
Processo: 
Folha: 
Rubrica: 

Data Valor CNPJ 

22/12/2021 - 1435:39 170,00 (proposta) 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN 
DO REGO LIMA EIRELI 

22/12/2021 15:34:46 152,00 (proposta) 35.187.278/0001-02 - INOVE 
EDUCACIONAL EIRELI 

23/12/2021 - 0005:01 249,00 (proposta) 35.641.413/0001-30 - EDUCACIONAL 
DOM BOSCO LTDA 

23/12/2021 - 08:26.13 168,00 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN 
DO REGO LIMA EIRELI 

23/12/2021 - 08-26:39 147,00 35.187.278/0001-02 - INOVE 
EDUCACIONAL EIRELI 

• 

• 

Situação 

Válido 

Válido 

Cancelado - PROPOSTA REJEITADA, COM 68,1012 %ACIMA DO 
VALOR DE MERCADO, IDENTIFICADO PELO SISTEMA. 

Valido 

Válido 

LOTE 0001 - ITEM 0032 - caderno de matemática para 7° ano do ensino fundamental II — professor:livro consumível para 
disciplina de matemática deverá ser destinado aos professores do 7° ano do ensino fundamental ii, composto por no mínimo 120 
(cento e vinte) páginas impressas em papel offset com aproximadamente 90g/m2, com acabamento em brochura, empastado com 
capa plástica, no formato aproximado de 23,0cm x 28,8cm. deverá ser destinado aos professores do 6° ano do ensino 
fundamental ii, devendo trazer orientações pedagógicas detalhadas para cada conteúdo trabalhado e também para cada 
simulado, para ajudar os alunos no momento da correção de cada questão do simulado, relação dos conteúdos desenvolvidos 
nas lições anteriores e que são explorados nas questões propostas no simulado e indicação das habilidades e subcompetências 
avaliadas no mesmo. cada página deverá conter a reprodução reduzida da página do livro do aluno gabaritado, relação das 
habilidades e capacidades essenciais do aluno para aprendizagem dos conteúdos da lição, comentários, sugestões e orientações 
específicas para o desenvolvimento das questões, incluindo trabalhos preliminares e finais essenciais, relação dos conteúdos 
desenvolvidos nas páginas, sugestões de atividades caso sejam observadas dificuldades e descrição das habilidades e da 
competência página 23 de 29 desenvolvidas em cada questão. deverão acompanhar o guia e recursos didáticos de matemática 
04 (quatro) fichas para registro, impressas em offset com aproximadamente 75g/m2 e formato aproximado de 27,0cm x 40,0cm. 
com o objetivo de oferecer um diagnóstico do desenvolvimento de cada aluno e também de toda turma após cada simulado 
contido no livro do aluno. deverá identificar as subcompetências que foram desenvolvidas, ou as que precisam ser retomadas e 
planejar novas estratégias para as próximas aulas. deverão ser realizadas 05 (cinco) capacitações presenciais, realizadas por 
pedagogo, com carga horária mínima de 02 (duas) horas cada, com a finalidade apresentação 
Data Valor CNPJ Situação 

22/12/2021 - 14:2412 163,00 (proposta) 35.197.278/0001-02 - INOVE 
EDUCACIONAL EIRELI 

saldo 

22/12/2021 14'36:19 170.00 (proposta) 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN 
DO REGO LIMA EIRELI 

Valido 

23/12/2021 

23/12/2021 

- 00.0517 

.082519 

129,00 (proposta) 

168,00 

35.641.413/0001-30 - EDUCACIONAL 
DOM BOSCO LTDA 

27,179.006/0001-24 - R FRANCKLIN 
DO REGO LIMA EIRELI 

Cancelado - PROPOSTA REJEITADA, COM 68,1012 %ACIMA DO 
VALOR DE MERCADO, IDENTIFICADO PELO SISTEMA, 

Válido 

23/12/2021 - 08:26:47 158,00 35187.278)0001-02 - INOVE 
EDUCACIONAL EIRELI 

Válido 

LOTE 0001 - ITEM 0033 - caderno de matemática para 8° ano do ensino fundamental ii — aluno:livro consumivel para disciplina 
de matemática deverá ser destinado aos alunos do 8° ano do ensino fundamental ii, composto por no mínimo 120 (cento e vinte) 
e no máximo 160 (cento e sessenta) páginas impressas em papel offset com aproximadamente 90g/m2, com acabamento em 
espiral empastado com capa plástica, no formato 20,5cm x 27,5cm, organizados em aproximadamente 20 (vinte) lições cada um, 
compostas pelos seguintes conteúdos: localização, giros, e ângulos, triângulos e quadriláteros, reta numérica, problemas com 
números naturais, difeentes representações de um numero, frações, frações e decimais, operações com frações decimais, figuras 
não planas e simetria, perímetro e ampliação de figuras, área, medidas de massa e capacidade, problemas com frações 
decimais, porcentagem, ler e interpretar gráficos e página 22 de 29 tabelas, construção de tabelas e gráficos. cada lição deverá 
ser planejada para uma aula de aproximadamente 50 (cinquenta) minutos, a serem trabalhadas uma vez por semana, contendo 
tarefas com graus progressivos de dificuldade envolvendo diferentes habilidades, em aproximadamente a cada 05 (cinco) 
conteúdos trabalhados do livro, o aluno deverá encontrar inserido no próprio livro, sem folhas a parte, um simulado, para que se 
possa avaliar o processo que é uma etapa Indispensável no processo ensino aprendizagem. no livro de matemática, deverão 
estar inseridas 04 (quatro) folhas de respostas / gabaritos destacáveis, não sendo folhas a parte, que deverão ser preenchidas 
pelos alunos ao realizarem o simulado ao final de aproximadamente 05 (cinco) conteúdos trabalhados, para se familiarizarem 
com o modelo de prova de gabarito, a sequência de conteúdos deve estar organizada de acordo com os conteúdos definidos pela 
base nacional comum curricular (bncc) para o 80 ano, considerando uma ordem crescente de dificuldade. 

Data Valor CNPJ Situação 

22/12/2021 - 14:36:57 170,00 (proposta) 27.179,006/0001-24 -8 FRANCKLIN 
DO REGO LIMA EIRELI 

Valido 

22/12/2021 - 15:37:08 152,00 (proposta) 35.187.278/0001-02 - INOVE 
EDUCACIONAL EIRELI 

Valido 

23/12/2021 

23/12/2021 

- 00:05.39 

- 08:26:25 

249,00 (proposta) 

168.00 

35.641.413/0001-30 - EDUCACIONAL 
DOM ROSCO LTDA 

27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN 
DO REGO LIMA EIRELI 

Cancelado PROPOSTA REJEITADA, COM 68,1012 %ACIMA DO 
VALOR DE MERCADO, IDENTIFICADO PELO SISTEMA, 

Valido 

23/12/2021 - 08.26.58 147,00 35.187,278/0001-02 - INOVE 
EDUCACIONAL EIRELI 

Válido 

LOTE 0001 - ITEM 0034 - caderno de matemática para 8° ano do ensino fundamental ii — professor:livro consumivel para 
disciplina de matemática deverá ser destinado aos professores do 8° ano do ensino fundamental ii, composto por no mínimo 120 
(cento e vinte) páginas impressas em papel offset com aproximadamente 90g/m2, com acabamento em brochura, empastado com 
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• 

Processna2M6 
Folha: 
Rubrica: 

capa plástica, no formato aproximado de 23,0cm x 28,8cm. deverá ser destinado aos professores do 6° ano do ensino 
fundamental li, devendo trazer orientações pedagógicas detalhadas para cada conteúdo trabalhado e também para cada 
simulado, para ajudar os alunos no momento da correção de cada questão do simulado, relação dos conteúdos desenvolvidos 
nas lições anteriores e que são explorados nas questões propostas no simulado e indicação das habilidades e subcompetências 
avaliadas no mesmo. cada página deverá conter a reprodução reduzida da página do livro do aluno gabaritado, relação das 
habilidades e capacidades essenciais do aluno para aprendizagem dos conteúdos da lição, comentários, sugestões e orientações 
específicas para o desenvolvimento das questões, incluindo trabalhos preliminares e finais essenciais, relação dos conteúdos 
desenvolvidos nas páginas, sugestões de atividades caso sejam observadas dificuldades e descrição das habilidades e da 
competência página 23 de 29 desenvolvidas em cada questão. deverão acompanhar o guia e recursos didáticos de matemática 
04 (quatro) fichas para registro, impressas em offset com aproximadamente 75g/m2 e formato aproximado de 27,0cm x 40,0cm. 
com o objetivo de oferecer um diagnóstico do desenvolvimento de cada aluno e também de toda turma após cada simulado 
contido no livro do aluno. deverá identificar as subcompetências que foram desenvolvidas, ou as que precisam ser retomadas e 
planejar novas estratégias para as próximas aulas, deverão ser realizadas 05 (cinco) capacitações presenciais, realizadas por 
pedagogo, com carga horária mínima de 02 (duas) horas cada, com a finalidade apresentação 
Data Valor CNPJ Situação 

22/12/2021 - 14:25:47 163,00 (proposta) 35.187.278/0001-02 - INOVE 
EDUCACIONAL EIRELI 

22/12/2021 - 14:37:45 170,00 (proposta) 27.179 006/0001-24 - R FRANCKLIN Valido 
DO REGO LIMA EIRELI 

23/12/2021 - 00:06:01 129,00 (proposta) 35.641,413/0001-30 - EDUCACIONAL Cancelado - PROPOSTA REJEITADA, COM 68,1012 %ACIMA DO 
DOM BOSCO LTDA VALOR DE MERCADO. IDENTIFICADO PELO SISTEMA. 

23/12/2021 - 08:26:31 168,00 27.179.006/0001-24 - R ERANCKLIN Válido 
DO REGO LIMA EIRELI 

23/12/2021 - 08:27:07 158,00 35.187.278/0001-02 - INOVE Válido 
EDUCACIONAL EIRELI 

LOTE 0001 - ITEM 0035 - caderno de matemática para 9° ano do ensino fundamental ii — aluno:livro consumível para disciplina 
de matemática deverá ser destinado aos alunos do 9° ano do ensino fundamental ii, composto por no mínimo 120 (cento e vinte) 
e no máximo 160 (cento e sessenta) páginas impressas em papel offset com aproximadamente 909/m2, com acabamento em 
espiral empastado com capa plástica, no formato 20,5cm x 27,5cm, organizados em aproximadamente 20 (vinte) lições cada um, 
compostas pelos seguintes conteúdos: localização, giros, e ângulos, triângulos e quadriláteros, reta numérica, problemas com 
números naturais, difeentes representações de um numero, frações, frações e decimais, operações com frações decimais, figuras 
não planas e simetria, perímetro e ampliação de figuras, área, medidas de massa e capacidade, problemas com frações 
decimais, porcentagem, ler e interpretar gráficos e página 22 de 29 tabelas, construção de tabelas e gráficos. cada lição deverá 
ser planejada para uma aula de aproximadamente 50 (cinquenta) minutos, a serem trabalhadas uma vez por semana, contendo 
tarefas com graus progressivos de dificuldade envolvendo diferentes habilidades, em aproximadamente a cada 05 (cinco) 
conteúdos trabalhados do livro, o aluno deverá encontrar inserido no próprio livro, sem folhas a parte, um simulado, para que se 
possa avaliar o processo que é uma etapa indispensável no processo ensino aprendizagem. no livro de matemática, deverão 
estar Inseridas 04 (quatro) folhas de respostas / gabaritos destacáveis, não sendo folhas a parte, que deverão ser preenchidas 
pelos alunos ao realizarem o simulado ao final de aproximadamente 05 (cinco) conteúdos trabalhados, para se familiarizarem 
com o modelo de prova de gabarito. a sequência de conteúdos deve estar organizada de acordo com os conteúdos definidos pela 
base nacional comum curricular (bncc) para o 9° ano, considerando uma ordem crescente de dificuldade. 
Data Valor CNPJ Situação 

22/12/2021 - 14:38:22 170,00 (proposta) 27179.006/0001-24 - R ERANCKLIN 
DO REGO LIMA EIRELI 

Válida 

22/12/2021 - 15:36:18 152,00 (proposta) 35.187278/0001-02 - INOVE 
EDUCACIONAL EIRELI 

Válido 

23/12/2021 - 00:06:22 249,00 (proposta) 35.641.413/0001-30 - EDUCACIONAL 
DOM BOSCO LTDA 

Cancelado - PROPOSTA REJEITADA, COM 68,1012 %ACIMA DO 
VALOR DE MERCADO. IDENTIFICADO PELO SISTEMA. 

