espiral empastado
com capa plástica, no formato
20,5cm x 27,5cm, organizados no
mínimo em 10 (dez) lições,
compostas pelos seguintes
conteúdos: leituras de adivinha,
trava-língua, parlenda, texto
jornalístico, legenda, convite, receita
culinária, regras de jogo, lenda e
fábulas. Cada lição é 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
encontrará inserido no próprio livro,
sem folhas a parte, um desafio de
leitura e um simulado, para que se
possa avaliar o processo de
aprendizagem, sendo esta, uma
etapa indispensável no processo
crescente de aquisição de
conhecimento. A sequência de
conteúdos está organizada de
acordo com os conteúdos definidos
pela Base Nacional Comum
Curricular (BNCC) para o 5º ano,
considerando uma ordem crescente
de dificuldade.Autor:Obra Coletiva.

UND 200 Editora
Moderna

R$ 112,00

(Cento e doze
reais)

R$ 22.400,00

(Vinte e dois mil e
quatrocentos reais)

4 COLEÇÃO APROVA BRASIL-GUIA
DE RECURSOS DIDÁTICOS-
LIVRO ATIVIDADES LÍNGUA
PORTUGUESA PARA 5º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL I -
PROFESSOR: Livro consumível
para disciplina de Língua
Portuguesa, destinado aos
professores do 5º ano do Ensino
Fundamental I, composto por no

UND 10 Editora
Moderna

R$ 142,00

(Cento e
quarenta e
dois reais)

R$ 1.420,00

(Um mil e
quatrocentos vinte
reais)
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mínimo 95 (noventa e cinco) páginas
impressas em papel Offset com
aproximadamente 90g/m², com
acabamento em brochura,
empastado com capa plástica, no
formato aproximado de 23,0cm x
28,8cm, com no mínimo 10 (dez)
lições. Destinado aos professores do
2º ano do Ensino Fundamental I,
trazendo orientações pedagógicas
detalhadas para cada conteúdo
trabalhado e também para cada
simulado, para ajudar os alunos no
momento da correção das questões
propostas, relação dos conteúdos
desenvolvidos nas lições anteriores
e que são explorados nas questões
propostas no simulado e indicação
das habilidades e competências
avaliadas, com base nas Matrizes
de Referência do Saeb, sobretudo a
Avaliação Nacional de Alfabetização
(ANA). Cada página contém a
reprodução reduzida da página do
livro do aluno gabaritado, relação
das habilidades e capacidades
essenciais do aluno para
aprendizagem dos conteúdos da
lição, comentários, sugestões e
orientações específicas para o
desenvolvimento das questões,
incluindo trabalhos preliminares e
finais essenciais, relação dos
conteúdos desenvolvidos nas
páginas, além de sugestões de
atividades caso sejam observadas
dificuldades.Acompanha o Guia do
Professor, 04 (quatro) fichas para
registro de Desafios de Leitura que
avaliem a fluência leitora dos
estudantes, impressas em Offset
com aproximadamente 75g/m² em
formato aproximado de 27,0cm x
40,0cm. Serão  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. Oferecemos uma proposta
de Avaliação Diagnóstica, a ser
aplicada no início do ano letivo com
o objetivo Página 3 de 29 de
oportunizar um planejamento mais
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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.Autor:Obra Coletiva.

5 COLEÇÃO APROVA BRASIL-
LIVRO ATIVIDADES LÍNGUA
PORTUGUESA PARA 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL II -
ALUNO: Livro consumível para
disciplina de Língua Portuguesa,
destinado aos alunos do 9º 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 é 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  encontrará 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 estarão  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

UND 180 Editora
Moderna

R$ 132,00

(Cento e trinta
e dois reais) R$ 23.760,00

(Vinte e três mil e
setecentos e
sessenta reais)
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aproximadamente 05 (cinco)
conteúdos trabalhados, para se
familiarizarem com o modelo de
prova de gabarito. A sequência de
conteúdos  está organizada de
acordo com os conteúdos definidos
pela Base Nacional Comum
Curricular (BNCC) para o 9º ano,
considerando uma ordem crescente
de dificuldade.Autor:Obra Coletiva.

6 COLEÇÃO APROVA BRASIL-GUIA
DE RECURSOS DIDÁTICOS-
LIVRO ATIVIDADES LÍNGUA
PORTUGUESA PARA 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL II -
PROFESSOR: Livro consumível
para disciplina de Língua
Portuguesa,  destinado aos
professores do 9º 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. Destinado aos professores
dos 6º anos do Ensino Fundamental
II,  trazendo 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 contém 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.
Acompanha o Guia e Recursos
Didáticos de Língua Portuguesa, 04
(quatro) fichas para registro,

UND 6 Editora
Moderna

R$ 142,00

(Cento e
quarenta e
dois reais)

R$ 852,00

(Oitocentos e
cinquenta e dois
reais)
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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. Serão  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.
Oferecemos  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.Autor:Obra Coletiva.

