
 

 

 
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 005/2022. 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2022. 
 

 
Contrato nº 002/2022. 
  
 Os abaixo assinados de um lado O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS MISSÕES, Pessoa Jurídica de 
direito Público Interno, inscrito na CNPJ sob n. º 92.410.463/0001-40 denominado simplesmente 
CONTRATANTE, representado neste ato pelo Prefeito Municipal Sr. Gilmar Weber Tolfo, e de outro 
lado, a empresa EDITORA APRENDE BRASIL LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita 
no CNPJ n.º 79.719.613/0001-33, estabelecida na Rua Senador Accioly Filho, n° 431, Bairro Cidade 
Industrial, Curitiba/PR, CEP: 80.440-120, neste ato representada pelo seu Representante Legal Sr. 
MARCELO DA SILVA PEREIRA PETRARCHI, brasileiro, Coordenador de Negócios, portador do 
CPF n.º 075.977.288-67, doravante denominada CONTRATADA, firmam o presente Contrato 
mediante as Cláusulas e Termos que abaixo seguem: 
 
O presente contrato tem como fundamentos legais e será executado segundo: 
a) As disposições da Lei nº 8.666/93 e legislação complementar vigentes e pertinentes à matéria;  
b) Os preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, no que couber, os princípios da Teoria 
Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do art. 54, da Lei nº 8.666/93, 
combinado com o inciso XII do art. 55 do mesmo diploma legal; 
c) Processo de Licitação nº 005/2022;  
d) Inexigibilidade de Licitação nº 001/2022; e 
e) Proposta Financeira da Empresa datada de 24/01/2022, a qual deverá ser respeitada como se transcrita 
estivesse. 
 

Cláusula Primeira - Do Objeto e da Forma da Prestação dos Serviços 
 
1.1. O objeto deste Contrato é a contratação da empresa Editora Aprende Brasil LTDA, inscrito no 
CNPJ nº 79.719.613/0001-33, para fornecimento do sistema de ensino “Aprende Brasil”, a fim de 
fornecer livros didáticos impressos, integrados ao ambiente virtual  de aprendizagem, com 
assessoramento pedagógico presencial e ou a distância aos docentes e equipes técnico-pedagógicas da 
Secretaria Municipal de Educação, bem como por meio da disponibilização de ferramentas de avaliação 
e acompanhamento da gestão educacional, a ser utilizado junto a rede de ensino municipal de São José 
das Missões/RS, conforme itens abaixo descritos: 
 

Item Especificação Quant Unid Valor 
Unitário 

R$ 

Valor Total 
R$ 

Marca 

1 

EDUCAÇÃO INFANTIL  
CRIANÇAS PEQUENAS A ( 4 anos)   ALUNO:  1 (um) Livro Didático 
por semestre com base nos cinco campos de experiências e nos seis 
direitos de aprendizagem propostos pela BNCC; 01 (um) livro didático 
anual para o trabalho em parceria com as famílias. 02 (dois) livros de 
literatura, sendo um para cada semestre; 01 (uma) maleta com alça para 
o transporte e o acondicionamento do material didático. Além do 
conteúdo impresso, nos livros há QR codes que dão acesso a Objetos 
Educacionais Digitais (OEDs). PROFESSOR 02 (dois) livros didáticos, 
sendo 01 (um) para cada semestre, cuja organização didático-
metodológica está estruturada com base nos campos de experiências e 
nos seis direitos de aprendizagem propostos pela Base Nacional Comum 

 
41 UST 434,50 17.380,00 

APRENDE 
BRASIL 



 

 

Curricular;  02 (dois) volumes de materiais de apoio que complementam 
as propostas dos livros didáticos anuais;  01 (um) livro didático anual 
para o trabalho em parceria com as famílias; 02 (dois) livros de literatura; 
01 (um) CD que complementa os livros didáticos integrados; 01 (um) 
cartaz para apresentação do personagem da coleção; 01 (um) cartaz para 
apresentação do personagem da coleção; 01 (uma) sacola .  
Compõe o Sistema de Ensino Aprende Brasil: Livros Didáticos 
Integrados, para alunos e professores, conforme composição 
apresentada; Aprende Brasil Digital - www.aprendebrasildigital.com.br 
(ambiente virtual de aprendizagem, com conteúdos educacionais e 
acesso por meio de usuário e senha individuais para alunos, professores 
e gestores, durante o ano letivo de 2022); Assessoria Pedagógica - 72 
horas anuais (encontros presenciais e/ou a distância, em datas definidas 
de comum acordo entre as partes); hábile (Avaliação Externa de 
Aprendizagem, com testes nas modalidades impressa ou on-line, para 
alunos do 3º e 7º anos em anos ímpares, e 4º e 8º anos em anos pares, 
exclusivamente para alunos contemplados com o Sistema de Ensino 
Aprende Brasil, conforme cronograma de inscrição, aplicação e 
devolutivas, oportunamente divulgado); simeB (Sistema de 
Monitoramento Educacional do Brasil), com apresentação de dados que 
possibilitem o acompanhamento da evolução dos indicadores 
educacionais, de gestão e do município, viabilizando análises pela 
equipe técnica e gestora da CONTRATANTE. 

2 

CRIANÇAS PEQUENAS B ( 5 anos) ALUNOS: 02 (dois) livros 
didáticos, sendo 01 (um) para cada semestre, cuja organização didático-
metodológica está estruturada com base nos cinco campos de 
experiências e nos seis direitos de aprendizagem propostos pela BNCC; 
01 (um) livro didático anual para o trabalho em parceria com as famílias; 
02 (dois) livros de literatura, sendo um para cada semestre; 01 (uma) 
maleta com alça para o transporte e o acondicionamento do material 
didático.  PROFESSOR: 02 (dois) livros didáticos, sendo 01 (um) para 
cada semestre, cuja organização didático-metodológica está estruturada 
com base nos campos de experiências e nos seis direitos de 
aprendizagem propostos pela BNCC; 02 (dois) volumes de materiais de 
apoio que complementam as propostas dos livros didáticos anuais; 01 
(um) livro didático anual para o trabalho em parceria com as famílias; 02 
(dois) livros de literatura, sendo um para cada semestre; Material 
complementar para criação de cenários e contação de histórias; 01 (um) 
CD que complementa os livros didáticos integrados, composto de 
músicas e outros áudios; 01 (um) cartaz para apresentação do 
personagem da coleção; 01 (um) cartaz com o alfabeto em Libras, e 01 
(uma) sacola reutilizável. Compõe o Sistema de Ensino Aprende Brasil: 
Livros Didáticos Integrados, para alunos e professores, conforme 
composição apresentada; Aprende Brasil Digital - 
www.aprendebrasildigital.com.br (ambiente virtual de aprendizagem, 
com conteúdos educacionais e acesso por meio de usuário e senha 
individuais para alunos, professores e gestores, durante o ano letivo de 
2022); Assessoria Pedagógica - 72 horas anuais (encontros presenciais 
e/ou a distância, em datas definidas de comum acordo entre as partes); 
hábile (Avaliação Externa de Aprendizagem, com testes nas modalidades 
impressa ou on-line, para alunos do 3º e 7º anos em anos ímpares, e 4º e 
8º anos em anos pares, exclusivamente para alunos contemplados com o 
Sistema de Ensino Aprende Brasil, conforme cronograma de inscrição, 
aplicação e devolutivas, oportunamente divulgado); simeB (Sistema de 
Monitoramento Educacional do Brasil), com apresentação de dados que 
possibilitem o acompanhamento da evolução dos indicadores 
educacionais, de gestão e do município, viabilizando análises pela 
equipe técnica e gestora da CONTRATANTE 30 UST 434,50 13.035,00 

APRENDE 
BRASIL 

3 

ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS – 1° ANO - 06 anos (1° 
bimestre); ALUNO: - 1 (um) volume do Livro Didático Integrado 
(Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Arte e 
Língua Inglesa). Além do conteúdo impresso, nos livros há QR codes 
que dão acesso a Objetos Educacionais Digitais (OEDs). PROFESSOR 
(01 unidade): -1 (um) volume do Livro Didático Integrado (Língua 
Portuguesa, Matemática, Ciências, História e Geografia). - 1 (um) 41 UST 117,08 4.800,28 

APRENDE 
BRASIL 



 

 

volume do livro didático de Arte. - 1 (um) volume do livro didático de 
Língua Inglesa. - 1 (um) livro de orientações metodológicas de Educação 
Física, anual. - 1 (um) CD de Língua Inglesa, anual. - 1 (um) CD com 
músicas, relacionado ao livro didático de Arte, anual. - 4 (quatro) 
cartazes, sendo 1 (um) cartaz Minhas Histórias, 1 (um) cartaz de régua 
do crescimento, 1 (um) cartaz-calendário e 1 (um) cartaz de parlendas, 
anual. - 48 (quarenta e oito) cartões com letras e números, anual. - 
Pranchas de arte (reproduções de obras de arte), anual. - Compõe o 
Sistema de Ensino Aprende Brasil: Livros Didáticos Integrados, para 
alunos e professores, conforme composição apresentada; Aprende Brasil 
Digital - www.aprendebrasildigital.com.br (ambiente virtual de 
aprendizagem, com conteúdos educacionais e acesso por meio de usuário 
e senha individuais para alunos, professores e gestores, durante o ano 
letivo de 2022); Assessoria Pedagógica - 72 horas anuais (encontros 
presenciais e/ou a distância, em datas definidas de comum acordo entre 
as partes); hábile (Avaliação Externa de Aprendizagem, com testes nas 
modalidades impressa ou on-line, para alunos do 3º e 7º anos em anos 
ímpares, e 4º e 8º anos em anos pares, exclusivamente para alunos 
contemplados com o Sistema de Ensino Aprende Brasil, conforme 
cronograma de inscrição, aplicação e devolutivas, oportunamente 
divulgado); simeB (Sistema de Monitoramento Educacional do Brasil), 
com apresentação de dados que possibilitem o acompanhamento da 
evolução dos indicadores educacionais, de gestão e do município, 
viabilizando análises pela equipe técnica e gestora da CONTRATANTE. 