23/12/2021 - 08:26:41 168.00 27.179,006/0001-24 - R FRANCKLIN 
DO REGO LIMA EIRELI 

Válido 

23/12/2021 - 08:2729 147,00 35.187.278/0001-02 - INOVE 
EDUCACIONAL EIRELI 

Válido 

LOTE 0001 - ITEM 0036 - caderno de matemática para 9° ano do ensino fundamental ii — professor:livro consumivel para 
disciplina de matemática deverá ser destinado aos professores do 9° ano do ensino fundamental II, composto por no mínimo 120 
(cento e vinte) páginas impressas em papei offset com aproximadamente 90g/m2, com acabamento em brochura, empastado com 
capa plástica, no formato aproximado de 23,0cm x 28,8cm. deverá ser destinado aos professores do 6° ano do ensino 
fundamental ii, devendo trazer orientações pedagógicas detalhadas para cada conteúdo trabalhado e também para cada 
simulado, para ajudar os alunos no momento da correção de cada questão do simulado, relação dos conteúdos desenvolvidos 
nas lições anteriores e que são explorados nas questões propostas no simulado e indicação das habilidades e subcompetências 
avaliadas no mesmo. cada página deverá conter a reprodução reduzida da página do livro do aluno gabaritado, relação das 
habilidades e capacidades essenciais do aluno para aprendizagem dos conteúdos da lição, comentários, sugestões e orientações 
especificas para o desenvolvimento das questões, Incluindo trabalhos preliminares e finais essenciais, relação dos conteúdos 
desenvolvidos nas páginas, sugestões de atividades caso sejam observadas dificuldades e descrição das habilidades e da 
competência página 23 de 29 desenvolvidas em cada questão. deverão acompanhar o guia e recursos didáticos de matemática 
04 (quatro) fichas para registro, impressas em offset com aproximadamente 750)2 e formato aproximado de 27,0cm x 40,0cm. 
com o objetivo de oferecer um diagnóstico do desenvolvimento de cada aluno e também de toda turma após cada simulado 
contido no livro do aluno. deverá identificar as subcompetências que foram desenvolvidas, ou as que precisam ser retomadas e 
planejar novas estratégias para as próximas aulas. deverão ser realizadas 05 (cinco) capacitações presenciais, realizadas por 
pedagogo, com carga horária mínima de 02 (duas) horas cada, com a finalidade apresentação 

Data Valor CNPJ Situação 

22/12/2021 - 14:27:25 163,00 (proposta) 35.187.278/0001-02 - INOVE Valido 
EDUCACIONAL EIRELI 
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Processo~ 
Folha: 
Rubrica: 

22/12/2021 - 14:39:06 170,00 (proposta) 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN 
DO REGO LIMA EIRELI 

Válido 

23/12/2021 

23/12/2021 

- 00.06.36 

- 08:26:47 

129,00 (proposta) 

168.00 

35.641.413/0001-30 - EDUCACIONAL 
DOM BOSCO LTDA 

27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN 
DO REGO LIMA EIRELI 

Cancelado - PROPOSTA REJEITADA, COM 68,1012 %ACIMA DO 
VALOR DE MERCADO, IDENTIFICADO PELO SISTEMA, 

Valido 

23/12/2021 - 08:27.42 158,00 35.187.278/0001-02 - INOVE 
EDUCACIONAL EIRELI 

Válido

LOTE 0001 - ITEM 0037 - prova brasil - livro diário do professor do 1° ao 90 anos— 3° edição. 
Data Valor CNPJ Situação 

22/12/2221 - 14 28 43 30.00 (proposta) 35 187 278/0001-02 - INOVE 
EDUCACIONAL EIRELI 

Válido 

22/12/2021 - 14'40.03 70,00 (proposta) 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN 
DO REGO LIMA EIRELI 

Valido 

2311212021 

23/12/2021 

-000717

- 08.27.22 

249,00 (proposta) 

68,00 

35.641.413/0001-30 - EDUCACIONAL 
DOM BOSCO LTDA 

27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN 
DO REGO LIMA EIRELI 

Cancelado - PROPOSTA REJEITADA, COM 68,1012 %ACIMA DO 
VALOR DE MERCADO, IDENTIFICADO PELO SISTEMA, 

Valido 

23/12/2021 - 0827-54 25,00 35.187.278/0001-02 - INOVE 
EDUCACIONAL EIRELI 

Valido 

LOTE 0001 - ITEM 0038 - prova brasil - livro coordenador lingua portuguesa e matemática — ef1 anos Iniciais — 3° edição. 
Data Valor CNPJ Situação 

22/12/2021 - 14:29:48 53,00 (proposta) 35.187.278/0001-02 - INOVE 
EDUCACIONAL EIRELI 

Válido 

22/12J2021 - 14.42:21 70,00 (proposta) 27.179,006/0001-24 - R FRANCKLIN 
DO REGO LIMA EIRELI 

Válido 

23/12/2021 

23/12/2021 

- 00:07:45 

- 0827:28 

129,00 (proposta) 

68,00 

35.641.413/0001-30 - EDUCACIONAL 
DOM BOSCO LTDA 

27.179006/0001-24 - R FRANCKLIN 
DO REGO LIMA EIRELI 

Cancelado - PROPOSTA REJEITADA, COM 68,1012 %ACIMA DO 
VALOR DE MERCADO, IDENTIFICADO PELO SISTEMA, 

Válido 

23/12/2021 - 08:28:02 47,00 35,187.278/0001-02 - INOVE 
EDUCACIONAL EIRELI 

Válido 

LOTE 0001 - ITEM 0039 - prova brasil - livro coordenador — lingua portuguesa e matemática — ef2 anos finais — 3° edição. 
Data Valor CNPJ Situação 

22/12/202) - 1430:45 53,00 (proposta) 35.187,278/0001-02 - INOVE 
EDUCACIONAL EIRELI 

Válido 

22/12/2021 - 14.43.42 70,00 (proposta) 27,179.006/0001-24 - R FRANCKLIN 
DO REGO LIMA EIRELI 

Valido 

23/12/2021 - 00:08:15 129,00 (proposta) 35.641.413/0001-30 - EDUCACIONAL 
DOM BOSCO LTDA 

Cancelado - PROPOSTA REJEITADA, COM 68,1012 %ACIMA DO 
VALOR DE MERCADO, IDENTIFICADO PELO SISTEMA. 

23/12/2021 - 08:27:37 68,00 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN 
DO REGO LIMA EIRELI 

Valido 

23/12/2021 - 08:28:14 47,00 35.187.278/0001-02 - INOVE 
EDUCACIONAL EIRELI 

Válido 

LOTE 0002 - ITEM 0040 - livros didáticos para o aluno na educação infantil (2 anos) sendo:para o aluno: 
- livros didáticos, sendo 01 (um) para cada bimestre ou semestre, cuja organização didático — metodológica está estruturada a 
partir dos cinco campos de experiências e dos seus direitos de aprendizagem propostos pela base nacional comum curricular. 
material em formato horizontal; capa confeccionada em papel resistente, com impressão colorida; miolo impresso em papel de 
qualidade e em quatro cores, com adesivos e destaque para o projeto gráfico adequado à faixa etária das crianças; material 
de apoio confeccionado em papel com gramatura maior que a do miolo; e acabamento em espiral, com picote; - livro impresso 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; 
- livro da família em formato espiral, remessa anual, acabamento em papel cartão,com atividades que serão utilizadas pelos 
alunos e pela família considerando suas 
possibilidades e capacidade; 
- livro impresso, remessa anual, composto por textos literários, formas e Ilustrações adequados à faixa etária do aluno com a 
proposta de ampliar o vocabulário dos 
alunos e despertar o interesse pela leitura; 
- agenda escolar para os alunos; 
- o material impresso deverá ser acondicionado em bolsa/ maleta resistente e lavável, sendo uma bolsa/ maleta para cada aluno. 

Data Valor CNPJ Situação 

22/12/2021 - 1442:38 300,00 (proposta) 35.187 278/0001 -02 - INOVE Válido 
EDUCACIONAL EIRELI 

23/12/2021 - 00:0939 195,00 (proposta) 35.641.413/0001-30 - EDUCACIONAL Cancelado - Não atendeu com a Habilitação do edital e 
DOM BOSCO LTDA Descurnprimento do item 6.10 do edital, 23/12/2021 09:04:34 

Pgias 123 <Ie 136 
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23/12/2021 - 08:31:19 295,00 35.187.278/0001-02 - INOVE Valido 
EDUCACIONAL EIRELI 

LOTE 0002 - ITEM 0041 - livros didáticos para o aluno na educação infantil (3 anos) sendo:para o aluno 
- livros didáticos, sendo 01(um) para cada bimestre ou semestre, cuja organização didático-metodológica está estruturada a partir 
dos cinco campos de experiências e dos seus direitos de aprendizagem propostos pela base nacional comum curricular. material 
em formato horizontal; capa confeccionada em papel resistente, com impressão colorida; miolo impresso em papel de qualidade 
e em quatro cores, com adesivos e destaque para o projeto gráfico adequado à faixa etária das crianças; material de apoio 
confeccionado em papel com gramatura maior que a do miolo; e acabamento em espiral, com picote, 
- livro impresso 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. - livro da família em formato espirai, remessa anual, acabamento em 
papel cartão, com atividades que serão utilizadas pelos alunos e pela família considerando suas 
possibilidades e capacidade. 
- livro impresso, remessa anual, composto por textos literários, formas e ilustrações adequados à faixa etária do aluno com a 
proposta de ampliar o vocabulário dos 
alunos e despertar o interesse pela leitura. - livro impresso, remessa anual, em papel cartão, impresso em cores,compostopor 
imagens frente e verso, destinado ao desenvolvimento 
Data Valor CNPJ Situação 

22/12/2021 - 14:43:24 300,00 (proposta) 35.187.278/0001-02 - INOVE 
EDUCACIONAL EIRELI 

Valido 

23/12/2021 -00.10:10 189,00 (proposta) 35641.41310001-30- EDUCACIONAL 
DOM BOSCO LTDA 

Cancelado - Não atendeu com a Habilitação do edital e 
Descumprimento do item 6.10 do editai. 23/12/2021 09:0434 