7 COLEÇÃO APROVA BRASIL-
LIVRO ATIVIDADES DE
MATEMÁTICA PARA 2º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL I -
ALUNO: Livro consumível para
disciplina de Matemática,  destinado
aos alunos do 2º 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.
Oferecemos também tabuleiros ou
peças prontas, disponíveis no
desenvolvimento dos conteúdos ou
como material destacável. Cada
lição é planejada para uma aula de
aproximadamente 55 (cinquenta e

UND 200 Editora
Moderna

R$ 112,00

(Cento e doze
reais)

R$ 22.400,00

(Vinte e dois mil e
quatrocentos reais)

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DO MARANHÃO - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTE DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO: 

http://centraldomaranhao.ma.gov.br/transparencia/diario

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: bf22a4482b1802d5536760ac5b28c801eb67ce03

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QRCODE AO LADO



Central do Maranhão - MA :: Diário Oficial - Edição 336 :: Quinta, 19 de Agosto de 2021 :: Página 10 de 17

C
ar

im
bo

 d
e 

T
em

po
 : 

19
/0

8/
20

21
 1

6:
39

:3
9

P
ág

in
a 

10
 d

e 
17

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  encontrará 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 está
organizada de acordo com os
conteúdos definidos pela Base
Nacional Comum Curricular (BNCC)
para o 2º ano, considerando uma
ordem crescente de
dificuldade.Autor:Obra Coletiva.

8 COLEÇÃO APROVA BRASIL-GUIA
DE RECURSOS DIDÁTICOS-
LIVRO ATIVIDADES DE
MATEMÁTICA PARA 2º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL I -
PROFESSOR: Livro consumível
para disciplina de Matemática,
destinado aos professores do 2º 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. Destinado aos professores
do 2º 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 contém  a
reprodução reduzida da página do

UND 10 Editora
Moderna

R$ 142,00

(Cento e
quarenta e
dois reais)

R$ 1.420,00

(Um mil e
quatrocentos e vinte
reais)
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PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QRCODE AO LADO



Central do Maranhão - MA :: Diário Oficial - Edição 336 :: Quinta, 19 de Agosto de 2021 :: Página 11 de 17

C
ar

im
bo

 d
e 

T
em

po
 : 

19
/0

8/
20

21
 1

6:
39

:3
9

P
ág

in
a 

11
 d

e 
17

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. Serão 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. Oferecemos 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.Autor:Obra Coletiva.

9 COLEÇÃO APROVA BRASIL-
LIVRO DE ATIVIDADES DE
MATEMÁTICA PARA 5º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL I -
ALUNO: Livro consumível para
disciplina de Matemática,  destinado
aos alunos do 5º 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.
Oferecemos também tabuleiros ou
peças prontas, disponíveis no
desenvolvimento dos conteúdos ou

UND 200 Editora
Moderna

R$ 112,00

(Cento e doze
reais)

R$ 22.400,00

(Vinte e dois mil e
quatrocentos reais)
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como material destacável. Cada
lição é 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  encontrará 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  está
organizada de acordo com os
conteúdos definidos pela Base
Nacional Comum Curricular (BNCC)
para o 5º ano, considerando uma
ordem crescente de dificuldade
.Autor:Obra Coletiva.

10 COLEÇÃO APROVA BRASIL-GUIA
DE RECURSOS DIDÁTICOS-
LIVRO DE ATIVIDADES DE
MATEMÁTICA PARA 5º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL I -
PROFESSOR: Livro consumível
para disciplina de Matemática,
destinado aos professores do 5º 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. Destinado aos professores
do 5º 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

Und 10 Editora
Moderna

R$ 142,00

(Cento e
quarenta e
dois reais)

R$ 1.420,00

(Um mil e
quatrocentos e vinte
reais)
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Avaliação Nacional de Alfabetização
(ANA). Cada página  contém 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. Serão  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. Oferecemos 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.Autor:Obra Coletiva.