4 

ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS – 1° ANO - 06 anos (2° 
bimestre): ALUNO: - 1 (um) volume do Livro Didático Integrado 
(Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Arte e 
Língua Inglesa). Além do conteúdo impresso, nos livros há QR codes 
que dão acesso a Objetos Educacionais Digitais (OEDs). PROFESSOR 
(01 unidade): -1 (um) volume do Livro Didático Integrado (Língua 
Portuguesa, Matemática, Ciências, História e Geografia). - 1 (um) 
volume do livro didático de Arte. - 1 (um) volume do livro didático de 
Língua Inglesa. - Compõe o Sistema de Ensino Aprende Brasil: Livros 
Didáticos Integrados, para alunos e professores, conforme composição 
apresentada; Aprende Brasil Digital - www.aprendebrasildigital.com.br 
(ambiente virtual de aprendizagem, com conteúdos educacionais e 
acesso por meio de usuário e senha individuais para alunos, professores 
e gestores, durante o ano letivo de 2022); Assessoria Pedagógica - 112 
horas anuais (encontros presenciais e/ou a distância, em datas definidas 
de comum acordo entre as partes); hábile (Avaliação Externa de 
Aprendizagem, com testes nas modalidades impressa ou on-line, para 
alunos do 3º e 7º anos em anos ímpares, e 4º e 8º anos em anos pares, 
exclusivamente para alunos contemplados com o Sistema de Ensino 
Aprende Brasil, conforme cronograma de inscrição, aplicação e 
devolutivas, oportunamente divulgado); simeB (Sistema de 
Monitoramento Educacional do Brasil), com apresentação de dados que 
possibilitem o acompanhamento da evolução dos indicadores 
educacionais, de gestão e do município, viabilizando análises pela 
equipe técnica e gestora da CONTRATANTE. 41 UST 117,08 4.800,28 

APRENDE 
BRASIL 

5 

ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS – 1° ANO - 06 anos (3° 
bimestre): ALUNO: - 1 (um) volume do Livro Didático Integrado 
(Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Arte e 
Língua Inglesa). Além do conteúdo impresso, nos livros há QR codes 
que dão acesso a Objetos Educacionais Digitais (OEDs). PROFESSOR 
(01 unidade): -1 (um) volume do Livro Didático Integrado (Língua 
Portuguesa, Matemática, Ciências, História e Geografia). - 1 (um) 
volume do livro didático de Arte. - 1 (um) volume do livro didático de 
Língua Inglesa. - Compõe o Sistema de Ensino Aprende Brasil: Livros 
Didáticos Integrados, para alunos e professores, conforme composição 
apresentada; Aprende Brasil Digital - www.aprendebrasildigital.com.br 
(ambiente virtual de aprendizagem, com conteúdos educacionais e 
acesso por meio de usuário e senha individuais para alunos, professores 
e gestores, durante o ano letivo de 2022); Assessoria Pedagógica - 72 
horas anuais (encontros presenciais e/ou a distância, em datas definidas 
de comum acordo entre as partes); hábile (Avaliação Externa de 41 UST 117,08 4.800,28 

APRENDE 
BRASIL 



 

 

Aprendizagem, com testes nas modalidades impressa ou on-line, para 
alunos do 3º e 7º anos em anos ímpares, e 4º e 8º anos em anos pares, 
exclusivamente para alunos contemplados com o Sistema de Ensino 
Aprende Brasil, conforme cronograma de inscrição, aplicação e 
devolutivas, oportunamente divulgado); simeB (Sistema de 
Monitoramento Educacional do Brasil), com apresentação de dados que 
possibilitem o acompanhamento da evolução dos indicadores 
educacionais, de gestão e do município, viabilizando análises pela 
equipe técnica e gestora da CONTRATANTE. 

6 

ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS – 1° ANO - 06 anos(4° 
bimestre): ALUNO: - 1 (um) volume do Livro Didático Integrado 
(Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Arte e 
Língua Inglesa). Além do conteúdo impresso, nos livros há QR codes 
que dão acesso a Objetos Educacionais Digitais (OEDs). PROFESSOR 
(01 unidade): -1 (um) volume do Livro Didático Integrado (Língua 
Portuguesa, Matemática, Ciências, História e Geografia). - 1 (um) 
volume do livro didático de Arte. - 1 (um) volume do livro didático de 
Língua Inglesa. - Compõe o Sistema de Ensino Aprende Brasil: Livros 
Didáticos Integrados, para alunos e professores, conforme composição 
apresentada; Aprende Brasil Digital - www.aprendebrasildigital.com.br 
(ambiente virtual de aprendizagem, com conteúdos educacionais e 
acesso por meio de usuário e senha individuais para alunos, professores 
e gestores, durante o ano letivo de 2022); Assessoria Pedagógica - 72 
horas anuais (encontros presenciais e/ou a distância, em datas definidas 
de comum acordo entre as partes); hábile (Avaliação Externa de 
Aprendizagem, com testes nas modalidades impressa ou on-line, para 
alunos do 3º e 7º anos em anos ímpares, e 4º e 8º anos em anos pares, 
exclusivamente para alunos contemplados com o Sistema de Ensino 
Aprende Brasil, conforme cronograma de inscrição, aplicação e 
devolutivas, oportunamente divulgado); simeB (Sistema de 
Monitoramento Educacional do Brasil), com apresentação de dados que 
possibilitem o acompanhamento da evolução dos indicadores 
educacionais, de gestão e do município, viabilizando análises pela 
equipe técnica e gestora da CONTRATANTE. 41 UST 117,08 4.800,28 

APRENDE 
BRASIL 

7 

ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS – 2° ANO - 07 anos (1° 
bimestre): ALUNO: -1 (um) volume do Livro Didático Integrado 
(Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Arte e 
Língua Inglesa). Além do conteúdo impresso, nos livros há QR codes 
que dão acesso a Objetos Educacionais Digitais (OEDs). PROFESSOR 
(01 unidade): -1 (um) volume do Livro Didático Integrado (Língua 
Portuguesa, Matemática, Ciências, História e Geografia). - 1 (um) 
volume do livro didático de Arte. - 1 (um) volume do livro didático de 
Língua Inglesa. -1 (um) livro de orientações metodológicas de Educação 
Física, anual. - 1 (um) CD de Língua Inglesa, anual. - Compõe o Sistema 
de Ensino Aprende Brasil: Livros Didáticos Integrados, para alunos e 
professores, conforme composição apresentada; Aprende Brasil Digital 
- www.aprendebrasildigital.com.br (ambiente virtual de aprendizagem, 
com conteúdos educacionais e acesso por meio de usuário e senha 
individuais para alunos, professores e gestores, durante o ano letivo de 
2022); Assessoria Pedagógica - 72 horas anuais (encontros presenciais 
e/ou a distância, em datas definidas de comum acordo entre as partes); 
hábile (Avaliação Externa de Aprendizagem, com testes nas modalidades 
impressa ou on-line, para alunos do 3º e 7º anos em anos ímpares, e 4º e 
8º anos em anos pares, exclusivamente para alunos contemplados com o 
Sistema de Ensino Aprende Brasil, conforme cronograma de inscrição, 
aplicação e devolutivas, oportunamente divulgado); simeB (Sistema de 
Monitoramento Educacional do Brasil), com apresentação de dados que 
possibilitem o acompanhamento da evolução dos indicadores 
educacionais, de gestão e do município, viabilizando análises pela 
equipe técnica e gestora da CONTRATANTE. 38 UST 117,08 4.449,04 

APRENDE 
BRASIL 

8 

ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS – 2° ANO - 07 anos(2° 
bimestre): ALUNO: -1 (um) volume do Livro Didático Integrado 
(Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Arte e 
Língua Inglesa). Além do conteúdo impresso, nos livros há QR codes 
que dão acesso a Objetos Educacionais Digitais (OEDs). PROFESSOR 38 UST 117,08 4.449,04 

APRENDE 
BRASIL 



 

 

(01 unidade): -1 (um) volume do Livro Didático Integrado (Língua 
Portuguesa, Matemática, Ciências, História e Geografia). - 1 (um) 
volume do livro didático de Arte. - 1 (um) volume do livro didático de 
Língua Inglesa. - Compõe o Sistema de Ensino Aprende Brasil: Livros 
Didáticos Integrados, para alunos e professores, conforme composição 
apresentada; Aprende Brasil Digital - www.aprendebrasildigital.com.br 
(ambiente virtual de aprendizagem, com conteúdos educacionais e 
acesso por meio de usuário e senha individuais para alunos, professores 
e gestores, durante o ano letivo de 2022); Assessoria Pedagógica - 72 
horas anuais (encontros presenciais e/ou a distância, em datas definidas 
de comum acordo entre as partes); hábile (Avaliação Externa de 
Aprendizagem, com testes nas modalidades impressa ou on-line, para 
alunos do 3º e 7º anos em anos ímpares, e 4º e 8º anos em anos pares, 
exclusivamente para alunos contemplados com o Sistema de Ensino 
Aprende Brasil, conforme cronograma de inscrição, aplicação e 
devolutivas, oportunamente divulgado); simeB (Sistema de 
Monitoramento Educacional do Brasil), com apresentação de dados que 
possibilitem o acompanhamento da evolução dos indicadores 
educacionais, de gestão e do município, viabilizando análises pela 
equipe técnica e gestora da CONTRATANTE. 