23/12/2021 -08:31:29 29600 35.187278/0001-02 - INOVE 
EDUCACIONAL EIRELI 

Válido 

LOTE 0002 - ITEM 0042 - livros didáticos para o aluno na educação infantil (4 anos) sendo:para o aluno: 
- livros didáticos, sendo 01 (um) para cada bimestre ou semestre, cuja organização didático-metodológica está estrutura da a 
partir dos cinco campos de experiências e dos seus direitos de aprendizagem propostos pela base nacional comum 
curricular.material em formato horizontal; capa confeccionada em papel resistente, COM impressão colorida; miolo impresso em 
papel de qualidade e em quatro cores, com adesivos e destaque para o projeto gráfico adequado à faixa etária das 
crianças;material de apoio confeccionado em papel com gramatura maior que a do miolo; e acabamento em espiral, com picote. 
- livro impresso em papei cartão, remessa anual, impresso em cores, composto pôr pranchas que favorecem o trabalho manual, o 
fazer artístico e o desenvolvimento da coordenação motora. 
- livro da familia em formato espiral, remessa anual, acabamento em papel cartão, com atividades que serão utilizadas pelos 
alunos e pela família considerando suas 
possibilidades e capacidade. 
- livro impresso, remessa anual, composto por textos literários, formas e ilustrações adequados à faixa etária do aluno com a 
proposta de ampliar o vocabulário dos alunos e despertar o interesse pela leitura. 
- livro impresso, remessa anual, em papel cartão, impresso em cores, composto por imagens frente e verso, destinado ao 
desenvolvimento da imaginação, ampliação 
de repertório e criação de possibilidades pelos alunos. 
- agenda escolar para os alunos 
- o material impresso deverá ser acondicionado em bolsa/maleta resistente elavável, 
sendo uma bolsa/maleta para cada aluno 
Data Valor CNPJ Situação 

22/12/2021 - 14:44:24 300,00 (proposta) 35.187.278/0001.,02 - INOVE 
EDUCACIONAL EIRELI 

Valido 

23/12/2021 - 00:10:40 195,00 (proposta) 35.641.413/0001-30 - EDUCACIONAL 
DOM BOSCO LTDA 

Cancelado - Não atendeu com a Habilitação do edital e 
Descumprimento do item 6.10 do edital , 23/12/2021 0904:34 

23/12/2021 08:31:40 295,00 35.187.278/0001-02 - INOVE 
EDUCACIONAL EIRELI 

Valido 

LOTE 0002 - ITEM 0043 - livros didáticos para o aluno na educação infantil (5 anos) sendo:para o aluno: 
- livros didáticos, sendo 01 (um) para cada bimestre ou semestre, cuja organização didático-metodológica está estruturada a 
partir dos cinco campos de experiências e 
dos seis direitos de aprendizagem propostos pela base nacional comum curricular.material em formato horizontal; capa 
confeccionadaem papel resistente, com impressão colorida; miolo impresso em papel de qualidade e em quatro cores, com 
adesivos e destaque para o projeto gráfico adequado à faixa etária das crianças;material de apoio confeccionado em papel com 
gramatura maior que a do miolo; e acabamento em espiral, com picote. - livro impresso 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. 
- livro da família em formato espiral, remessa anual, acabamento em papel cartão,com atividades que serão utilizadas pelos 
alunos e pela família considerando suas 
possibilidades e capacidade. 
- livro impresso, remessa anual, composto por textos literários, formas e ilustraçõesadequados à faixa etária do aluno com a 
proposta de ampliar o vocabulário dos 
alunos e despertar o interesse pela leitura. 
- livro impresso, remessa anual, em papel cartão, impresso em cores, composto por imagens frente e verso, destinado ao 
desenvolvimento da imaginação, ampliação de repertório e criação de possibilidades pelos alunos. 
- agenda escolar para os alunos. 
- o material i 
Data Valor CNPJ Situação 
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22/12/2021 - 14:45:22 300,00 (proposta) 35.187.278/0001-02 - INOVE 
EDUCACIONAL EIRELI 

23/12/2021 - 0011:09 195,00 (proposta) 35.641.413/0001-30 - EDUCACIONAL 
DOM BOSCO LTDA 

23/12/2021 -08:3/53 295.00 35.187,278/0001-02 - INOVE 
EDUCACIONAL EIRELI 

Processo;7: 
Folha: 
Rubrica: 

Válido 

Cancelado - Nâo atendeu com a Habilitaçâo do edital e 
Descumprimento do item 6.10 do edital. 23/12/2021 09:0434 

Válido 

LOTE 0003 - ITEM 0044 - eia - alfabetização volume 1. livro do aluno: material didático consumível, anual, interdisciplinar 
(letramento e alfabetização linguistica e matemática), organizado em volume único. em formato 205 mm x 275 mm, gramatura 
miolo 75g e capa em laminado brilho, 250g, brochura, Impresso em cores. deve conter atividades diversas e numerosas 
possibilidades de desenvolver as habilidades básicas — falar, ouvir, ler e escrever o livro deve apresentar conteúdos de 
letramento e alfabetização linguística e de alfabetização matemática organizados em quatro unidades temáticas: identidade; o 
mundo do trabalho; manifestações culturais; ambiente e sociedade, abordar os temas em textos, imagens e atividades que 
buscam desenvolver a leitura, a oralidade, a escrita e os conhecimentos matemáticos. 
Data Valor CNPJ Situação 

22/12/2021 - 14:4445 -170,00 (proposta) 27.179.006/0001-24 -8 FRANCKLIN 
DO REGO LIMA EIRELI 

Válido 

22/12/2021 - 1446:20 133,00 (proposta) 35.187.278/0001-02 - INOVE 
EDUCACIONAL EIRELI 

Válido 

23/12/2021 - 00:12:14 249,00 (proposta) 35.641.413/0001-30 - EDUCACIONAL 
DOM BOSCO LTDA 

Cancelado - PROPOSTA REJEITADA, COM 66,5245 %ACIMA DO 
VALOR DE MERCADO, IDENTIFICADO PELO SISTEMA. 

23/12/2021 - 08:34:24 168,00 27,179.006/0001-24 -8 FRANCKLIN 
DO REGO LIMA EIRELI 

Válido 

23/12/2021 - 08:35:10 128,00 35.187.278/0001-02 - INOVE 
EDUCACIONAL EIRELI 

Valido 

LOTE 0003 - ITEM 0045 - eia - anos iniciais — volume 2 (2° e 3° anos), livro do aluno: material didático consumível, anual, 
organizado em volume único, em formato 205 mm x 275 mm, gramatura miolo 75g e capa em laminado brilho, 250g, brochura, 
impresso em cores. deve trabalhar os conteúdos de língua portuguesa, matemática, ciências humanas (história e geografia), 
ciências e arte em capítulos, deve trabalhar os eixos temáticos, o entorno natural, social e cultural; a formação do território 
brasileiro; sociedade e meio ambiente. 
Data Valor CNPJ Situação 

22/12/2021 - 14:45:39 170,00 (proposta) 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN 
DO REGO LIMA EIRELI 

Válido 

22/12/2021 - 14:47:03 133,00 (proposta) 35.187.278/0001-02 - INOVE 
EDUCACIONAL EIRELI 

Válido 

23/12/2021 - 00:1237 249,00 (proposta) 35.641.413/0001-30 - EDUCACIONAL 
DOM BOSCO LTDA 

Cancelado - PROPOSTA REJEITADA, COM 66,5245 %ACIMA DO 
VALOR DE MERCADO, IDENTIFICADO PELO SISTEMA. 

23/12,2021 - 08:34:31 168,00 27.179_006/0001-24 -8 FRANCKLIN 
DO REGO LIMA EIRELI 

Válido 

23/12/2021 - 08,35,17 128,00 35.187.278/0001-02 - INOVE 
EDUCACIONAL EIRELI 

Válido 

LOTE 0003 - ITEM 0046 - eia - anos iniciais — volume 3 (40 e 5° anos). livro do aluno: material didático consumível, anual, 
organizado em volume único. em formato 205 mm x 275 mm, gramatura miolo 75g e capa em laminado brilho, 250g, brochura, 
impresso em cores. deve trabalhar os conteúdos de língua portuguesa, matemática, ciências humanas (história e geografia), 
ciências e arte em capítulos:deve trabalhar os eixos temáticos, direitos e deveres do cidadão; participação e sociedade; 
património nacional. 
Data Valor CNPJ Situação 

22/12/2021 - 14:4612 170,00 (proposta) 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN 
DO REGO LIMA EIRELI 

Válido 

22/12/2021 - 14:47:46 133,00 (proposta) 35.187.278/0001-02 - INOVE 
EDUCACIONAL EIRELI 

Válido

23/12/2021 - 0012-54 249,00 (proposta) 35.641.413/0001-30 - EDUCACIONAL 
DOM BOSCO LTDA 

Cancelado - PROPOSTA REJEITADA, COM 66.5245 %ACIMA DO 
VALOR DE MERCADO, IDENTIFICADO PELO SISTEMA. 

23112/2021 - 08:34:35 168.00 27,179.006/0001-24 - R FRANCKLIN 
DO REGO LIMA EIRELI 

Válido 

23/12/2021 - 08:35:26 128,00 35.187.278/0001-02 - INOVE 
EDUCACIONAL EIRELI 

Válido 

LOTE 0003 - ITEM 0047 - eia- anos finais - 6° ano, material didático consumível, anual, multldisciplinar (língua portuguesa, 
matemática, história, geografia, ciências, arte e língua inglês e espanhol. em formato 205mmx275mm, gramatura miolo 75g e 
capa em laminado brilho, 250g, brochura, impresso em cores. os conteúdos devem estar agrupados por disciplinas e abordados 
por eixos temáticos que perpassem os diferentes componentes curriculares, organizados por unidades, subdivididas em 
capitulos. a divisão em unidades devem ser agrupadas em capítulos de modo orgânico, explorando um mesmo eixo temático. o 
material tem como prerrogativa que o trabalho com eixos permita ao aluno a compreensão de um dado aspecto sob os pontos de 
vista das diferentes áreas do currículo escolar, em variados momentos, deve-se buscar uma abordagem interdisciplinar dos 
temas, visando ao conhecimento global, dinâmico e histórico da realidade, os eixos temáticos esperados são: identidade e 
pluralidade; alimentação. 
Data Valor CNPJ Situação 
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22/12/2021 - 14:46:47 170,00 (proposta) 27,179.00610001-24 - R FRANCKLIN 
DO REGO LIMA EIRELI 

22/12/2021 - 14:48:26 158,00 (proposta) 05,187.278/0001-02 - INOVE 
EDUCACIONAL EIRELI 

23/12/2021 - 00:1 7 249,00 (proposta) 35 641 413/9001-30 EDUCACIONAL 
DOM BOSCO LTDA 

23/12/2021 - 08:34:40 168,00 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN 
DO REGO LIMA EIRELI 

23/12/2021 - 0835:37 153 00 35.187 278(0001-02 - INOVE 
EDUCACIONAL EIRELI 

Processw2~ 
Folha: 
Rubrica: 

Valido 

Cancelado - PROPOSTA REJEITADA, COM 66,5245 %ACIMA DO 
VALOR DE MERCADO, IDENTIFICADO PELO SISTEMA. 