11 COLEÇÃO APROVA BRASIL-
LIVRO DE ATIVIDADES DE
MATEMÁTICA PARA 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL II -
ALUNO: Livro consumível para
disciplina de Matemática , destinado
aos alunos do 9º 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,
diferentes representações de um

UND 180 Editora
Moderna

R$ 132,00

(Cento e trinta
e dois reais)

R$ 23.760,00

(Vinte e três mil e
setecentos e
sessenta reais)
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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 é 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 encontrará 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,  estarão 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  está organizada de
acordo com os conteúdos definidos
pela Base Nacional Comum
Curricular (BNCC) para o 9º ano,
considerando uma ordem crescente
de dificuldade.Autor:Obra Coletiva.

12 COLEÇÃO APROVA BRASIL-GUIA
DE RECURSOS DIDÁTICOS-
LIVRO DE ATIVIDADES DE
MATEMÁTICA PARA 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL II -
PROFESSOR: Livro consumível
para disciplina de Matemática ,
destinado aos professores do 9º 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

UND 10 Editora
Moderna

R$ 142,00

(Cento e
quarenta e
dois reais)

R$ 1.420,00

(Um mil e
quatrocentos e vinte
reais)
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28,8cm. Destinado aos professores
do 9º ano do Ensino Fundamental
II,  trazendo 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
contém 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.
Acompanha 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.
Identifica as subcompetências que
foram desenvolvidas, ou as que
precisam ser retomadas e planejar
novas estratégias para as próximas
aulas. Serão  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.
Oferecemos uma proposta de
Avaliação Diagnóstica, a ser
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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.Autor:Obra Coletiva.

13 COLEÇÃO APROVA BRASIL -
LIVRO DIÁRIO DO PROFESSOR
- 3º EDIÇÃO.Livro diario para o
Professor-Material de apoio
pedagógico para o professor,com
simulados  e formações
pedagógicas ,contém informações
sobre o SAEB e IDEB
.AUTOR:Obra Coletiva.

UND 20 Editora
Moderna

R$ 21,00

(Vinte e dois
reais)

R$ 420,00

(Quatrocentos e
Vinte reais)

14 COLEÇÃO APROVA BRASIL -
LIVRO COORDENADOR - Lingua
Portuguesa e Matemática - EF1
Anos Iniciais - 3º Edição.Material de
apoio complementar, destinados aos
gestores pedagógicos das unidades
escolares, o coordenador vai
encontratar informações sobre a
gestão pedagogica nas escolas;
Avaliações e gestão de resultados
;Informações sobre o SAEB e IDEB .
AUTOR:Obra Coletiva.

UND 10 Editora
Moderna

R$ 41,00

(Quarenta e
dois reais)

R$ 410,00

Quatrocentos e dez
reais)

15 COLEÇÃO APROVA BRASIL -
LIVRO COORDENADOR - Lingua
Portuguesa e Matemática - EF2
Anos Finais - 3º Edição.Material de
apoio complementar, destinados aos
gestores pedagógicos das unidades
escolares, o coordenador vai
encontratar informações sobre a
gestão pedagogica nas escolas;
Avaliações e gestão de resultados
;Informações sobre o SAEB e IDEB .
AUTOR:Obra Coletiva.

UND 10 Editora
Moderna

R$ 41,00

(Quarenta e
dois reais)

R$ 410,00

Quatrocentos e vinte
reais)

R$ 146.312,00

 Valor total do lote I e II de R$ 290.862,00 (Duzentos e noventa mil, e oitocentos e sessenta e dois reais).

Art. 3º - Determinar as providências cabíveis para o cumprimento do presente termo.

Art. 4º - Determinar ao Setor Contábil, a emissão do respectivo Empenho e se for o caso Ordem de Pagamento.

REGISTRE-SE,

PUBLIQUE-SE, E,

CUMPRA-SE.
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Central do Maranhão (MA), 19 de agosto de 2021.

Jubenilson Santos Castro

Secretaria Municipal de Educação

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 014/2021,

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 035/2021.

A Prefeitura municipal de Central do Maranhão, através da Comissão Permanente de Licitação (CPL), nomeada pela
portaria 025/2021 torna público aos interessados, o resultado da PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 014/2021, cujo objeto
Registro de preços para futura e eventual aquisição de material pedagógico e sistema estruturado de ensino para
alunos da Rede Municipal de Educação de Central do Maranhão - MA, homologado em favor da empresa EDSON P
COSTA JUNIOR EIRELI, inscrita no CNPJ n° 35.187.278/0001-02,  pelo valor global de R$ 290.862,00 (Duzentos e
noventa mil, e oitocentos e sessenta e dois reais).

                                                                                    Central do Maranhão (MA), 19 de agosto de 2021

.

   Josélia Guterres Viegas

Pregoeira Oficial
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