9 

ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS – 2° ANO - 07 anos (3° 
bimestre): ALUNO: -1 (um) volume do Livro Didático Integrado 
(Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Arte e 
Língua Inglesa). Além do conteúdo impresso, nos livros há QR codes 
que dão acesso a Objetos Educacionais Digitais (OEDs). PROFESSOR 
(01 unidade): -1 (um) volume do Livro Didático Integrado (Língua 
Portuguesa, Matemática, Ciências, História e Geografia). - 1 (um) 
volume do livro didático de Arte. - 1 (um) volume do livro didático de 
Língua Inglesa. - Compõe o Sistema de Ensino Aprende Brasil: Livros 
Didáticos Integrados, para alunos e professores, conforme composição 
apresentada; Aprende Brasil Digital - www.aprendebrasildigital.com.br 
(ambiente virtual de aprendizagem, com conteúdos educacionais e 
acesso por meio de usuário e senha individuais para alunos, professores 
e gestores, durante o ano letivo de 2022); Assessoria Pedagógica - 72 
horas anuais (encontros presenciais e/ou a distância, em datas definidas 
de comum acordo entre as partes); hábile (Avaliação Externa de 
Aprendizagem, com testes nas modalidades impressa ou on-line, para 
alunos do 3º e 7º anos em anos ímpares, e 4º e 8º anos em anos pares, 
exclusivamente para alunos contemplados com o Sistema de Ensino 
Aprende Brasil, conforme cronograma de inscrição, aplicação e 
devolutivas, oportunamente divulgado); simeB (Sistema de 
Monitoramento Educacional do Brasil), com apresentação de dados que 
possibilitem o acompanhamento da evolução dos indicadores 
educacionais, de gestão e do município, viabilizando análises pela 
equipe técnica e gestora da CONTRATANTE. 38 UST 117,08 4.449,04 

APRENDE 
BRASIL 

10 

ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS – 2° ANO - 07 anos(4° 
bimestre) ALUNO: -1 (um) volume do Livro Didático Integrado (Língua 
Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Arte e Língua 
Inglesa). Além do conteúdo impresso, nos livros há QR codes que dão 
acesso a Objetos Educacionais Digitais (OEDs). PROFESSOR (01 
unidade): -1 (um) volume do Livro Didático Integrado (Língua 
Portuguesa, Matemática, Ciências, História e Geografia). - 1 (um) 
volume do livro didático de Arte. - 1 (um) volume do livro didático de 
Língua Inglesa. - Compõe o Sistema de Ensino Aprende Brasil: Livros 
Didáticos Integrados, para alunos e professores, conforme composição 
apresentada; Aprende Brasil Digital - www.aprendebrasildigital.com.br 
(ambiente virtual de aprendizagem, com conteúdos educacionais e 
acesso por meio de usuário e senha individuais para alunos, professores 
e gestores, durante o ano letivo de 2022); Assessoria Pedagógica - 112 
horas anuais (encontros presenciais e/ou a distância, em datas definidas 
de comum acordo entre as partes); hábile (Avaliação Externa de 
Aprendizagem, com testes nas modalidades impressa ou on-line, para 
alunos do 3º e 7º anos em anos ímpares, e 4º e 8º anos em anos pares, 
exclusivamente para alunos contemplados com o Sistema de Ensino 
Aprende Brasil, conforme cronograma de inscrição, aplicação e 38 UST 117,08 4.449,04 

APRENDE 
BRASIL 



 

 

devolutivas, oportunamente divulgado); simeB (Sistema de 
Monitoramento Educacional do Brasil), com apresentação de dados que 
possibilitem o acompanhamento da evolução dos indicadores 
educacionais, de gestão e do município, viabilizando análises pela 
equipe técnica e gestora da CONTRATANTE. 

11 

ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS – 3° ANO - 08 anos (1° 
bimestre): ALUNO: -1 (um) volume do Livro Didático Integrado 
(Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Arte e 
Língua Inglesa). Além do conteúdo impresso, nos livros há QR codes 
que dão acesso a Objetos Educacionais Digitais (OEDs). - 1 (um) livro 
anual de História referente a aspectos regionais relacionados à unidade 
federativa em que o município está inserido/localizado. PROFESSOR 
(01 unidade): -1 (um) volume do Livro Didático Integrado (Língua 
Portuguesa, Matemática, Ciências, História e Geografia). - 1 (um) 
volume do livro didático de Arte. - 1 (um) volume do livro didático de 
Língua Inglesa. - 1 (um) livro anual de História referente a aspectos 
regionais relacionados à unidade federativa em que o município está 
inserido/localizado. - 1 (um) livro de orientações metodológicas de 
Educação Física, anual. - 1 (um) CD de Língua Inglesa, anual. - Compõe 
o Sistema de Ensino Aprende Brasil: Livros Didáticos Integrados, para 
alunos e professores, conforme composição apresentada; Aprende Brasil 
Digital - www.aprendebrasildigital.com.br (ambiente virtual de 
aprendizagem, com conteúdos educacionais e acesso por meio de usuário 
e senha individuais para alunos, professores e gestores, durante o ano 
letivo de 2022); Assessoria Pedagógica - 72 horas anuais (encontros 
presenciais e/ou a distância, em datas definidas de comum acordo entre 
as partes); hábile (Avaliação Externa de Aprendizagem, com testes nas 
modalidades impressa ou on-line, para alunos do 3º e 7º anos em anos 
ímpares, e 4º e 8º anos em anos pares, exclusivamente para alunos 
contemplados com o Sistema de Ensino Aprende Brasil, conforme 
cronograma de inscrição, aplicação e devolutivas, oportunamente 
divulgado); simeB (Sistema de Monitoramento Educacional do Brasil), 
com apresentação de dados que possibilitem o acompanhamento da 
evolução dos indicadores educacionais, de gestão e do município, 
viabilizando análises pela equipe técnica e gestora da CONTRATANTE. 28 UST 117,08 3.278,24 

APRENDE 
BRASIL 

12 

ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS – 3° ANO - 08 anos(2° 
bimestre): ALUNO: -1 (um) volume do Livro Didático Integrado 
(Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Arte e 
Língua Inglesa). Além do conteúdo impresso, nos livros há QR codes 
que dão acesso a Objetos Educacionais Digitais (OEDs). PROFESSOR 
(01 unidade): -1 (um) volume do Livro Didático Integrado (Língua 
Portuguesa, Matemática, Ciências, História e Geografia). - 1 (um) 
volume do livro didático de Arte. - 1 (um) volume do livro didático de 
Língua Inglesa. - Compõe o Sistema de Ensino Aprende Brasil: Livros 
Didáticos Integrados, para alunos e professores, conforme composição 
apresentada; Aprende Brasil Digital - www.aprendebrasildigital.com.br 
(ambiente virtual de aprendizagem, com conteúdos educacionais e 
acesso por meio de usuário e senha individuais para alunos, professores 
e gestores, durante o ano letivo de 2022); Assessoria Pedagógica - 72 
horas anuais (encontros presenciais e/ou a distância, em datas definidas 
de comum acordo entre as partes); hábile (Avaliação Externa de 
Aprendizagem, com testes nas modalidades impressa ou on-line, para 
alunos do 3º e 7º anos em anos ímpares, e 4º e 8º anos em anos pares, 
exclusivamente para alunos contemplados com o Sistema de Ensino 
Aprende Brasil, conforme cronograma de inscrição, aplicação e 
devolutivas, oportunamente divulgado); simeB (Sistema de 
Monitoramento Educacional do Brasil), com apresentação de dados que 
possibilitem o acompanhamento da evolução dos indicadores 
educacionais, de gestão e do município, viabilizando análises pela 
equipe técnica e gestora da CONTRATANTE. 28 UST 117,08 3.278,24 

APRENDE 
BRASIL 

13 

ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS – 3° ANO - 08 anos (3° 
bimestre): ALUNO: -1 (um) volume do Livro Didático Integrado 
(Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Arte e 
Língua Inglesa). Além do conteúdo impresso, nos livros há QR codes 
que dão acesso a Objetos Educacionais Digitais (OEDs). PROFESSOR 28 UST 117,08 3.278,24 

APRENDE 
BRASIL 



 

 

(01 unidade): -1 (um) volume do Livro Didático Integrado (Língua 
Portuguesa, Matemática, Ciências, História e Geografia). - 1 (um) 
volume do livro didático de Arte. - 1 (um) volume do livro didático de 
Língua Inglesa. - Compõe o Sistema de Ensino Aprende Brasil: Livros 
Didáticos Integrados, para alunos e professores, conforme composição 
apresentada; Aprende Brasil Digital - www.aprendebrasildigital.com.br 
(ambiente virtual de aprendizagem, com conteúdos educacionais e 
acesso por meio de usuário e senha individuais para alunos, professores 
e gestores, durante o ano letivo de 2022); Assessoria Pedagógica - 72 
horas anuais (encontros presenciais e/ou a distância, em datas definidas 
de comum acordo entre as partes); hábile (Avaliação Externa de 
Aprendizagem, com testes nas modalidades impressa ou on-line, para 
alunos do 3º e 7º anos em anos ímpares, e 4º e 8º anos em anos pares, 
exclusivamente para alunos contemplados com o Sistema de Ensino 
Aprende Brasil, conforme cronograma de inscrição, aplicação e 
devolutivas, oportunamente divulgado); simeB (Sistema de 
Monitoramento Educacional do Brasil), com apresentação de dados que 
possibilitem o acompanhamento da evolução dos indicadores 
educacionais, de gestão e do município, viabilizando análises pela 
equipe técnica e gestora da CONTRATANTE. 

14 

ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS – 3° ANO - 08 anos(4° 
bimestre): ALUNO: -1 (um) volume do Livro Didático Integrado 
(Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Arte e 
Língua Inglesa). Além do conteúdo impresso, nos livros há QR codes 
que dão acesso a Objetos Educacionais Digitais (OEDs). PROFESSOR 
(01 unidade): -1 (um) volume do Livro Didático Integrado (Língua 
Portuguesa, Matemática, Ciências, História e Geografia). - 1 (um) 
volume do livro didático de Arte. - 1 (um) volume do livro didático de 
Língua Inglesa. - Compõe o Sistema de Ensino Aprende Brasil: Livros 
Didáticos Integrados, para alunos e professores, conforme composição 
apresentada; Aprende Brasil Digital - www.aprendebrasildigital.com.br 
(ambiente virtual de aprendizagem, com conteúdos educacionais e 
acesso por meio de usuário e senha individuais para alunos, professores 
e gestores, durante o ano letivo de 2022); Assessoria Pedagógica - 72 
horas anuais (encontros presenciais e/ou a distância, em datas definidas 
de comum acordo entre as partes); hábile (Avaliação Externa de 
Aprendizagem, com testes nas modalidades impressa ou on-line, para 
alunos do 3º e 7º anos em anos ímpares, e 4º e 8º anos em anos pares, 
exclusivamente para alunos contemplados com o Sistema de Ensino 
Aprende Brasil, conforme cronograma de inscrição, aplicação e 
devolutivas, oportunamente divulgado); simeB (Sistema de 
Monitoramento Educacional do Brasil), com apresentação de dados que 
possibilitem o acompanhamento da evolução dos indicadores 
educacionais, de gestão e do município, viabilizando análises pela 
equipe técnica e gestora da CONTRATANTE. 28 UST 117,08 3.278,24 