Válido 

Válido 

LOTE 0003 - ITEM 0048 - eja- anos finais - 7° ano, material didático consurnível, anual, multidisciplinar (língua portuguesa, 
matemática, história, geografia, ciências, arte e língua inglês e espanhol. em formato 205mmx275mm, gramatura miolo 75g e 
capa em laminado brilho, 250g, brochura, impresso em cores. os conteúdos estão agrupados por disciplinas e abordados por 
eixos temáticos que perpassem os diferentes componentes curriculares, organizados por unidades, subdivididas em capitulos. a 
divisão em unidades devem ser agrupadas em capítulos de modo orgânico, explorando um mesmo eixo temático. o material deve 
ter como prerrogativa que o trabalho com eixos permita ao aluno a compreensão de um dado aspecto sob os pontos de vista das 
diferentes áreas do currículo escolar, em variados momentos, deve-se buscar uma abordagem interdisciplinar dos temas, visando 
ao conhecimento global, dinâmico e histórico da realidade, os eixos temáticos esperados são:moradia; saúde e qualidade de 
vida. 
Data Valor CNPJ Situação 

22/1212021 -14:47:26 170,00 (proposta) 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN 
DO REGO LIMA EIRELI 

Válido 

22/12/2021 - 14:49:24 158,00 (proposta) 35.187.278/0001-02 - INOVE 
EDUCACIONAL EIRELI 

Válido 

23/12/2021 .00:13:47 249,00 (proposta) 35.641.413/0001-30 - EDUCACIONAL 
DOM BOSCO LTDA 

Cancelado - PROPOSTA REJEITADA, COM 66,5245 %ACIMA DO 
VALOR DE MERCADO, IDENTIFICADO PELO SISTEMA. 

23/12,2021 - 08:34:49 168.00 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN 
DO REGO LIMA EIRELI 

Valido 

23/12/2021 - 08:35:51 153,00 35,187.27810001-02 - INOVE 
EDUCACIONAL EIRELI 

Valido 

LOTE 0003 - ITEM 0049 - eia- anos finais - 8° ano, material didático consumível, anual, multidisciplinar (língua portuguesa, 
matemática, história, geografia, ciências, arte e língua inglês e espanhol. em formato 205mmx275mm, gramatura miolo 75g e 
capa em laminado brilho, 250g, brochura, impresso em cores, os conteúdos deverão estar agrupados por disciplinas e abordados 
por eixos temáticos que perpassem os diferentes componentes curriculares, organizados por unidades, subdivididas em 
capitulas. a divisão em unidades deverá agrupar os capítulos de modo orgânico, explorando um mesmo eixo temático, o material 
deve ter como prerrogativa que o trabalho com eixos permita ao aluno a compreensão de um dado aspecto sob os pontos de 
vista das diferentes áreas do currículo escolar, em variados momentos, deve-se buscar uma abordagem interdisciplinar dos 
temas, visando ao conhecimento global, dinâmico e histórico da realidade. os eixos temáticos esperados são: o país: a sociedade 
brasileira 
Data Valor CNPJ Situação 

22/12/2021 144825 170,00 (proposta) 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN 
DO REGO LIMA EIRELI 

Valido 

22/12/2021 - 14:5017 159,00 (proposta) 35.187.278/0001-02 - INOVE 
EDUCACIONAL EIRELI 

Válido 

23/12/2021 - 00:1407 249,00 (proposta) 35641.413/0001-30 - EDUCACIONAL 
DOM BOSCO LTDA 

Cancelado - PROPOSTA REJEITADA, COM 66,5245 %ACIMA DO 
VALOR DE MERCADO, IDENTIFICADO PELO SISTEMA. 

23/12/2021 08:34,53 158,00 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN 
DO REGO LIMA EIRELI 

Valido 

23/12/2021 - 0836:02 153,00 35.187.278/0001-02 - INOVE 
EDUCACIONAL EIRELI 

Válido 

LOTE 0003 - ITEM 0050 - eia- anos finais - 9° ano, material didático consum Wel, anual, multidisclplinar (língua portuguesa, 
matemática, história, geografia, ciências, arte e língua inglês e espanhol. em formato 205mmx275mm, gramatura miolo 75g e 
capa em laminado brilho, 2509, brochura, impresso em cores. os conteúdos deverão estar agrupados por disciplinas e abordados 
por eixos temáticos que perpassem os diferentes componentes curriculares, organizados por unidades, subdivididas em 
capitulos. a divisão em unidades deverá agrupar os capítulos de modo orgânico, explorando um mesmo eixo temático. o material 
deve ter como prerrogativa que o trabalho com eixos permita ao aluno a compreensão de um dado aspecto sob os pontos de 
vista das diferentes áreas do currículo escolar. em variados momentos, deve-se buscar uma abordagem interdisciplinar dos 
temas, visando ao conhecimento global, dinâmico e histórico da realidade, os eixos temáticos esperados são: trabalho; 
desenvolvimento e sustentabilidade. 

Data Valor CNPJ Situação

22/12/2021 - 14:49:17 170.00 (proposta) 27.179.006)0001-24 - R FRANCKLIN 
DO REGO LIMA EIRELI 

Válido 

22/12/2021 - 14,52:08 158,00 (proposta) 35.187.278/0001-02 - INOVE 
EDUCACIONAL EIRELI 

Válido

23/12/2021 - 00:14:32 249,00 (p po ) 35.64141310001-30 - EDUCACIONAL 
DOM BOSCO LTDA 

Cancelado - PROPOSTA REJEITADA, COM 66,5245 %ACIMA DO 
VALOR DE MERCADO, IDENTIFICADO PELO SISTEMA. 

23/12/2021 - 08:34:58 158,00 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN 
DO REGO LIMA EIRELI 

Válido 
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23/12/2021 -08:37:19 153,00 35.187.278/0001-02 - /NOVE Valido 
EDUCACIONAL EIRELI 

Processo:01406 
Folha: 
Rubrica: 

LOTE 0003 - ITEM 0051 - eia - alfabetização - 1° ano - manual do educador. livro deverá ser destinado aos professores da 
alfabetização/1° ano ,o livro deve ser adequado aos grandes debates no cenário brasileiro sobre a alfabetização de jovens e 
adultos e as contribuições trazidas pelos parâmetros curriculares nacionais (pcn),bem como aos subsídios fornecidos pelas 
análises do mec.deve trabalhar com a diversidade textual e a intertextualidade relacionada a textos de diferentes tipos e 

kneros(verbals e não verbais ,literários ,informativos ,poéticos,publicitários,humoristicos,contos,lendas,noticias,reportágens). 
Data Valor CNPJ Situação 

22/12/2321 - 145022 17000 (proposta) 27,179.006/0001-24 - R FRANCKLIN 
DO REGO LIMA EIRELI 

Valido 

22/12/2021 14:52:49 133,00 (proposta) 35.187.278/0001-02 - INOVE 
EDUCACIONAL EIRELI 

Válido 

23/12/2021 - 00:15:01 249.00 (proposta) 35.641.413/0001-30 - EDUCACIONAL 
DOM BOSCO LTDA 

Cancelado - PROPOSTA REJEITADA, COM 66.5245 %ACIMA DO 
VALOR DE MERCADO, IDENTIFICADO PELO SISTEMA. 

23/12/2021 - 08:3505 108,00 27.179.00610001-24 - R FRANCKLIN 
DO REGO LIMA EIRELI 

Válido 

23/12/2021 - 08,3734 128,00 35.187.278/0001-02 - INOVE 
EDUCACIONAL EIRELI 

Valido 

LOTE 0003 - ITEM 0052 - eia - anos iniciais - 2° e 3° ano - manual do educador. livro deverá ser destinado aos professores da do 
2° e 3° anos ,o livro deve ser adequado aos grandes debates no cenário brasileiro sobre a alfabetização de jovens e adultos e as 
contribuições trazidas pelos parâmetros curriculares nacionais (pcn),bem como aos subsídios fornecidos pelas análises do 
mec.deve trabalhar com a diversidade textual e a interlextualidade relacionada a textos de diferentes tipos e gèneros(verbais e 
não verbais, literários ,informativos ,poéticos , publicitários , humorísticos,contos,lendas,noticias,reportágens). 
Data Valor CNPJ Sttuação 

22/12r2021 - 14:52:19 (70,00 (proposta) 27.179006/0001-24 - R FRANCKLIN 
DO REGO LIMA EIRELI 

VálIdo 

22/12/2021 - 14:53:25 133,00 )proposta 35.187,278/0001-02 - INOVE 
EDUCACIONAL EIRELI 

Valido 

23/12r2021 

23/12/2021 

00:1E30 

- 08:35:15 

249,00 (proposta) 

168.00 

35.641.413/0001-30 EDUCACIONAL 
DOM BOSCO LTDA 

27.179.006/0001-24 - E FRANCKLIN 
DO REGO LIMA EIRELI 

Cancelado - PROPOSTA REJEITADA, COM 66,5245 %ACIMA DO 
VALOR DE MERCADO, IDENTIFICADO PELO SISTEMA, 

Valido 

23/12/2021 - 08:37:45 128,00 35187278(0001-02 - INOVE 
EDUCACIONAL EIRELI 

Válido 

LOTE 0003 - ITEM 0053 - eia - anos iniciais - 4° e 5° ano - manual do educador.livro deverá ser destinado aos professores do 4° 
e 5° anos ,o livro deve está adequado aos grandes debates no cenário brasileiro sobre a alfabetização de jovens e adultos e as 
contribuições trazidas pelos parâmetros curriculares nacionais (pcn),bem como aos subsídios fornecidos pelas análises do 
mec.deve trabalhar com a diversidade textual e a intertextualidade relacionada a textos de diferentes tipos e géneros(verbais e 
não verbais, literários ,informativos, poéticos,publicitários,humoristicos,contos,lendas,noticias,reportágens). 

Data Valor CNPJ Sttuação 

22/12/2021 - 14:5326 170,00 (proposta) 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN 
DO REGO LIMA EIRELI 

Válido 

22/1212021 - 14:54:33 133,90 (proposta) 35,187.278/0001-02 - INOVE 
EDUCACIONAL EIRELI 

Valido 

23112/2021 

23/12/2021 

- 00:16:44 

- 0835:19 

249,00 (proposta) 

168,00 

35641.413/0001-30 - EDUCACIONAL 
DOM BOSCO LTDA 

27179,006/0001-24 - R FRANCKLIN 
DO REGO LIMA EIRElt 

Cancelado - PROPOSTA REJEITADA, COM 66,5245 %ACIMA DO 
VALOR DE MERCADO, IDENTIFICADO PELO SISTEMA, 

Válido 

23/1212021 - 08:37:54 128,00 35,187,278/0001-02 - INOVE 
EDUCACIONAL EIRELI 

Vdlido 

LOTE 0003 - ITEM 0054 - aja- anos finais - 6° ao 9° ano - língua portuguesa - manual do educador-livro deverá ser destinado aos 
professores de língua portuguesa. a obra deve estar pautada nos documentos oficiais que orientam a pratica docente: os 
parâmetros curriculares nacionais e a proposta curricular dos anos finais do ensino fundamental. 

Data Valor CNPJ Situação 

22112r2021 - 145413 170,00 (proposta) 27,179.006/0001-24 - R FRANCKLIN 
DO REGO LIMA EIRELI 

Válido 

22/12/2021 - 1455:12 158,00 (proposta) 36187.278/0001-02 - INOVE 
EDUCACIONAL EIRELI 

Valido 

23/12/2021 - 00:17:08 249,00 (proposta) 35.641.413/0001-30 - EDUCACIONAL 
DOM BOSCO LTDA. 

Cancelado - PROPOSTA REJEITADA, COM 66,5245 %ACIMA DO 
VALOR DE MERCADO, IDENTIFICADO PELO SISTEMA. 

23/12/2021 - 08:35:23 168,00 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN 
DO REGO LIMA EIRELI 

Válido 

23/12/2021 - 08:38:03 153,00 35.187.278/0001-02 - INOVE 
EDUCACIONAL EIRELI 

Valido 
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Processo 
Folha: á 
Rubrica: 

LOTE 0003 - ITEM 0055 - eja- anos finais - 6° ao 9° ano - matemática - manual do educador, livro deverá ser destinado aos 
professores de matemática. a obra deve estar pautada nos documentos oficiais que orientam a pratica docente: os parâmetros 
curriculares nacionais e a proposta curricular dos anos finais do ensino fundamental. 
Data Valor CNPJ Situação 

22/12/2021 - 4:54:58 170,00 (proposta) 27.179,006/0001-24 - R FRANCKLIN 
DO REGO LIMA EIRELI 

Válido 

22/12/2021 4'55:52 158,00 (proposta) 35.187.278/0001-02 - INOVE 
EDUCACIONAL EIRELI 

Válido 

23/12/2021 

23/12/2021 

- 00:17:21 

- 08:3600 

249,00 (proposta) 

168,00 

35.641.413/0001-30 - EDUCACIONAL 
DOM BOSCO LTDA 

27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN 
DO REGO LIMA EIRELJ 

Cancelado - PROPOSTA REJEITADA, COM 66.5245 %ACIMA DO 
VALOR DE MERCADO, IDENTIFICADO PELO SISTEMA, 

Válido 

23/12/2021 - 08:38:13 153,00 35.187.278/0001-02 - INOVE 
EDUCACIONAL EIRELI 

Válido 

LOTE 0003 - ITEM 0056 - eja- anos finais - 6° ao 9° ano - história - manual do educador. livro deverá ser destinado aos 
professores de história, a obra deve está pautada nos documentos oficiais que orientam a pratica docente: os parâmetros 
curriculares nacionais e a proposta curricular dos anos finais do ensino fundamental. 
Data Valor CNPJ Situação 

22/12/2021 - 14:55.34 170,00 (proposta) 27.179,006/0001-24 - R FRANCKLIN 
DO REGO LIMA EIRELI 

Válido 

22/12/2021 - 14:56:28 158,00 (proposta) 35.187278/0001-02 -INOVE 
EDUCACIONAL EIRELI 

Válido 

23/12/2021 - 0. 1 '33 249,00 (proposta) 35.641.413/0001-30 - EDUCACIONAL 
DOM BOSCO LTDA 

Cancelado - PROPOSTA REJEITADA, COM 66,5245 %ACIMA DO 
VALOR DE MERCADO, IDENTIFICADO PELO SISTEMA. 

23/12/2021 -0836106 168,00 27 179 006/0001-24 - R FRANCKLIN 
DO REGO LIMA EIRELI 

Valide 

23/12/2021 - 08:3822 153,00 35.187.278/0001-02 - INOVE 
EDUCACIONAL EIRELI 

Válido 

LOTE 0003 - ITEM 0057 - eja- anos finais - 6° ao 9° ano - geografia - manual do educador. livro deverá ser destinado aos 
professores de geografia. a obra deve está pautada nos documentos oficiais que orientam a pratica docente: os parâmetros 
curriculares nacionais e a proposta curricular dos anos finais do ensino fundamental. 

Data Valor CNPJ Situação 

22/12/2021 - 14,56:44 170,00 (proposta) 27.179.006/0001-24 - E FRANCKLIN 
DO REGO LIMA EIRELI 

Válido 

22/12,2021 - 1457:54 158,00 (proposta) 35.187.278/0001-02 - INOVE 
EDUCACIONAL EIRELI 

Válido 

23/12/2021 - 001749 249,00 (proposta) 35.641.413/0001-30 - EDUCACIONAL 
DOM 80300 LTDA 

Cancelada - PROPOSTA REJEITADA, COM 66,5245 %ACIMA DO 
VALOR DE MERCADO, IDENTIFICADO PELO SISTEMA. 

23/12/2021 -08:36,11 168,00 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN 
DO REGO LIMA EIRELI 

Valido 

23/1212021 - 08:35;30 153,00 35.187.278/0001-02 .. INOVE 
EDUCACIONAL EIRELI 

Válido 

LOTE 0003 - ITEM 0058 - eja- anos finais - 6° ao 9° ano - ciências - manual do educador. livro deverá ser destinado aos 
professores de ciências. a obra deve está pautada nos documentos oficiais que orientam a pratica docente: os parâmetros 
curriculares nacionais e a proposta curricular dos anos finais do ensino fundamental. 

Data Valor CNPJ Situação 

22/12/2021 - 145738 170,00 (proposta) 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN 
DO REGO LIMA EIRELI 

Válido 

22/12/2021 - 14.58:48 158,00 (proposta) 35.187.278/0001-02 - INOVE 
EDUCACIONAL EIRELI 

Válido 

23112/2021 - 00:1806 249,00 (proposta) 35.641.413/0001-30- EDUCACIONAL 
DOM BOSCO LTDA 

Cancelado - PROPOSTA REJEITADA, COM 66,5245 %ACIMA DO 
VALOR DE MERCADO, IDENTIFICADO PELO SISTEMA. 

23/12/2021 - 083619 168,00 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN 
DO REGO LIMA EIRELI 

Valido 

23/12/2021 - 08:38:40 153,00 35.187.278/0001-02 - INOVE 
EDUCACIONAL EIRELI 

Válido 

LOTE 0003 - ITEM 0059 - eja- anos finais - 6° ao 9° ano - arte - manual do educador. livro deverá ser destinado aos professores 

de artes. obra deve está pautada nos documentos oficiais que orientam a pratica docente: os parâmetros curriculares nacionais e 

a proposta curricular dos anos finais do ensino fundamental. 

Valor CNPJ Situação 

170,00 (proposta) 27 179 006/0001-24 - R FRANCKLIN Valsclu 
DO REGO LIMA EIRELI 

Data 

22/12/2021 - 14:58:1 

22/12/2021 15:0007 158,00 (proposta) 35.187.278/0001-02 - INOVE 
EDUCACIONAL EIREL1 

Válido 
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23/12/2021 - 00:1820 249,00 (proposta) 35.641.413/0001-30 - EDUCACIONAL 
DOM BOSCO LTDA 

23/12/2021 • 083626 168,00 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN 
DO REGO LIMA EIRELI 

23/12/2021 - 08:38:47 153,00 35.187 278/0001-02 - INOVE 
EDUCACIONAL EIRELI 

Process 
Folha: 
Rubrica: 

Cancelado - PROPOSTA REJEITADA, COM 66,5245 %ACIMA DO.: 
VALOR DE MERCADO, IDENTIFICADO PELO SISTEMA. 

Válido 

Valido 

LOTE 0003 - ITEM 0060 - eja- anos finais - 6° ao 9° ano - inglês e espanhol - manual do educador. livro deverá ser destinado aos 
professores de inglês e espanhol, a obra deve está pautada nos documentos oficiais que orientam a pratica docente: os 
parâmetros curriculares nacionais e a proposta curricular dos anos finais do ensino fundamental. 
Data Valor CNPJ Situação 

22/12/2221 - 14 58 57 170,00 (proposta) 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN 
DO REGO LIMA EIRELI 

Valido 

22112/2021 - 15:01:07 158,00 (proposta) 35.187278/0001-02 - INOVE 
EDUCACIONAL EIRELI 

Válido 

23/12/2021 -00:19:13 249,00 (proposta) 35.641.413/0001-30 - EDUCACIONAL 
DOM BOSCO LTDA 

Cancelado - PROPOSTA REJEITADA, COM 66,5245 %ACIMA DO 
VALOR DE MERCADO, IDENTIFICADO PELO SISTEMA. 

23/12/2021 - 08:36:32 168,00 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN 
DO REGO LIMA EIRELI 

Valido 

23/12/2021 - 08:38:54 153,00 35.187.278/0001-02 - INOVE 
EDUCACIONAL EIRELI 

Válido 

LOTE 0004 - ITEM 0061 - coleção de livros paradidáticos para os alunos do ensino infantil 
Data Valor CNPJ Situação 

22/12/2021 - 15:01:18 150,00 (proposta) 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN 
DO REGO LIMA EIRELI 

Válido 

22/12/2021 - 15:11:28 170,00 (proposta) 35.187,278/0001-02 - INOVE 
EDUCACIONAL EIRELI 

Válido 

23/12/2021 - 00:19:45 129.00 (proposta) 35.641,413/0001-30 - EDUCACIONAL 
DOM BOSCO LTDA 

Cancelado - Não atendeu com a Habilitação do edital e 
Descumprimento do item 6.10 do edital. 23/12/2021 0904:34 

23/12/2021 - 08:40:38 130,00 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN 
DO REGO LIMA EIRELI 

Valido 

23/12/2021 -084105 135,00 35.187.278/0001-02 - INOVE 
EDUCACIONAL EIRELI 

Valido 

23/12/2021 08:41:25 100,00 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN 
DO REGO LIMA EIRELI 

Valido 

23/12/2021 - 08:41:59 95,00 35.641.413/0001-30 - EDUCACIONAL 
DOM BOSCO LTDA 

Cancelado - Não atendeu coma Habilitação do edital e 
Descumprimento do item 6.1040 edital. 23/12/2021 09:04:34 

23/12/2021 - 08:43:31 90,00 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN 
DO REGO LIMA EIRELI 

Válido 

23112/2021 - 0843:59 85,00 35,641.413/0001-30 - EDUCACIONAL 
DOM BOSCO LTDA 

Cancelado - Não atendeu coma Habilitação do edital e 
Descumprimento do tem 6.10 do edital 23/12/2021 09:04.34 

LOTE 0005 - ITEM 0062 - livro sobre valores na escola-livro do aluno 2° ano do ensino fundamental, que proporcionam reflexões 
sobre diversas áreas do conhecimento, o respeito; a diversidade; a solidariedade; a humildade; a amizade; a ética; a cidadania; a 
etnia; a prevenção às drogas e uma ampla discussão sobre juventude e sexualidade são temas propostos na coleção. o debate 
sobre essas temáticas é essencial para o espaço escolar nos dias atuais.tamanho 28 x 21 cm, colorido, com capa papel triplex 
250 gr. com acabamento lombada quadrada e miolo papel off set de 90 gm. 

Data Valor CNPJ Situação 

22/12/2021 - 15:02:34 110,00 (proposta) 27.179,006/0001-24 - R FRANCKLIN 
DO REGO LIMA CREU 

\Miau 

23/12/2021 - 00:21,05 210,00 (proposta) 35,641,413/0001-30 - EDUCACIONAL 
DOM BOSCO LTDA 

Cancelado - PROPOSTA REJEITADA, COM 86,7309 %ACIMA DO 
VALOR DE MERCADO, IDENTIFICADO PELO SISTEMA. 