APRENDE 
BRASIL 

15 

ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS – 4° ANO - 09 anos(1° 
bimestre): ALUNO -1 (um) volume do Livro Didático Integrado (Língua 
Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Arte e Língua 
Inglesa). Além do conteúdo impresso, nos livros há QR codes que dão 
acesso a Objetos Educacionais Digitais (OEDs). - 1 (um) livro anual de 
História referente a aspectos regionais relacionados à unidade federativa 
em que o município está inserido/localizado. - 1 (um) livro anual de 
Geografia referente a aspectos regionais relacionados à unidade 
federativa em que o município está inserido/localizado. PROFESSOR 
(01 unidade): -1 (um) volume do Livro Didático Integrado (Língua 
Portuguesa, Matemática, Ciências, História e Geografia). - 1 (um) 
volume do livro didático de Arte. - 1 (um) volume do livro didático de 
Língua Inglesa. - 1 (um) livro anual de História referente a aspectos 
regionais relacionados à unidade federativa em que o município está 
inserido/localizado. - 1 (um) livro anual de Geografia referente a 
aspectos regionais relacionados à unidade federativa em que o município 
está inserido/localizado. - 1 (um) livro de orientações metodológicas de 
Educação Física, anual. - 1 (um) CD de Língua Inglesa, anual. - Compõe 
o Sistema de Ensino Aprende Brasil: Livros Didáticos Integrados, para 
alunos e professores, conforme composição apresentada; Aprende Brasil 41 UST 117,08 4.800,28 

APRENDE 
BRASIL 



 

 

Digital - www.aprendebrasildigital.com.br (ambiente virtual de 
aprendizagem, com conteúdos educacionais e acesso por meio de usuário 
e senha individuais para alunos, professores e gestores, durante o ano 
letivo de 2022); Assessoria Pedagógica - 72 horas anuais (encontros 
presenciais e/ou a distância, em datas definidas de comum acordo entre 
as partes); hábile (Avaliação Externa de Aprendizagem, com testes nas 
modalidades impressa ou on-line, para alunos do 3º e 7º anos em anos 
ímpares, e 4º e 8º anos em anos pares, exclusivamente para alunos 
contemplados com o Sistema de Ensino Aprende Brasil, conforme 
cronograma de inscrição, aplicação e devolutivas, oportunamente 
divulgado); simeB (Sistema de Monitoramento Educacional do Brasil), 
com apresentação de dados que possibilitem o acompanhamento da 
evolução dos indicadores educacionais, de gestão e do município, 
viabilizando análises pela equipe técnica e gestora da CONTRATANTE. 

16 

ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS – 4° ANO - 09 anos(2° 
bimestre); ALUNO -1 (um) volume do Livro Didático Integrado (Língua 
Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Arte e Língua 
Inglesa). Além do conteúdo impresso, nos livros há QR codes que dão 
acesso a Objetos Educacionais Digitais (OEDs). PROFESSOR (01 
unidade): -1 (um) volume do Livro Didático Integrado (Língua 
Portuguesa, Matemática, Ciências, História e Geografia). - 1 (um) 
volume do livro didático de Arte. - 1 (um) volume do livro didático de 
Língua Inglesa. - Compõe o Sistema de Ensino Aprende Brasil: Livros 
Didáticos Integrados, para alunos e professores, conforme composição 
apresentada; Aprende Brasil Digital - www.aprendebrasildigital.com.br 
(ambiente virtual de aprendizagem, com conteúdos educacionais e 
acesso por meio de usuário e senha individuais para alunos, professores 
e gestores, durante o ano letivo de 2022); Assessoria Pedagógica - 72 
horas anuais (encontros presenciais e/ou a distância, em datas definidas 
de comum acordo entre as partes); hábile (Avaliação Externa de 
Aprendizagem, com testes nas modalidades impressa ou on-line, para 
alunos do 3º e 7º anos em anos ímpares, e 4º e 8º anos em anos pares, 
exclusivamente para alunos contemplados com o Sistema de Ensino 
Aprende Brasil, conforme cronograma de inscrição, aplicação e 
devolutivas, oportunamente divulgado); simeB (Sistema de 
Monitoramento Educacional do Brasil), com apresentação de dados que 
possibilitem o acompanhamento da evolução dos indicadores 
educacionais, de gestão e do município, viabilizando análises pela 
equipe técnica e gestora da CONTRATANTE. 41 UST 117,08 4.800,28 

APRENDE 
BRASIL 

17 

ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS – 4° ANO - 09 anos(3° 
bimestre); ALUNO -1 (um) volume do Livro Didático Integrado (Língua 
Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Arte e Língua 
Inglesa). Além do conteúdo impresso, nos livros há QR codes que dão 
acesso a Objetos Educacionais Digitais (OEDs). PROFESSOR (01 
unidade): -1 (um) volume do Livro Didático Integrado (Língua 
Portuguesa, Matemática, Ciências, História e Geografia). - 1 (um) 
volume do livro didático de Arte. - 1 (um) volume do livro didático de 
Língua Inglesa. - Compõe o Sistema de Ensino Aprende Brasil: Livros 
Didáticos Integrados, para alunos e professores, conforme composição 
apresentada; Aprende Brasil Digital - www.aprendebrasildigital.com.br 
(ambiente virtual de aprendizagem, com conteúdos educacionais e 
acesso por meio de usuário e senha individuais para alunos, professores 
e gestores, durante o ano letivo de 2022); Assessoria Pedagógica - 72 
horas  (encontros presenciais e/ou a distância, em datas definidas de 
comum acordo entre as partes); hábile (Avaliação Externa de 
Aprendizagem, com testes nas modalidades impressa ou on-line, para 
alunos do 3º e 7º anos em anos ímpares, e 4º e 8º anos em anos pares, 
exclusivamente para alunos contemplados com o Sistema de Ensino 
Aprende Brasil, conforme cronograma de inscrição, aplicação e 
devolutivas, oportunamente divulgado); simeB (Sistema de 
Monitoramento Educacional do Brasil), com apresentação de dados que 
possibilitem o acompanhamento da evolução dos indicadores 
educacionais, de gestão e do município, viabilizando análises pela 
equipe técnica e gestora da CONTRATANTE. 41 UST 117,08 4.800,28 

APRENDE 
BRASIL 
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ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS – 4° ANO - 09 anos(4° 
bimestre): ALUNO -1 (um) volume do Livro Didático Integrado (Língua 
Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Arte e Língua 
Inglesa). Além do conteúdo impresso, nos livros há QR codes que dão 
acesso a Objetos Educacionais Digitais (OEDs). PROFESSOR (01 
unidade): -1 (um) volume do Livro Didático Integrado (Língua 
Portuguesa, Matemática, Ciências, História e Geografia). - 1 (um) 
volume do livro didático de Arte. - 1 (um) volume do livro didático de 
Língua Inglesa. - Compõe o Sistema de Ensino Aprende Brasil: Livros 
Didáticos Integrados, para alunos e professores, conforme composição 
apresentada; Aprende Brasil Digital - www.aprendebrasildigital.com.br 
(ambiente virtual de aprendizagem, com conteúdos educacionais e 
acesso por meio de usuário e senha individuais para alunos, professores 
e gestores, durante o ano letivo de 2022); Assessoria Pedagógica - 72 
horas anuais (encontros presenciais e/ou a distância, em datas definidas 
de comum acordo entre as partes); hábile (Avaliação Externa de 
Aprendizagem, com testes nas modalidades impressa ou on-line, para 
alunos do 3º e 7º anos em anos ímpares, e 4º e 8º anos em anos pares, 
exclusivamente para alunos contemplados com o Sistema de Ensino 
Aprende Brasil, conforme cronograma de inscrição, aplicação e 
devolutivas, oportunamente divulgado); simeB (Sistema de 
Monitoramento Educacional do Brasil), com apresentação de dados que 
possibilitem o acompanhamento da evolução dos indicadores 
educacionais, de gestão e do município, viabilizando análises pela 
equipe técnica e gestora da CONTRATANTE. 41 UST 117,08 4.800,28 

APRENDE 
BRASIL 

19 

ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS – 5° ANO - 10 anos(1° 
bimestre): ALUNO: -1 (um) volume do Livro Didático Integrado 
(Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Arte e 
Língua Inglesa). Além do conteúdo impresso, nos livros há QR codes 
que dão acesso a Objetos Educacionais Digitais (OEDs). - 1 (um) livro 
anual de Geografia referente a aspectos regionais relacionados à unidade 
federativa em que o município está inserido/localizado. PROFESSOR 
(01 unidade): -1 (um) volume do Livro Didático Integrado (Língua 
Portuguesa, Matemática, Ciências, História e Geografia). - 1 (um) 
volume do livro didático de Arte. - 1 (um) volume do livro didático de 
Língua Inglesa. - 1 (um) livro anual de Geografia referente a aspectos 
regionais relacionados à unidade federativa em que o município está 
inserido/localizado. - 1 (um) livro de orientações metodológicas de 
Educação Física, anual. - 1 (um) CD de Língua Inglesa, anual. - Compõe 
o Sistema de Ensino Aprende Brasil: Livros Didáticos Integrados, para 
alunos e professores, conforme composição apresentada; Aprende Brasil 
Digital - www.aprendebrasildigital.com.br (ambiente virtual de 
aprendizagem, com conteúdos educacionais e acesso por meio de usuário 
e senha individuais para alunos, professores e gestores, durante o ano 
letivo de 2022); Assessoria Pedagógica - 72 horas anuais (encontros 
presenciais e/ou a distância, em datas definidas de comum acordo entre 
as partes); hábile (Avaliação Externa de Aprendizagem, com testes nas 
modalidades impressa ou on-line, para alunos do 3º e 7º anos em anos 
ímpares, e 4º e 8º anos em anos pares, exclusivamente para alunos 
contemplados com o Sistema de Ensino Aprende Brasil, conforme 
cronograma de inscrição, aplicação e devolutivas, oportunamente 
divulgado); simeB (Sistema de Monitoramento Educacional do Brasil), 
com apresentação de dados que possibilitem o acompanhamento da 
evolução dos indicadores educacionais, de gestão e do município, 
viabilizando análises pela equipe técnica e gestora da CONTRATANTE. 43 UST 117,08 5.034,44 

APRENDE 
BRASIL 

21 

ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS – 5° ANO - 10 anos(2° 
bimestre): ALUNO: -1 (um) volume do Livro Didático Integrado 
(Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Arte e 
Língua Inglesa). Além do conteúdo impresso, nos livros há QR codes 
que dão acesso a Objetos Educacionais Digitais (OEDs). PROFESSOR 
(01 unidade): -1 (um) volume do Livro Didático Integrado (Língua 
Portuguesa, Matemática, Ciências, História e Geografia). - 1 (um) 
volume do livro didático de Arte. - 1 (um) volume do livro didático de 
Língua Inglesa. - Compõe o Sistema de Ensino Aprende Brasil: Livros 
Didáticos Integrados, para alunos e professores, conforme composição 43 UST 117,08 5.034,44 

APRENDE 
BRASIL 



 

 

apresentada; Aprende Brasil Digital - www.aprendebrasildigital.com.br 
(ambiente virtual de aprendizagem, com conteúdos educacionais e 
acesso por meio de usuário e senha individuais para alunos, professores 
e gestores, durante o ano letivo de 2022); Assessoria Pedagógica - 72 
horas anuais (encontros presenciais e/ou a distância, em datas definidas 
de comum acordo entre as partes); (encontros presenciais e/ou a 
distância, em datas definidas de comum acordo entre as partes); hábile 
(Avaliação Externa de Aprendizagem, com testes nas modalidades 
impressa ou on-line, para alunos do 3º e 7º anos em anos ímpares, e 4º e 
8º anos em anos pares, exclusivamente para alunos contemplados com o 
Sistema de Ensino Aprende Brasil, conforme cronograma de inscrição, 
aplicação e devolutivas, oportunamente divulgado); simeB (Sistema de 
Monitoramento Educacional do Brasil), com apresentação de dados que 
possibilitem o acompanhamento da evolução dos indicadores 
educacionais, de gestão e do município, viabilizando análises pela 
equipe técnica e gestora da CONTRATANTE. 