23/12/2021 - 08:44:44 104,00 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN 
DO REGO LIMA EIRELI 

Válido 

LOTE 0005 - ITEM 0063 - livro sobre valores na escola-livro do aluno 30 ano do ensino fundamental, que proporcionam reflexões 
sobre diversas áreas do conhecimento. o respeito; a diversidade; a solidariedade; a humildade; a amizade; a ética; a cidadania; a 
etnia; a prevenção às drogas e uma ampla discussão sobre juventude e sexualidade são temas propostos na coleção, o debate 
sobre essas temáticas é essencial para o espaço escolar nos dias atuais.tamanho 28 x 21 cm, colorido, com capa papel triplex 
250 gr. com acabamento lombada quadrada e miolo papel off set de 90 gm. 

Data Valor CNPJ Situação 

22/12/2021 - 15.03:05 110,00 (proposta) 27,179.006/0001-24 - R FRANCKLIN 
DO REGO LIMA EIRELI 

Válido 

23112/2021 - 002126 210,00 (proposta) 35.641.413/0001-30 - EDUCACIONAL 
DOM BOSCO LTDA 

Cancelado - PROPOSTA REJEITADA, COM 86,7309 %ACIMA DO 
VALOR DE MERCADO, IDENTIFICADO PELO SISTEMA. 

23/12/2021 - 08:44:49 104.00 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN 
DO REGO LIMA EIRELI 

Válido 
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Processo. 
Folha:A3 
Rubrica: 

LOTE 0005 - ITEM 0064 - livro sobre valores na escola-livro do aluno do 4° ano fundamental,que proporcionam reflexões sobre 
diversas áreas do conhecimento, o respeito; a diversidade; a solidariedade; a humildade; a amizade; a ética; a cidadania; a etnia; 
a prevenção às drogas e uma ampla discussão sobre juventude e sexualidade são temas propostos na coleção, o debate sobre 
essas temáticas é essencial para o espaço escolar nos dias atuais.tamanho 28 x 21 cm, colorido, com capa papei triplex papel 
250 gr. com acabamento lombada quadrada e miolo papel off set de 90 gr. 
Data Valor CNPJ Situação 

22/12/2021 - 15'033 110,00 (proposta) 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN 
DO REGO LIMA EIRELI 

Valido 

23/12/2321 - 00:21:45 249,00 (proposta) 35,641.413/0001-30 - EDUCACIONAL 
DOM BOSCO LTDA 

Cancelado - PROPOSTA REJEITADA. COM 86,7309 %ACIMA DO 
VALOR DE MERCADO, IDENTIFICADO PELO SISTEMA. 

23/12/2021 - 08 4.454 104,00 27.179.005/0001-24 - R FRANCKLIN 
DO REGO LIMA EIRELI 

Valido 

LOTE 0005 - ITEM 0065 - livro sobre valores na escola-livro do aluno do 50 ano fundamental,que proporcionam reflexões sobre 
diversas áreas do conhecimento, o respeito; a diversidade; a solidariedade; a humildade; a amizade; a ética; a cidadania; a etnia; 
a prevenção às drogas e uma ampla discussão sobre juventude e sexualidade são temas propostos na coleção, o debate sobre 
essas temáticas é essencial para o espaço escolar nos dias atuais.tamanho 28 x 21 cm, colorido, com capa papel triplex papel 
250 gr. com acabamento lombada quadrada e miolo papel off set de 90 gr. 
Data Valor CNPJ Situação 

22/12/2021 - 15:04:11 110,00 (proposta) 27179.006/0001-24 - R FRANCKLIN 
DO REGO LIMA EIRELI 

Valido 

23/12/2021 - 0022:04 249,00 (proposta) 35.641.413)0001-30 EDUCACIONAL 
DOM BOSCO LTDA 

Cancelado - PROPOSTA REJEITADA, COM 86,7309 %ACIMA DO 
VALOR DE MERCADO, IDENTIFICADO PELO SISTEMA. 

23/12/2021 - 08:45:06 104.00 27179.006/0001-24- R FRANCKLIN 
DO REGO LIMA EIRELI 

Valido 

11.1111fflOW 

LOTE 0005 - ITEM 0066 - livro sobre valores na escola-livro do aluno do 6° ano fundamental,que proporcionam reflexões sobre 
diversas áreas do conhecimento. o respeito; a diversidade; a solidariedade; a humildade; a amizade; a ética; a cidadania; a etnia; 
a prevenção às drogas e uma ampla discussão sobre juventude e sexualidade são temas propostos na coleção, o debate sobre 
essas temáticas é essencial para o espaço escolar nos dias atuais.tamanho 28 x 21 cm, colorido, com capa papel triplex papel 
250 gr. com acabamento lombada quadrada e miolo papel off set de 90 gr, 
Data Valor CNPJ Situação 

22/12,2021 - 15:04:46 110.00 (proposta) 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN 
DO REGO LIMA BREU 

Valido 

23/12/2021 - 00:22:20 249,00 (proposta) 35.641 41310001-30 - EDUCACIONAL 
DOM ROSCO LTDA 

Cancelado - PROPOSTA REJEITADA, COM 86,7309 %ACIMA DO 
VALOR DE MERCADO, IDENTIFICADO PELO SISTEMA. 

23/12/2021 - 08:4511 104,00 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN 
DO REGO LIMA EIRELI 

Valido 

LOTE 0005 - ITEM 0067 - livro sobre valores na escola-livro do aluno do 7° ano fundamental,que proporcionam reflexões sobre 
diversas áreas do conhecimento, o respeito; a diversidade; a solidariedade; a humildade; a amizade; a ética; a cidadania; a etnia; 
a prevenção às drogas e uma ampla discussão sobre juventude e sexualidade são temas propostos na coleção. o debate sobre 
essas temáticas é essencial para o espaço escolar nos dias atuais.tamanho 28 x 21 cm, colorido, com capa papel triplex papel 
250 gr. com acabamento lombada quadrada e miolo papel off set de 90 gr. 
Data Valor CNPJ Situação 

22/12/2021 - 15:0519 

23/12/2021 - 002252 

23/12'2021 .0845:16 

110.00 (proposta) 27.179,006/0001-24 - R FRANCKLIN 
DO REGO LIMA EIRELI 

249,00 (proposta) 35641.413/0001-30 - EDUCACIONAL Cancelado - PROPOSTA REJEITADA, COM 86,7309 %ACIMA DO 
DOM BOSCO LTDA VALOR DE MERCADO, IDENTIFICADO PELO SISTEMA. 

104,00 27.179_006/0001-24 - R FRANCKLIN Válido 
DO REGO LIMA EIRELI 

LOTE 0005 - ITEM 0068 - livro sobre valores na escola-livro do aluno do 8° ano fundamental,que proporcionam reflexões sobre 
diversas áreas do conhecimento, o respeito; a diversidade; a solidariedade; a humildade; a amizade; a ética; a cidadania; a etnia; 
a prevenção às drogas e uma ampla discussão sobre juventude e sexualidade são temas propostos na coleção. o debate sobre 
essas temáticas é essencial para o espaço escolar nos dias atuais.tamanho 28 x 21 cm, colorido, com capa papel triplex papel 
250 gr. com acabamento lombada quadrada e miolo papel off set de 90 gr. 

Data Valor CNPJ Situação 

22/12/2021 - 15:05:56 110,00 (proposta) 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN 
DO REGO LIMA EIRELI 

Válido 

23/12/2021 - 00.23:07 249.00 (proposta) 35,641.413/0001-30- EDUCACIONAL 
DOM BOSCO LTDA 

Cancelado - PROPOSTA REJEITADA, COM 86.7309 %ACIMA DO 
VALOR DE MERCADO, IDENTIFICADO PELO SISTEMA. 

23/12/2021 - 08:4525 104,00 27.179,006/0001-24 - R FRANCKLIN 
DO REGO LIMA EIRELI 

Valido 

LOTE 0005 - ITEM 0069 - livro sobre valores na escola-livro do aluno do 9° ano fundamental,que proporcionam reflexões sobre 
diversas áreas do conhecimento, o respeito; a diversidade; a solidariedade; a humildade; a amizade; a ética; a cidadania; a etnia; 
a prevenção às drogas e uma ampla discussão sobre juventude e sexualidade são temas propostos na coleção, o debate sobre 
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Processo; 
Folha: g 
Rubrica: 

essas temáticas é essencial para o espaço escolar nos dias atuais.tamanho 28 x 21 cm, colorido, com capa papel triplex 
250 gr. com acabamento lombada quadrada e miolo papel off set de 90 gr. 
Data Valor CNPJ Situação 

22/12/2021 - 15,06,30 110.00 (proposta) 27,179.006/0001-24 - R FRANCKLIN 
DO REGO LIMA EIRELI 

Valido 

23/12/2021 -002323 249,00 (proposta) 35.641.413/0001-30 - EDUCACIONAL 
DOM BOSCO LTDA 

Cancelado - PROPOSTA REJEITADA, COM 86,7309 %ACIMA DO 
VALOR DE MERCADO, IDENTIFICADO PELO SISTEMA. 

23/12/2021 - 084530 104,00 27 179.006/0001-24 - R FRANCKLIN 
DO REGO LIMA EIRELI 

Valido 

LOTE 0006 - ITEM 0070 - coleção educação financeira e consumo consciente-1° ano do ensino fundamental.contentolivro do 
aluno ,livro da familia e livro do professor.o livro informa e concientiza os alunos sobre o planejamento financeiro e consumo 
consciente ,aborda o assunto de uma maneira didática e em linguagem acessível .livro do aluno:aproximadamente 120 
páginas;formato: 26 cm x 26 cm;capa: 4x0 cores papel cartão 250 grs;miolo : 4x4 cores; papel offset 90 grs. acabamento: 
lombada quadrada cola pur.livro da familia: aproximadamente 48 páginas;formato: 26 cm x 26 cm;capa: 4x0 cores papel cartão 
250 grs;miolo: 4x4 cores; papel offset 90 grs. acabamento: grampo-canoa.livro do professor: aproximadamente 192 
páginas;formato: 26 cm x 26 cm; capa: 4x0 cores papel cartão 250 grs;miolo: 4x4 cores; papel offset 90 grs.acabamento: 
lombada quadrada cola pur.autora:graziella rollemberg. 
Data Valor CNPJ Situação 

22/12/2021 - 15:08:05 140,00 (proposta) 27,179.006/0001-24 - R FRANCKLIN 
DO REGO LIMA EIRELI 

Válido 

23/12/2021 00:24:01 249,00 (proposta) 35.641,413/0001-30 - EDUCACIONAL 
DOM BOSCO LTDA 

Cancelado - PROPOSTA REJEITADA, COM 59,9949 9/ACIMA DO 
VALOR DE MERCADO, IDENTIFICADO PELO SISTEMA. 

23/12/2021 - 08:46:43 120,00 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN 
DO REGO LIMA EIRELI 

Válido 

LOTE 0006 - ITEM 0071 - coleção educação financeira e consumo consciente-2° ano do ensino fundamental.contento:livro do 
aluno ,livro da familia e livro do professor.o livro informa e concientiza os alunos sobre o planejamento financeiro e consumo 
consciente ,aborda o assunto de uma maneira didática e em linguagem acessivel .livro do aluno: aproximadamente 120 
páginas;formato: 26 cm x 26 cm;capa: 4x0 cores papel cartão 250 grs;miolo : 4x4 cores; papel offset 90 grs.acabamento: 
lombada quadrada cola pur.livro da familia:aproximadamente 48 páginas;formato: 26 cm x 26 cm;capa: 4x0 cores papel cartão 
250 grs;miolo: 4x4 cores; papel offset 90 grs. acabamento: grampo-canoa.livro do professor: aproximadamente 192 
páginas;formato: 26 cm x 26 cm; capa: 4x0 cores papel cartão 250 grs;miolo: 4x4 cores; papel offset 90 grs.acabamento: 
lombada quadrada cola pur.autora:graziella rollemberg. 
Data Valor CNPJ Situação 

22/12/2021 - 15-09'49 140,00 (proposta) 27.179.006(0001-24 - R FRANCKLIN 
DO REGO LIMA EIRELI 

Válido 

23/12/2021 - 00:24,15 249,00 (proposta) 35.641,413/0001-30 - EDUCACIONAL 
DOM BOSCO LTDA 

Cancelado - PROPOSTA REjEITADA, COM 59,9949 %ACIMA DO 
VALOR DE MERCADO, IDENTIFICADO PELO SISTEMA. 

23/12/2021 - 08:46,49 120,00 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN 
DO REGO LIMA EIRELI 

Válido 

LOTE 0006 - ITEM 0072 - coleção educação financeira e consumo consclente-3° ano do ensino fundamental.contento:livro do 
aluno ,livro da familia e livro do professor.° livro informa e concientiza os alunos sobre o planejamento financeiro e consumo 
consciente ,aborda o assunto de uma maneira didática e em linguagem acessível .livro do aluno : aproximadamente 120 
páginas;formato: 26 cm x 26 cm;capa: 4x0 cores papel cartão 250 grs;miolo 4x4 cores; papel offset 90 grs.acabamento: 
lombada quadrada cola pur.livro da familia:aproximadamente 48 páginas;formato: 26 cm x 26 cm;capa: 4x0 cores papel cartão 
250 grs;miolo: 4x4 cores; papel offset 90 grs. acabamento: grampo-canoa.livro do professor: aproximadamente 192 
páginas;formato: 26 cm x 26 cm; capa: 4x0 cores papel cartão 250 grs;miolo: 4x4 cores; papel offset 90 grs.acabamento: 
lombada quadrada cola pur.autora:graziella rollemberg. 
Data Valor CNPJ Situação 

22/12/2021 - 1510:22 140,00 (proposta) 27.179.006./0001-24 - R FRANCKLIN 
DO REGO LIMA EIRELI 

Válido 

23/12/2021 - 0024:26 249,00 (proposta) 35641,413(0001-30 - EDUCACIONAL 
DOM BOSCO LTDA 

Cancelado - PROPOSTA REJEITADA, COM 59,9949 9/ACIMA DO 
VALOR DE MERCADO, IDENTIFICADO PELO SISTEMA. 

23/12/2021 06:47:01 120,00 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN 
DO REGO LIMA EIRELI 

Válido 

LOTE 0006 - ITEM 0073 - coleção educação financeira e consumo consclente-4° ano do ensino fundamental.contento:livro do 
aluno ,livro da familia e livro do professor.o livro informa e concientiza os alunos sobre o planejamento financeiro e consumo 
consciente ,aborda o assunto de uma maneira didática e em linguagem acessível .livro do aluno:aproximadamente 120 
páginas;formato: 26 cm x 26 cm;capa: 4x0 cores papel cartão 250 grs;miolo : 4x4 cores; papel offset 90 grs.acabamento: 
lombada quadrada cola pur.livro da familia:aproximadamente 48 páginas;formato: 26 cm x 26 cm;capa: 4x0 cores papel cartão 
250 grs;miolo: 4x4 cores; papel offset 90 grs. acabamento: grampo-canoa.livro do professor: aproximadamente 192 
páginas;formato: 26 cm x 26 cm; capa: 4x0 cores papel cartão 250 grs;miolo: 4x4 cores; papel offset 90 grs.acabamento: 
lombada quadrada cola pur.autora:graziella rollemberg. 
Data Valor CNPJ Situação 

22/12/2021 15:10:57 140,00 (proposta) 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN Válido 
DO REGO LIMA EIRELI 

23/12/2021 - 00:24:36 249,00 (proposta) 35.641.413/0001-30 - EDUCACIONAL Cancelado - PROPOSTA REJEITADA, COM 59,9949 9/ACIMA DO 
DOM BOSCO LTDA VALOR DE MERCADO, IDENTIFICADO PELO SISTEMA. 

• 
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Process 
Folha: 
Rubrica: 

23/12/2021 - 08:47,10 120,00 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN Valido 
DO REGO LIMA EIRELI 

LOTE 0006 - ITEM 0074 - coleção educação financeira e consumo consciente--5° ano do ensino fundamentalcontentolivro do 
aluno ,livro da familia e livro do professor.o livro informa e concientiza os alunos sobre o planejamento financeiro e consumo 
consciente ,aborda o assunto de uma maneira didática e em linguagem acessível .livro do aluno: aproximadamente 120 
páginas;formato: 26 cm x 26 cm;capa: 4x0 cores papel cartão 250 grs;m1olo : 4x4 cores; papel offset 90 grs.acabamento: 
lombada quadrada cola pur.livro da familia:aproximadamente 48 páginas;formato: 26 cm x 26 cm;capa: 4x0 cores papel cartão 
250 grs;miolo: 4x4 cores; papel offset 90 grs. acabamento: grampo-canoa.livro do professor: aproximadamente 192 
páginas;formato: 26 cm x 26 cm; capa: 4x0 cores papel cartão 250 grs;miolo: 4x4 cores; papel offset 90 grs.acabamento: 
lombada quadrada cola pur.autora:graziella rollemberg. 
Data 

22/12/2021 - 15:11:33 

23/12/2021 - 00:24:49 

23/12/2021 - 08:47:15 

Valor 

140,00 (proposta) 

CNPJ Situação 

27,179.006/0001-24 - R FRANCKLIN Valido 
DO REGO LIMA EIRELI 

249,00 (proposta) 35.641.413/0001-30 - EDUCACIONAL Cancelado PROPOSTA REJEITADA, COM 59,9949 %ACIMA DO 
DOM BOSCO LTDA VALOR DE MERCADO, IDENTIFICADO PELO SISTEMA. 

120.00 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN Valido 
DO REGO LIMA BREU 

Arquivos Enviados pelos Fornecedores 
Lote 

0005a 

000b

00020 

0003s 

00048 

0006a 

Data/Hora 

23112/2021 - 10 28 02 

23/12/2021 -1113 22 

23/12/2021 - 10:32:06 

23/12/2021 - 10:3242 

23/12/2021 - 103410 

23/12/2021 - 10,35,17 

Enviado por 

27.179.002/0001-24 - R FRANCKL1N DO 
REGO LIMA EIRELI 

35.167278/0001-02 - INOVE 
EDUCACIONAL EIRELI 

35 187.278/0001-02 - INOVE 
EDUCACIONAL EIREL1 

35.187.278/0001-02 INOVE 
EDUCACIONAL EIRELI 

27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN DO 
REGO LIMA EIRELI 

27 179 006/0001-24 - R FRANCKLIN DO 
REGO UMA EIRELI 

Arquivo 

PROPOSTA DF FRECOs 
REFORMULADAdt santa Quitaria pot 

EROPnSTA DE PRFCr)s 
RENDECILIADiudf 

(C3Q.FLISI.Li2l2MECOS 

EFADFOUADA pdf 

PROPOSTA DE PREÇOS, 
REIDRMULADA astf santa ouiferá  pot 

pROK)STA rIR pRrcos 
OLU.LAaSstoo

Documentos dos Fornecedores 
Fornecedor Data/Hora Enviado por Número 

INOVE 
EDUCACIONAL 
EIRELI 

22/12/2021 - Edson Pinheiro 
19:17 Costa Junior 

R FRANCKLIN DO 23/1212021 - Romulo Francklin 
REGO LIMA 00:46 do Rego Lima 
EIRELI 

órgão de Data de 
Expedição Expedição 

Data de Validade Arquivo 

nora LmF NTOS, 
EXIGIDOS_ 

TODOS Os 
12000MEN.10.5 
EX.1. 1D0.5 

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões 
Prazos 
Intenção de Recurso 

23/12/2021 - 14:46 

Recurso Contrarrazão 

Classificação Parcial 

LOTE 0004 - ITEM 0001 coleção de livros paradidáticos para os alunos do ensino infantil 
Classif. Fornecedor 

1° 

2° 

3° 

EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA 

R FRANCKLIN DO REGO LIMA EIRELI 

INOVE EDUCACIONAL EIRELI 

CPF/CNPJ 

35.641.413/0001-30 

27.179.006/0001-24 

35.187.278/0001-02 

Situação 

Desclassificado 

Arrematante 

Classificado 

Valor Global 

17 000,00 

18.000,00 

27.000,00 

' Arrematante; Desclassifcado; Inabilitado, Classifcadc e Rejeitado. 

LOTE 0006 - ITEM 0001 coleção educação financeira e consumo consciente-1° ano do ensino fundamental.contentodivro do 
aluno ,livro da familia e livro do professor.o livro informa e concientiza os alunos sobre o planejamento financeiro e consumo 
consciente ,aborda o assunto de uma maneira didática e em linguagem acessível Jivro do aluno:aproximadamente 120 
páginas;formato: 26 cm x 26 cm;capa: 4x0 cores papel cartão 250 grs;miolo : 4x4 cores; papel offset 90 grs. acabamento: 

•ttit"' A autenticidade do documento pode ser verificada no sita https://validaarquivo.portaldecornpraspublicas.com.br 
. CO¥PRAS Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/12/2021 ás 10:0312. 
''',. PUBLICAS Código verificador. 1677913 



Processo:
Folha :4e 
Rubrica: 

lombada quadrada cola pur.livro da familia: aproximadamente 48 páginas;formato: 26 cm x 26 cm;capa: 4x0 cores papeYcartâo 
250 grs;miolo: 4x4 cores; papel offset 90 grs. acabamento: grampo-canoa.livro do professor: aproximadamente 192 
páginas;formato: 26 cm x 26 cm; capa: 4x0 cores papel cartão 250 grs;miolo: 4x4 cores; papei offset 90 grs.acabamento: 
lombada quadrada cola pur.autora:graziella rollemberg. 
Classrf. Fornecedor CPF/CNPJ Situação Valor Global 

R FRANCKLIN DO REGO LIMA EIRELI 27 79 006/0001-24 Arrematante 554 400,00 

2° EDUCACIONAL DOM ROSCO LTDA 35.641 413/0001-30 Rejeitado 1 150.380,00 

' Arrematante, Desciassifcado' Inabilitado, Classifcado e Rejeitado. 

LOTE 0002 - ITEM 0001 livros didáticos para o aluno na educação infantil (2 anos) sendo:para o aluno: 
- livros didáticos, sendo 01 (um) para cada bimestre ou semestre, cuja organização didático — metodológica está estruturada a 
partir dos cinco campos de experiências e dos seus direitos de aprendizagem propostos pela base nacional comum curricular. 
material em formato horizontal; capa confeccionada em papel resistente, com impressão colorida; miolo impresso em papel de 
qualidade e em quatro cores, com adesivos e destaque para o projeto gráfico adequado à faixa etária das crianças; material 
de apoio confeccionado em papel com gramatura maior que a do miolo; e acabamento em espiral, com picote; - livro impresso 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; 
- livro da família em formato espiral, remessa anual, acabamento em papel cartão,com atividades que serão utilizadas pelos 
alunos e pela família considerando suas 
possibilidades e capacidade; 
- livro impresso, remessa anual, composto por textos literários, formas e ilustrações adequados à faixa etária do aluno com a 
proposta de ampliar o vocabulário dos 
alunos e despertar o interesse pela leitura; 
- agenda escolar para os alunos; 
- o material impresso deverá ser acondicionado em bolsa/ maleta resistente e lavável, sendo uma bolsa/ maleta para cada aluno. 
Classif, Fornecedor CPF/CNPJ Situação Valor Global 

1' EDUCACIONAL DOM ROSCO LTDA 35641.41310001-30 Desclassificado 595.800 00 

2" INOVE EDUCACIONAL EIRELI 35 187 278/0001-02 Arrematante 908.600,00 

Arrematante: Desclassitcado; Inabtlitado, Classacado e Rejeitado. 