21 

ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS – 5° ANO - 10 anos(3° 
bimestre); ALUNO: -1 (um) volume do Livro Didático Integrado 
(Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Arte e 
Língua Inglesa). Além do conteúdo impresso, nos livros há QR codes 
que dão acesso a Objetos Educacionais Digitais (OEDs). PROFESSOR 
(01 unidade): -1 (um) volume do Livro Didático Integrado (Língua 
Portuguesa, Matemática, Ciências, História e Geografia). - 1 (um) 
volume do livro didático de Arte. - 1 (um) volume do livro didático de 
Língua Inglesa. - Compõe o Sistema de Ensino Aprende Brasil: Livros 
Didáticos Integrados, para alunos e professores, conforme composição 
apresentada; Aprende Brasil Digital - www.aprendebrasildigital.com.br 
(ambiente virtual de aprendizagem, com conteúdos educacionais e 
acesso por meio de usuário e senha individuais para alunos, professores 
e gestores, durante o ano letivo de 2022); Assessoria Pedagógica - 72 
horas anuais (encontros presenciais e/ou a distância, em datas definidas 
de comum acordo entre as partes); hábile (Avaliação Externa de 
Aprendizagem, com testes nas modalidades impressa ou on-line, para 
alunos do 3º e 7º anos em anos ímpares, e 4º e 8º anos em anos pares, 
exclusivamente para alunos contemplados com o Sistema de Ensino 
Aprende Brasil, conforme cronograma de inscrição, aplicação e 
devolutivas, oportunamente divulgado); simeB (Sistema de 
Monitoramento Educacional do Brasil), com apresentação de dados que 
possibilitem o acompanhamento da evolução dos indicadores 
educacionais, de gestão e do município, viabilizando análises pela 
equipe técnica e gestora da CONTRATANTE. 43 UST 117,08 5.034,44 

APRENDE 
BRASIL 

22 

ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS – 5° ANO - 10 anos(4° 
bimestre): ALUNO: -1 (um) volume do Livro Didático Integrado 
(Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Arte e 
Língua Inglesa). Além do conteúdo impresso, nos livros há QR codes 
que dão acesso a Objetos Educacionais Digitais (OEDs). PROFESSOR 
(01 unidade): -1 (um) volume do Livro Didático Integrado (Língua 
Portuguesa, Matemática, Ciências, História e Geografia). - 1 (um) 
volume do livro didático de Arte. - 1 (um) volume do livro didático de 
Língua Inglesa. - Compõe o Sistema de Ensino Aprende Brasil: Livros 
Didáticos Integrados, para alunos e professores, conforme composição 
apresentada; Aprende Brasil Digital - www.aprendebrasildigital.com.br 
(ambiente virtual de aprendizagem, com conteúdos educacionais e 
acesso por meio de usuário e senha individuais para alunos, professores 
e gestores, durante o ano letivo de 2022); Assessoria Pedagógica - 72 
horas anuais (encontros presenciais e/ou a distância, em datas definidas 
de comum acordo entre as partes); hábile (Avaliação Externa de 
Aprendizagem, com testes nas modalidades impressa ou on-line, para 
alunos do 3º e 7º anos em anos ímpares, e 4º e 8º anos em anos pares, 
exclusivamente para alunos contemplados com o Sistema de Ensino 
Aprende Brasil, conforme cronograma de inscrição, aplicação e 
devolutivas, oportunamente divulgado); simeB (Sistema de 
Monitoramento Educacional do Brasil), com apresentação de dados que 
possibilitem o acompanhamento da evolução dos indicadores 43 UST 117,08 5.034,44 

APRENDE 
BRASIL 



 

 

educacionais, de gestão e do município, viabilizando análises pela 
equipe técnica e gestora da CONTRATANTE. 

22 

ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS – 6° ANO - 11 anos(1° 
bimestre): ALUNO: -1 (um) volume do Livro Didático Integrado 
(Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Arte e 
Língua Inglesa). Além do conteúdo impresso, nos livros há QR codes 
que dão acesso a Objetos Educacionais Digitais (OEDs). PROFESSOR 
(01 unidade): -1 (um) volume do livro didático por componente 
curricular (Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, 
Geografia, Arte e Língua Inglesa). - 1 (um) CD de Língua Inglesa, anual. 
- 1 (um) livro de orientações metodológicas de Educação Física, anual. - 
Compõe o Sistema de Ensino Aprende Brasil: Livros Didáticos 
Integrados, para alunos e professores, conforme composição 
apresentada; Aprende Brasil Digital - www.aprendebrasildigital.com.br 
(ambiente virtual de aprendizagem, com conteúdos educacionais e 
acesso por meio de usuário e senha individuais para alunos, professores 
e gestores, durante o ano letivo de 2022); Assessoria Pedagógica -72 
horas anuais (encontros presenciais e/ou a distância, em datas definidas 
de comum acordo entre as partes); hábile (Avaliação Externa de 
Aprendizagem, com testes nas modalidades impressa ou on-line, para 
alunos do 3º e 7º anos em anos ímpares, e 4º e 8º anos em anos pares, 
exclusivamente para alunos contemplados com o Sistema de Ensino 
Aprende Brasil, conforme cronograma de inscrição, aplicação e 
devolutivas, oportunamente divulgado); simeB (Sistema de 
Monitoramento Educacional do Brasil), com apresentação de dados que 
possibilitem o acompanhamento da evolução dos indicadores 
educacionais, de gestão e do município, viabilizando análises pela 
equipe técnica e gestora da CONTRATANTE. 40 UST 127,72 5.108,80 

APRENDE 
BRASIL 

24 

ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS – 6° ANO - 11 anos(2° 
bimestre): ALUNO: -1 (um) volume do Livro Didático Integrado 
(Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Arte e 
Língua Inglesa). Além do conteúdo impresso, nos livros há QR codes 
que dão acesso a Objetos Educacionais Digitais (OEDs). PROFESSOR 
(01 unidade): -1 (um) volume do livro didático por componente 
curricular (Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, 
Geografia, Arte e Língua Inglesa). - Compõe o Sistema de Ensino 
Aprende Brasil: Livros Didáticos Integrados, para alunos e professores, 
conforme composição apresentada; Aprende Brasil Digital - 
www.aprendebrasildigital.com.br (ambiente virtual de aprendizagem, 
com conteúdos educacionais e acesso por meio de usuário e senha 
individuais para alunos, professores e gestores, durante o ano letivo de 
2022); Assessoria Pedagógica - 112 horas anuais (encontros presenciais 
e/ou a distância, em datas definidas de comum acordo entre as partes); 
hábile (Avaliação Externa de Aprendizagem, com testes nas modalidades 
impressa ou on-line, para alunos do 3º e 7º anos em anos ímpares, e 4º e 
8º anos em anos pares, exclusivamente para alunos contemplados com o 
Sistema de Ensino Aprende Brasil, conforme cronograma de inscrição, 
aplicação e devolutivas, oportunamente divulgado); simeB (Sistema de 
Monitoramento Educacional do Brasil), com apresentação de dados que 
possibilitem o acompanhamento da evolução dos indicadores 
educacionais, de gestão e do município, viabilizando análises pela 
equipe técnica e gestora da CONTRATANTE. 40 UST 127,72 5.108,80 

APRENDE 
BRASIL 

25 

ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS – 6° ANO – 11 anos(3° 
bimestre): ALUNO: -1 (um) volume do Livro Didático Integrado 
(Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Arte e 
Língua Inglesa). Além do conteúdo impresso, nos livros há QR codes 
que dão acesso a Objetos Educacionais Digitais (OEDs) e a temas 
diversos apresentados por meio de experiências de realidade aumentada 
(RA). PROFESSOR (01 unidade): -1 (um) volume do livro didático por 
componente curricular (Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, 
História, Geografia, Arte e Língua Inglesa). - Compõe o Sistema de 
Ensino Aprende Brasil: Livros Didáticos Integrados, para alunos e 
professores, conforme composição apresentada; Aprende Brasil Digital 
- www.aprendebrasildigital.com.br (ambiente virtual de aprendizagem, 
com conteúdos educacionais e acesso por meio de usuário e senha 182 UST 127,72 5.108,80 

APRENDE 
BRASIL 



 

 

individuais para alunos, professores e gestores, durante o ano letivo de 
2022); Assessoria Pedagógica - 72 horas anuais (encontros presenciais 
e/ou a distância, em datas definidas de comum acordo entre as partes); 
hábile (Avaliação Externa de Aprendizagem, com testes nas modalidades 
impressa ou on-line, para alunos do 3º e 7º anos em anos ímpares, e 4º e 
8º anos em anos pares, exclusivamente para alunos contemplados com o 
Sistema de Ensino Aprende Brasil, conforme cronograma de inscrição, 
aplicação e devolutivas, oportunamente divulgado); simeB (Sistema de 
Monitoramento Educacional do Brasil), com apresentação de dados que 
possibilitem o acompanhamento da evolução dos indicadores 
educacionais, de gestão e do município, viabilizando análises pela 
equipe técnica e gestora da CONTRATANTE. 

26 

ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS – 6° ANO - 11 anos(4° 
bimestre): ALUNO: -1 (um) volume do Livro Didático Integrado 
(Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Arte e 
Língua Inglesa). Além do conteúdo impresso, nos livros há QR codes 
que dão acesso a Objetos Educacionais Digitais (OEDs) e a temas 
diversos apresentados por meio de experiências de realidade aumentada 
(RA). PROFESSOR (01 unidade): -1 (um) volume do livro didático por 
componente curricular (Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, 
História, Geografia, Arte e Língua Inglesa). - Compõe o Sistema de 
Ensino Aprende Brasil: Livros Didáticos Integrados, para alunos e 
professores, conforme composição apresentada; Aprende Brasil Digital 
- www.aprendebrasildigital.com.br (ambiente virtual de aprendizagem, 
com conteúdos educacionais e acesso por meio de usuário e senha 
individuais para alunos, professores e gestores, durante o ano letivo de 
2022); Assessoria Pedagógica - 72 horas anuais (encontros presenciais 
e/ou a distância, em datas definidas de comum acordo entre as partes); 
hábile (Avaliação Externa de Aprendizagem, com testes nas modalidades 
impressa ou on-line, para alunos do 3º e 7º anos em anos ímpares, e 4º e 
8º anos em anos pares, exclusivamente para alunos contemplados com o 
Sistema de Ensino Aprende Brasil, conforme cronograma de inscrição, 
aplicação e devolutivas, oportunamente divulgado); simeB (Sistema de 
Monitoramento Educacional do Brasil), com apresentação de dados que 
possibilitem o acompanhamento da evolução dos indicadores 
educacionais, de gestão e do município, viabilizando análises pela 
equipe técnica e gestora da CONTRATANTE. 40 UST 127,72 5.108,80 

APRENDE 
BRASIL 

27 

ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS – 7° ANO - 12 anos(1° 
bimestre): ALUNO -1 (um) volume do Livro Didático Integrado (Língua 
Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Arte e Língua 
Inglesa). Além do conteúdo impresso, nos livros há QR codes que dão 
acesso a Objetos Educacionais Digitais (OEDs). PROFESSOR (01 
unidade): -1 (um) volume do livro didático por componente curricular 
(Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Arte e 
Língua Inglesa). - 1 (um) CD de Língua Inglesa, anual. - 1 (um) livro de 
orientações metodológicas de Educação Física, anual. - Compõe o 
Sistema de Ensino Aprende Brasil: Livros Didáticos Integrados, para 
alunos e professores, conforme composição apresentada; Aprende Brasil 
Digital - www.aprendebrasildigital.com.br (ambiente virtual de 
aprendizagem, com conteúdos educacionais e acesso por meio de usuário 
e senha individuais para alunos, professores e gestores, durante o ano 
letivo de 2022); Assessoria Pedagógica -72 horas anuais (encontros 
presenciais e/ou a distância, em datas definidas de comum acordo entre 
as partes); hábile (Avaliação Externa de Aprendizagem, com testes nas 
modalidades impressa ou on-line, para alunos do 3º e 7º anos em anos 
ímpares, e 4º e 8º anos em anos pares, exclusivamente para alunos 
contemplados com o Sistema de Ensino Aprende Brasil, conforme 
cronograma de inscrição, aplicação e devolutivas, oportunamente 
divulgado); simeB (Sistema de Monitoramento Educacional do Brasil), 
com apresentação de dados que possibilitem o acompanhamento da 
evolução dos indicadores educacionais, de gestão e do município, 
viabilizando análises pela equipe técnica e gestora da CONTRATANTE. 39 UST 127,72 4.981,08 

APRENDE 
BRASIL 

28 

ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS – 7° ANO - 12 anos(2° 
bimestre): ALUNO -1 (um) volume do Livro Didático Integrado (Língua 
Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Arte e Língua 39 UST 127,72 4.981,08 

APRENDE 
BRASIL 



 

 

Inglesa). Além do conteúdo impresso, nos livros há QR codes que dão 
acesso a Objetos Educacionais Digitais (OEDs). PROFESSOR (01 
unidade): -1 (um) volume do livro didático por componente curricular 
(Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Arte e 
Língua Inglesa). - Compõe o Sistema de Ensino Aprende Brasil: Livros 
Didáticos Integrados, para alunos e professores, conforme composição 
apresentada; Aprende Brasil Digital - www.aprendebrasildigital.com.br 
(ambiente virtual de aprendizagem, com conteúdos educacionais e 
acesso por meio de usuário e senha individuais para alunos, professores 
e gestores, durante o ano letivo de 2022); Assessoria Pedagógica - 72 
horas anuais (encontros presenciais e/ou a distância, em datas definidas 
de comum acordo entre as partes); hábile (Avaliação Externa de 
Aprendizagem, com testes nas modalidades impressa ou on-line, para 
alunos do 3º e 7º anos em anos ímpares, e 4º e 8º anos em anos pares, 
exclusivamente para alunos contemplados com o Sistema de Ensino 
Aprende Brasil, conforme cronograma de inscrição, aplicação e 
devolutivas, oportunamente divulgado); simeB (Sistema de 
Monitoramento Educacional do Brasil), com apresentação de dados que 
possibilitem o acompanhamento da evolução dos indicadores 
educacionais, de gestão e do município, viabilizando análises pela 
equipe técnica e gestora da CONTRATANTE. 

29 

ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS – 7° ANO - 12 anos(3° 
bimestre): ALUNO -1 (um) volume do Livro Didático Integrado (Língua 
Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Arte e Língua 
Inglesa). Além do conteúdo impresso, nos livros há QR codes que dão 
acesso a Objetos Educacionais Digitais (OEDs) e a temas diversos 
apresentados por meio de experiências de realidade aumentada (RA). 
PROFESSOR (01 unidade): -1 (um) volume do livro didático por 
componente curricular (Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, 
História, Geografia, Arte e Língua Inglesa). - Compõe o Sistema de 
Ensino Aprende Brasil: Livros Didáticos Integrados, para alunos e 
professores, conforme composição apresentada; Aprende Brasil Digital 
- www.aprendebrasildigital.com.br (ambiente virtual de aprendizagem, 
com conteúdos educacionais e acesso por meio de usuário e senha 
individuais para alunos, professores e gestores, durante o ano letivo de 
2022); Assessoria Pedagógica - 72 horas anuais (encontros presenciais 
e/ou a distância, em datas definidas de comum acordo entre as partes); 
hábile (Avaliação Externa de Aprendizagem, com testes nas modalidades 
impressa ou on-line, para alunos do 3º e 7º anos em anos ímpares, e 4º e 
8º anos em anos pares, exclusivamente para alunos contemplados com o 
Sistema de Ensino Aprende Brasil, conforme cronograma de inscrição, 
aplicação e devolutivas, oportunamente divulgado); simeB (Sistema de 
Monitoramento Educacional do Brasil), com apresentação de dados que 
possibilitem o acompanhamento da evolução dos indicadores 
educacionais, de gestão e do município, viabilizando análises pela 
equipe técnica e gestora da CONTRATANTE. 39 UST 127,72 4.981,08 

APRENDE 
BRASIL 

30 

ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS – 7° ANO - 12 anos(4° 
bimestre); ALUNO -1 (um) volume do Livro Didático Integrado (Língua 
Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Arte e Língua 
Inglesa). Além do conteúdo impresso, nos livros há QR codes que dão 
acesso a Objetos Educacionais Digitais (OEDs) e a temas diversos 
apresentados por meio de experiências de realidade aumentada (RA). 
PROFESSOR (01 unidade): -1 (um) volume do livro didático por 
componente curricular (Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, 
História, Geografia, Arte e Língua Inglesa). - Compõe o Sistema de 
Ensino Aprende Brasil: Livros Didáticos Integrados, para alunos e 
professores, conforme composição apresentada; Aprende Brasil Digital 
- www.aprendebrasildigital.com.br (ambiente virtual de aprendizagem, 
com conteúdos educacionais e acesso por meio de usuário e senha 
individuais para alunos, professores e gestores, durante o ano letivo de 
2022); Assessoria Pedagógica - 72 horas anuais (encontros presenciais 
e/ou a distância, em datas definidas de comum acordo entre as partes); 
hábile (Avaliação Externa de Aprendizagem, com testes nas modalidades 
impressa ou on-line, para alunos do 3º e 7º anos em anos ímpares, e 4º e 
8º anos em anos pares, exclusivamente para alunos contemplados com o 39 UST 127,72 4.981,08 

APRENDE 
BRASIL 



 

 

Sistema de Ensino Aprende Brasil, conforme cronograma de inscrição, 
aplicação e devolutivas, oportunamente divulgado); simeB (Sistema de 
Monitoramento Educacional do Brasil), com apresentação de dados que 
possibilitem o acompanhamento da evolução dos indicadores 
educacionais, de gestão e do município, viabilizando análises pela 
equipe técnica e gestora da CONTRATANTE. 

31 

ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS – 8° ANO - 13 anos(1° 
bimestre); ALUNO: -1 (um) volume do Livro Didático Integrado 
(Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Arte e 
Língua Inglesa). Além do conteúdo impresso, nos livros há QR codes 
que dão acesso a Objetos Educacionais Digitais (OEDs). PROFESSOR 
(01 unidade): -1 (um) volume do livro didático por componente 
curricular (Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, 
Geografia, Arte e Língua Inglesa). - 1 (um) CD de Língua Inglesa, anual. 
- 1 (um) livro de orientações metodológicas de Educação Física, anual. - 
Compõe o Sistema de Ensino Aprende Brasil: Livros Didáticos 
Integrados, para alunos e professores, conforme composição 
apresentada; Aprende Brasil Digital - www.aprendebrasildigital.com.br 
(ambiente virtual de aprendizagem, com conteúdos educacionais e 
acesso por meio de usuário e senha individuais para alunos, professores 
e gestores, durante o ano letivo de 2022); Assessoria Pedagógica - 72 
horas anuais (encontros presenciais e/ou a distância, em datas definidas 
de comum acordo entre as partes); hábile (Avaliação Externa de 
Aprendizagem, com testes nas modalidades impressa ou on-line, para 
alunos do 3º e 7º anos em anos ímpares, e 4º e 8º anos em anos pares, 
exclusivamente para alunos contemplados com o Sistema de Ensino 
Aprende Brasil, conforme cronograma de inscrição, aplicação e 
devolutivas, oportunamente divulgado); simeB (Sistema de 
Monitoramento Educacional do Brasil), com apresentação de dados que 
possibilitem o acompanhamento da evolução dos indicadores 
educacionais, de gestão e do município, viabilizando análises pela 
equipe técnica e gestora da CONTRATANTE. 32 UST 127,72 4,087,04 

APRENDE 
BRASIL 

32 

ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS – 8° ANO - 13 anos(2° 
bimestre); ALUNO: -1 (um) volume do Livro Didático Integrado 
(Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Arte e 
Língua Inglesa). Além do conteúdo impresso, nos livros há QR codes 
que dão acesso a Objetos Educacionais Digitais (OEDs). PROFESSOR 
(01 unidade): -1 (um) volume do livro didático por componente 
curricular (Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, 
Geografia, Arte e Língua Inglesa). - Compõe o Sistema de Ensino 
Aprende Brasil: Livros Didáticos Integrados, para alunos e professores, 
conforme composição apresentada; Aprende Brasil Digital - 
www.aprendebrasildigital.com.br (ambiente virtual de aprendizagem, 
com conteúdos educacionais e acesso por meio de usuário e senha 
individuais para alunos, professores e gestores, durante o ano letivo de 
2022); Assessoria Pedagógica - 72 horas anuais (encontros presenciais 
e/ou a distância, em datas definidas de comum acordo entre as partes); 
hábile (Avaliação Externa de Aprendizagem, com testes nas modalidades 
impressa ou on-line, para alunos do 3º e 7º anos em anos ímpares, e 4º e 
8º anos em anos pares, exclusivamente para alunos contemplados com o 
Sistema de Ensino Aprende Brasil, conforme cronograma de inscrição, 
aplicação e devolutivas, oportunamente divulgado); simeB (Sistema de 
Monitoramento Educacional do Brasil), com apresentação de dados que 
possibilitem o acompanhamento da evolução dos indicadores 
educacionais, de gestão e do município, viabilizando análises pela 
equipe técnica e gestora da CONTRATANTE. 32 UST 127,72 4.087,04 

APRENDE 
BRASIL 

33 

ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS – 8° ANO - 13 anos(3° 
bimestre); ALUNO: -1 (um) volume do Livro Didático Integrado 
(Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Arte e 
Língua Inglesa). Além do conteúdo impresso, nos livros há QR codes 
que dão acesso a Objetos Educacionais Digitais (OEDs) e a temas 
diversos apresentados por meio de experiências de realidade aumentada 
(RA). PROFESSOR (01 unidade): -1 (um) volume do livro didático por 
componente curricular (Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, 
História, Geografia, Arte e Língua Inglesa). - Compõe o Sistema de 32 UST 127,72 4.087,04 

APRENDE 
BRASIL 



 

 

Ensino Aprende Brasil: Livros Didáticos Integrados, para alunos e 
professores, conforme composição apresentada; Aprende Brasil Digital 
- www.aprendebrasildigital.com.br (ambiente virtual de aprendizagem, 
com conteúdos educacionais e acesso por meio de usuário e senha 
individuais para alunos, professores e gestores, durante o ano letivo de 
2022); Assessoria Pedagógica - 72 horas anuais (encontros presenciais 
e/ou a distância, em datas definidas de comum acordo entre as partes); 
hábile (Avaliação Externa de Aprendizagem, com testes nas modalidades 
impressa ou on-line, para alunos do 3º e 7º anos em anos ímpares, e 4º e 
8º anos em anos pares, exclusivamente para alunos contemplados com o 
Sistema de Ensino Aprende Brasil, conforme cronograma de inscrição, 
aplicação e devolutivas, oportunamente divulgado); simeB (Sistema de 
Monitoramento Educacional do Brasil), com apresentação de dados que 
possibilitem o acompanhamento da evolução dos indicadores 
educacionais, de gestão e do município, viabilizando análises pela 
equipe técnica e gestora da CONTRATANTE. 

34 

ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS – 8° ANO - 13 anos(4° 
bimestre); ALUNO: -1 (um) volume do Livro Didático Integrado 
(Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Arte e 
Língua Inglesa). Além do conteúdo impresso, nos livros há QR codes 
que dão acesso a Objetos Educacionais Digitais (OEDs) e a temas 
diversos apresentados por meio de experiências de realidade aumentada 
(RA). PROFESSOR (01 unidade): -1 (um) volume do livro didático por 
componente curricular (Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, 
História, Geografia, Arte e Língua Inglesa). - Compõe o Sistema de 
Ensino Aprende Brasil: Livros Didáticos Integrados, para alunos e 
professores, conforme composição apresentada; Aprende Brasil Digital 
- www.aprendebrasildigital.com.br (ambiente virtual de aprendizagem, 
com conteúdos educacionais e acesso por meio de usuário e senha 
individuais para alunos, professores e gestores, durante o ano letivo de 
2022); Assessoria Pedagógica - 72 horas anuais (encontros presenciais 
e/ou a distância, em datas definidas de comum acordo entre as partes); 
hábile (Avaliação Externa de Aprendizagem, com testes nas modalidades 
impressa ou on-line, para alunos do 3º e 7º anos em anos ímpares, e 4º e 
8º anos em anos pares, exclusivamente para alunos contemplados com o 
Sistema de Ensino Aprende Brasil, conforme cronograma de inscrição, 
aplicação e devolutivas, oportunamente divulgado); simeB (Sistema de 
Monitoramento Educacional do Brasil), com apresentação de dados que 
possibilitem o acompanhamento da evolução dos indicadores 
educacionais, de gestão e do município, viabilizando análises pela 
equipe técnica e gestora da CONTRATANTE. 32 UST 127,72 4.087,04 

APRENDE 
BRASIL 

35 

ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS – 9° ANO - 14 anos(1° 
bimestre); ALUNO -1 (um) volume do Livro Didático Integrado (Língua 
Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Arte e Língua 
Inglesa). Além do conteúdo impresso, nos livros há QR codes que dão 
acesso a Objetos Educacionais Digitais (OEDs). - 1 (uma) tabela 
periódica dos elementos químicos, anual. PROFESSOR (01 unidade): -
1 (um) volume do livro didático por componente curricular (Língua 
Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Arte e Língua 
Inglesa). - 1 (um) CD de Língua Inglesa, anual. - 1 (um) livro de 
orientações metodológicas de Educação Física, anual. - 1 (uma) tabela 
periódica dos elementos químicos, anual. - Compõe o Sistema de Ensino 
Aprende Brasil: Livros Didáticos Integrados, para alunos e professores, 
conforme composição apresentada; Aprende Brasil Digital - 
www.aprendebrasildigital.com.br (ambiente virtual de aprendizagem, 
com conteúdos educacionais e acesso por meio de usuário e senha 
individuais para alunos, professores e gestores, durante o ano letivo de 
2022); Assessoria Pedagógica - 72 horas anuais (encontros presenciais 
e/ou a distância, em datas definidas de comum acordo entre as partes); 
hábile (Avaliação Externa de Aprendizagem, com testes nas modalidades 
impressa ou on-line, para alunos do 3º e 7º anos em anos ímpares, e 4º e 
8º anos em anos pares, exclusivamente para alunos contemplados com o 
Sistema de Ensino Aprende Brasil, conforme cronograma de inscrição, 
aplicação e devolutivas, oportunamente divulgado); simeB (Sistema de 
Monitoramento Educacional do Brasil), com apresentação de dados que 11 UST 127,72 1.404,92 

APRENDE 
BRASIL 



 

 

possibilitem o acompanhamento da evolução dos indicadores 
educacionais, de gestão e do município, viabilizando análises pela 
equipe técnica e gestora da CONTRATANTE. 

36 

ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS – 9° ANO - 14 anos(2° 
bimestre);ALUNO -1 (um) volume do Livro Didático Integrado (Língua 
Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Arte e Língua 
Inglesa). Além do conteúdo impresso, nos livros há QR codes que dão 
acesso a Objetos Educacionais Digitais (OEDs). PROFESSOR (01 
unidade): -1 (um) volume do livro didático por componente curricular 
(Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Arte e 
Língua Inglesa). - Compõe o Sistema de Ensino Aprende Brasil: Livros 
Didáticos Integrados, para alunos e professores, conforme composição 
apresentada; Aprende Brasil Digital - www.aprendebrasildigital.com.br 
(ambiente virtual de aprendizagem, com conteúdos educacionais e 
acesso por meio de usuário e senha individuais para alunos, professores 
e gestores, durante o ano letivo de 2022); Assessoria Pedagógica - 72 
horas anuais (encontros presenciais e/ou a distância, em datas definidas 
de comum acordo entre as partes); hábile (Avaliação Externa de 
Aprendizagem, com testes nas modalidades impressa ou on-line, para 
alunos do 3º e 7º anos em anos ímpares, e 4º e 8º anos em anos pares, 
exclusivamente para alunos contemplados com o Sistema de Ensino 
Aprende Brasil, conforme cronograma de inscrição, aplicação e 
devolutivas, oportunamente divulgado); simeB (Sistema de 
Monitoramento Educacional do Brasil), com apresentação de dados que 
possibilitem o acompanhamento da evolução dos indicadores 
educacionais, de gestão e do município, viabilizando análises pela 
equipe técnica e gestora da CONTRATANTE. 11 UST 127,72 1.404,92 

APRENDE 
BRASIL 

37 

ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS – 9° ANO - 14 anos(3° 
bimestre); ALUNO -1 (um) volume do Livro Didático Integrado (Língua 
Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Arte e Língua 
Inglesa). Além do conteúdo impresso, nos livros há QR codes que dão 
acesso a Objetos Educacionais Digitais (OEDs) e a temas diversos 
apresentados por meio de experiências de realidade aumentada (RA). 
PROFESSOR (01 unidade): -1 (um) volume do livro didático por 
componente curricular (Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, 
História, Geografia, Arte e Língua Inglesa). - Compõe o Sistema de 
Ensino Aprende Brasil: Livros Didáticos Integrados, para alunos e 
professores, conforme composição apresentada; Aprende Brasil Digital 
- www.aprendebrasildigital.com.br (ambiente virtual de aprendizagem, 
com conteúdos educacionais e acesso por meio de usuário e senha 
individuais para alunos, professores e gestores, durante o ano letivo de 
2022); Assessoria Pedagógica - 72 horas anuais (encontros presenciais 
e/ou a distância, em datas definidas de comum acordo entre as partes); 
hábile (Avaliação Externa de Aprendizagem, com testes nas modalidades 
impressa ou on-line, para alunos do 3º e 7º anos em anos ímpares, e 4º e 
8º anos em anos pares, exclusivamente para alunos contemplados com o 
Sistema de Ensino Aprende Brasil, conforme cronograma de inscrição, 
aplicação e devolutivas, oportunamente divulgado); simeB (Sistema de 
Monitoramento Educacional do Brasil), com apresentação de dados que 
possibilitem o acompanhamento da evolução dos indicadores 
educacionais, de gestão e do município, viabilizando análises pela 
equipe técnica e gestora da CONTRATANTE. 11 UST 127,72 1.404,92 

APRENDE 
BRASIL 

38 

ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS – 9° ANO - 14 anos(4° 
bimestre): ALUNO -1 (um) volume do Livro Didático Integrado (Língua 
Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Arte e Língua 
Inglesa). Além do conteúdo impresso, nos livros há QR codes que dão 
acesso a Objetos Educacionais Digitais (OEDs) e a temas diversos 
apresentados por meio de experiências de realidade aumentada (RA). 
PROFESSOR (01 unidade): -1 (um) volume do livro didático por 
componente curricular (Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, 
História, Geografia, Arte e Língua Inglesa). - Compõe o Sistema de 
Ensino Aprende Brasil: Livros Didáticos Integrados, para alunos e 
professores, conforme composição apresentada; Aprende Brasil Digital 
- www.aprendebrasildigital.com.br (ambiente virtual de aprendizagem, 
com conteúdos educacionais e acesso por meio de usuário e senha 11 UST 127,72 1.404,92 

APRENDE 
BRASIL 



 

 

individuais para alunos, professores e gestores, durante o ano letivo de 
2022); Assessoria Pedagógica- 72 horas anuais (encontros presenciais 
e/ou a distância, em datas definidas de comum acordo entre as partes); 
hábile (Avaliação Externa de Aprendizagem, com testes nas modalidades 
impressa ou on-line, para alunos do 3º e 7º anos em anos ímpares, e 4º e 
8º anos em anos pares, exclusivamente para alunos contemplados com o 
Sistema de Ensino Aprende Brasil, conforme cronograma de inscrição, 
aplicação e devolutivas, oportunamente divulgado); simeB (Sistema de 
Monitoramento Educacional do Brasil), com apresentação de dados que 
possibilitem o acompanhamento da evolução dos indicadores 
educacionais, de gestão e do município, viabilizando análises pela 
equipe técnica e gestora da CONTRATANTE. 

- Valor Total - - - 
R$ 

182.625,98 - 

 
 

Cláusula Segunda – Do Prazo de Execução 
 
2.1. A entrega dos materiais objeto desta contratação deverá ser agendada junto ao departamento 
responsável designado pela Secretaria Municipal de Educação – SMEC. 
 
2.2. A contar do recebimento da respectiva Nota de Empenho ou da Ordem de Entrega, a contratada 
disporá do prazo de 25 (vinte e cinco) dias úteis para proceder a entrega dos produtos, os quais serão 
recebidos em caráter provisório. 
2.2.1 O recebimento provisório não isenta a CONTRATADA da responsabilidade decorrente de erros 
de execução, a cuja reparação se obriga, tudo sem ônus para a CONTRATANTE, observando o disposto 
no art. 69, da Lei 8666/93. 
 
2.3. O prazo para recebimento definitivo, após verificação dos quantitativos e demais características do 
objeto licitado será realizado pelos diretores das escolas contempladas, em até 05 (cinco) dias, a contar 
da data de entrega dos produtos. 
 
2.4. Havendo necessidade de troca dos produtos, o prazo de substituição será de, no máximo, 10 (dez) 
dias contados do recebimento do comunicado específico. 
 
2.5. As despesas com a entrega dos produtos são de responsabilidade da contratada. 
 
2.6. O regime de execução do presente Contrato será mediante ao fornecimento de livros didáticos 
integrados; acompanhamento e assessoramento pedagógico às escolas indicadas pela CONTRATANTE; 
disponibilização de acessos, pela Internet, ao ambiente digital com conteúdos educacionais; avaliação 
do processo de aprendizagem e sistema de gestão das informações educacionais. 
2.7. A Contratada assessorará as escolas quanto à utilização adequada dos Livros Didáticos Integrados, 
do Ambiente Digital com conteúdo educacionais, da Avaliação Externa do Processo de Aprendizagem 
no diagnóstico da situação educacional, do Sistema de Gestão das Informações Educacionais, no que 
diz respeito à proposta e metodologia para as séries/anos contempladas (os) neste instrumento e no 
respectivo Edital. 
 
Cláusula Terceira – Da Vigência 
 



 

 

3.1. O presente contrato passa a vigorar a partir da data de sua assinatura e sua vigência será por até 12 
(doze) meses, assegurada a possibilidade de aditar-se este contrato, nos termos da Lei Federal nº 
8.666/1993 do Art 57. 
 

Cláusula Quarta – Da Forma de Pagamento e Dos Recursos Financeiros 

 
4.1 O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE à CONTRATADA por meio de transferência 
bancária e ou boleto, de acordo com os valores descritos na Cláusula Primeira, até 30 (trinta) dias após 
a efetiva entrega do objeto licitado, e conforme a necessidade da Secretaria Mun. da Educação. 
4.2 A Nota Fiscal emitida pela CONTRATADA deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação 
do n.º do Contrato/Licitação/Pregão e do n.º da conta bancária e ser entregue junto com o objeto; 
4.3 Somente será realizada a liberação das Notas Fiscais para pagamento, a partir da conferencia e aceito 
realizado pelo Secretaria Municipal de Educação. 
 
Da Dotação: 
 
06 – SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO 
2079 – Manutenção do Ensino Fundamental. 
3390 32 04 00 00 00 0020 – Material Educacional – R$ 190.000,00. 
 

Cláusula Quinta - Das Obrigações da CONTRATADA 
 
São obrigações da CONTRATADA: 
5.1. Responder direta e exclusivamente pela execução do contrato de prestação de serviço, não podendo, 
em nenhuma hipótese, transferir a responsabilidade pela execução do serviço a terceiros, sem o expresso 
consentimento da Secretaria Requisitante. 
5.2. Arcar com o pagamento de todos os encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários, securitários e 
outros advindos da execução do objeto, de forma a eximir a Secretaria Requisitante de quaisquer ônus 
e responsabilidades. 
5.3. Responder por quaisquer danos ou prejuízos que venha, direta ou indiretamente, por sua culpa ou 
dolo, a causar à Secretaria Requisitante ou a terceiros, durante a execução do contrato de fornecimento, 
inclusive por atos praticados por seus funcionários, ficando, assim, afastada qualquer responsabilidade 
da Secretaria Requisitante, podendo este, para o fim de garantir eventuais ressarcimentos, adotar as 
seguintes providências: 
a) dedução de créditos da licitante vencedora;  
b) medida judicial apropriada, a critério da Secretaria Requisitante. 
5.4. Manter durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 

Cláusula Sexta - Das Obrigações do Contratante 
 
São obrigações do CONTRATANTE: 
6.1. efetuar o pagamento a CONTRATADA respeitando os prazos estabelecidos e as demais cláusulas 
contratuais. 
6.2. acompanhar e fiscalizar através da SMEC a perfeita execução do contrato. 
 



 

 

Cláusula Sétima - Da Rescisão 
 
O MUNICÍPIO poderá rescindir este contrato, independente de interpelação ou de procedimento judicial 
sempre que ocorrer uma das hipóteses previstas no Art. 78 da Lei 8.666/93. 
O contrato poderá ser rescindido ainda por: 
7.1. Reiterada desobediência da CONTRATADA aos preceitos estabelecidos; 
7.2. Negar-se a prestar os serviços na forma acordada, ou prestá-los de forma incorreta. 
7.3. No caso de verificar-se dolo, culpa, simulação ou fraude na execução do contrato; 
7.4. Por excepcional interesse público. 
 

Cláusula Oitava - Das Penalidades 
 
8.1. Pelo descumprimento das obrigações contratuais a CONTRATADA ficará sujeita às seguintes 
penalidades: 
8.1.1. Advertência escrita; 
8.2. A recusa pelo fornecedor em entregar os materiais contratados acarretará a multa de 10% (dez por 
cento) sobre o valor do contrato. 
8.3. O atraso que exceder ao prazo para a entrega dos materiais, acarretará a multa de 0,5 (zero vírgula 
cinco por cento), por dia de atraso, limitado ao máximo de 10% (dez por cento), sobre o valor total que 
lhe foi adjudicado. 
8.4. O não-cumprimento de obrigação acessória, sujeitará a contratada à multa de 10% (dez por cento) 
sobre o valor total da obrigação. 
8.5. Nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520, de 17-07-2002, a contratada, sem prejuízo das demais 
cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, impedido de licitar e 
contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e descredenciado do Cadastro do 
Município, nos casos de: 
a) ausência de entrega de documentação exigida para habilitação; 
b) apresentação de documentação falsa para participação no certame; 
c) retardamento da execução do certame, por conduta reprovável;  
d) não-manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação; 
e) comportamento inidôneo; 
f) cometimento de fraude fiscal; 
g) fraudar a execução do contrato; 
h) falhar na execução do contrato. 
8.6. Na aplicação das penalidades prevista no contrato e no Edital de licitação, o Município considerará, 
motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da contratada, podendo 
deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispõe o artigo 87, "caput", 
da Lei nº 8.666/93. 
8.7. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 
8.8. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira 
que for imposta a contratada em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 
 

Cláusula Nona – Da Fiscalização 
 
9.1. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pela Secretaria Municipal de Educação e, 
através de seu Secretário, na forma do artigo 67, da Lei nº 8.666/93, a quem compete verificar se a 
CONTRATADA está executando e cumprindo o contrato. 



 

 

9.2 A ação e/ou omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá a CONTRATADA da integral 
responsabilidade pela execução do contrato. 
 

Cláusula Décima - Da Legislação e Das Disposições Finais 
 
10.1. Aplicam-se a este Contrato, no que couber, as disposições da Lei Federal 8.666/93, suas alterações 
posteriores, e demais leis que regulem a matéria. 
10.2. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 
I. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo 
aditivo ao presente Contrato. 
 
Cláusula Décima Primeira – Do Foro 
 
Elegem as partes contratantes o Foro da Comarca de Palmeira Das Missões/RS, para dirimir todas e 
quaisquer controvérsias oriundas deste Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 
E, assim, por estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o presente 
Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só e jurídico efeito, perante as testemunhas 
abaixo assinadas, a tudo presentes. 
 

SÃO JOSÉ DAS MISSÕES/RS, AO 26 DE JANEIRO DE 2022. 
 
 

________________________________________ 
GILMAR WEBER TOLFO 

Prefeito Municipal 
Contratante 

 
________________________________________ 

Mari Celenir dos Santos Silva 
Secretária Municipal da Educação 

Fiscal da Contratação 
 
 

___________________________________________ 
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