LOTE 0005 - ITEM 0001 livro sobre valores na escola-livro do aluno 2° ano do ensino fundamental, que proporcionam reflexões 
sobre diversas áreas do conhecimento, o respeito; a diversidade; a solidariedade; a humildade; a amizade; a ética; a cidadania; a 
etnia; a prevenção às drogas e uma ampla discussão sobre juventude e sexualidade são temas propostos na coleção, o debate 
sobre essas temáticas é essencial para o espaço escolar nos dias atuais.tamanho 28 x 21 cm, colorido, com capa papel triplex 
250 gr. com acabamento lombada quadrada e miolo papel off set de 90 gm. 
Classif. Fornecedor CPF/CNPJ Situação' Valor Global 

1' R FRANCKLIN DO REGO LIMA EIRELI 27.179.006/0001-24 Arrematante 783.640 00 

2" EDUCACIONAL DOM ROSCO LTDA 35.641.413/0001-30 Rejeitado 1.805625.00 

' Arrematante; Desclassifcado: lrrobiitado Classacado e Rejeitado. 

LOTE 0003- ITEM 0001 eja - alfabetização — volume 1. livro do aluno: material didático consumível, anual, interdisciplinar 
(letramento e alfabetização linguística e matemática), organizado em volume único. em formato 205 mm x 275 mm, gramatura 
miolo 75g e capa em laminado brilho, 250g, brochura, impresso em cores. deve conter atividades diversas e numerosas 
possibilidades de desenvolver as habilidades básicas — falar, ouvir, ler e escrever —, o livro deve apresentar conteúdos de 
letramento e alfabetização linguística e de alfabetização matemática organizados em quatro unidades temáticas: identidade; o 
mundo do trabalho; manifestações culturais; ambiente e sociedade. abordar os temas em textos, imagens e atividades que 
buscam desenvolver a leitura, a oralidade, a escrita e os conhecimentos matemáticos. 

Classif. Fornecedor CPF/CNPJ Situação' Valor Global 

1" INOVE EDUCACIONAL EIRELI 35.187.278/0001-02 Arrematante 802.530,00 

2° E FRANCKLIN DO REGO LIMA EiRELI 27.179.006/0001-24 Classificado 967.680,00 

3° EDUCACIONAL DOM ROSCO LTDA 35.641.413/0001-30 Rejeitado 1.434.240,00 

' Arrematante; Desclassifcado; Inabilitado, Classitcado e Rejeitado. 

LOTE 0001 - ITEM 0001 caderno língua portuguesa para 1° ano do ensino fundamental i - aluno: livro consumível para disciplina 
de língua portuguesa, deverá ser destinado aos alunos do 1° 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 deverá ser planejada para uma aula de aproximadamente 55 (cinquenta e cinco) minutos, a 
serem trabalhadas uma vez por semana, contendo tarefas com graus progressivos de dificuldade envolvendo diferentes 
habilidades, a cada bloco de conteúdos trabalhados do livro (lições), o aluno deverá encontrar inserido no próprio livro, sem 
folhas a parte, um desafio de leitura e um simulado, para que se possa avaliar o processo de aprendizagem, sendo esta, uma 
etapa indispensável no processo crescente de aquisição de conhecimento. a sequência de conteúdos deve estar organizada de 
acordo com os conteúdos definidos pela base nacional comum curricular (bncc) para o 1° ano, considerando uma ordem 
crescente de dificuldade. 
Clessif, Fornecedor GPFiGNPJ Situação 

pOrimi de A autenticidade do documento pode ser verificada no sita https:/Naltdaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br 
COMPRAS Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Publicas em 27;12/2021 às 10,03:12. 
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Processo:
Folha: 1.1 
Rubrica: 

10 INOVE EDUCACIONAL EIRELI 35.187.276/0001-02 Arrematante 2.455.000,00 

2' R FRANCKLIN DO REGO LIMA EIRELI 27.179.00610001-24 Classificado 3.065.920,00 

30 EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA 35.641.413/0001-30 Rejeitado 4.576.410,00 

' Arrematante; Desclassifcado; inabilitado, Classifcado e Rejeitado. 

Chat 
Deita Apelido Frase 

23/12/2021 - 08:00:53 Sistema O processo está em fase de análise das propostas 

23/12/2021 - 08:04:26 Pregoeiro bom dia senhores fornecedores, nesse momento iremos analisar as propostas 

23/12/2021 - 08:15:02 Sistema O lote 0001 teve uma proposta de R$ 4576410.00 cancelada pelo pregoeiro. 

23/12/2021 -08:15:02 Sistema Motivo: PROPOSTA REJEITADA, COM 68,1012 %ACIMA DO VALOR DE MERCADO, IDENTIFICADO 
PELO SISTEMA. 

23/12/2021 08:15:24 Sistema O lote 0003 teve uma proposta de R$ 1434240,00 cancelada pelo pregoeiro. 

23/12/2021 - 08:15:24 Sistema Motivo: PROPOSTA REJEITADA, COM 66,5245 %ACIMA DO VALOR DE MERCADO, IDENTIFICADO 
PELO SISTEMA. 

23/12/2021 - 08:16:18 Sistema O lote 0005 teve uma proposta de RS 1805625,00 cancelada pelo pregoeiro. 

23(12/2021 - 081818 Sistema Motivo: PROPOSTA REJEITADA, COM 86,7309 %ACIMA DO VALOR DE MERCADO, IDENTIFICADO 
PELO SISTEMA. 

23/12/2021 - 08:16:41 Sistema O lote 0006 teve urna proposta de R$ 1150380,00 cancelada pelo pregoeiro. 

23/12/2021 - 08:16:41 Sistema Motivo: PROPOSTA REJEITADA, COM 59,9949 %ACIMA DO VALOR DE MERCADO, IDENTIFICADO 
PELO SISTEMA. 

23/12/2021 - 08:21:18 Sistema As propostas foram analisadas co processo foi aberto 

23/12/2021 - 08:21:18 Sistema Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso Ido caput do art. 31. No modo de disputa 
aberto a etapa de envio de lances na sessâo pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada 
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do perlado de 
duração da sessão pública. 

23/12/2021 - 08:21:18 Sistema O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 0,01 o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será 
desconsiderado. 

23/12/2021 - 08:21:18 Sistema Conforme o artigo 2" da instrução normativa n° 3 de 4 de outubro de 2013,0 intervalo entre os lances 
enviados pelo mesmo licitante na)) poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos 
participantes não poderá ser inferior a 3 segundos. 

23/12/2021 - 08:21:24 Sistema O lote 0001 foi aberto pelo pregoeiro. 

23/12/2021 - 08:21:24 Sistema O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa. 

23/12/2021 - 08:30:58 Sistema O lote 0002 foi aberto pelo pregoeiro. 

23/12/2021 - 0830:58 Sistema O lote 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa. 

23/12/2021 - 08:31:25 Sistema O lote 0001 foi encerrado. 

23/12/2021 - 08:33:01 Sistema O lote 0003 foi aberto pelo pregoeiro. 

23/12/2021 - 08:33:01 Sistema O lote 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa. 

23/12/2021 - 08:38:30 Sistema Glote 0004 foi aberto pelo pregoeiro. 

23/12/2021 - 08:38:30 Sistema O lote 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa. 

23/12/2021 - 08:40:58 Sistema Glote 0002 foi encerrado. 

23/12/2021 - 08:42:36 Sistema Glote 0005 foi aberto pelo pregoeiro. 

23/12/2021 - 08:42:36 Sistema Glote 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa. 

23/12/2021 - 08:42:45 Sistema O lote 0006 foi aberto pelo pregoeiro. 

23/12/2021 - 08:42:45 Sistema O lote 0008 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa. 

23/12/2021 - 08:43:01 Sistema O lote 0003 foi encerrado. 

23/12/2021 - 08:48:30 Sistema O lote 0004 foi encerrado. 

23/12/2021 - 08:52:37 Sistema O lote 0005 foi encerrado. 

23(12(2021 - 085246 Sistema Glote 0006 foi encerrado. 

23/12/2021 » 08:54:03 Sistema Glote 0001 teve como arrematante INOVE EDUCACIONAL EIRELI Ltda/Eireli com lance de R$ 
2.455.000,00. 

23/12/2021 - 08:54:03 Sistema Glote 0002 teve como arrematante EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA - MEI com lance de R$ 595.800,00. 

23/12/2021 - 08:54:03 Sistema O lote 0003 teve como arrematante INOVE EDUCACIONAL EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 
802.530,00. 

23/12/2021 - 08:54:03 Sistema Glote noco teve como arrematante EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA - ME) com lance de R$ 17.000,00. 

23/12/2021 - 06:54:03 Sistema Glote 0005 teve como arrematante R FRANCKLIN DO REGO LIMA EIRELI - ME com lance de R$ 
783.640,00. 

23/12/2021 08:54:03 Sistema O lote 0006 teve como arrematante R FRANCKLIN DO REGO LIMA EIRELI - ME com lance de R$ 

23/12/2021 09:04:34 Sistema 

554.400,00, 

O fornecedor EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA foi desclassificado no processo. 

23/12/2021 - 09:04:34 Sistema Motivo: Não atendeu coma Habilitaçâo do edital e Descumprimento do item 6.10 do edital. 

23/12/2021 - 09:04:34 Sistema O fornecedor EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA foi desclassificado para o lote 0001 peio pregoeiro. 

Pág r•la 134 de 136 
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Processo:2,e2t4005'21
Folha: 4 
Rubrica: 

23/12/2021 - 09:04:34 Sistema O fornecedor EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA foi desclassificado para o lote 0002 pelo prego 

23/12/2021 - 09:04:34 Sistema O lote 0002 tem como novo arrematante INOVE EDUCACIONAL EIRELI com lance de R$ 908.600,00. 

23/12/2021 - 09:04:34 Sistema O fornecedor EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA foi desclassificado para o lote 0003 pelo pregoeiro. 

23/12/2021 - 09:04:34 Sistema O fornecedor EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA foi desclassificado para o lote 0004 pelo pregoeiro. 

23/12/2021 - 09:04:34 Sistema O lote 0004 tem como novo arrematante R FRANCKLIN DO REGO LIMA EIRELI com lance de R$ 
18.000,00. 

23/12/2021 - 09:04:34 Sistema O fornecedor EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA foi desclassificado para o lote 0005 pelo pregoeiro. 

23/12/2021 - 09:04:34 Sistema O fornecedor EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA foi desclassificado para o lote 0006 pelo pregoeiro. 

23/12/2021 - 10:22:20 Sistema Foram solicitadas diligências para o lote 0001.0 prazo de envio e até às 12:20 do dia 23/12/2021. 

23/12/2021 - 10:22:20 Sistema Motivo: Proposta inicial 

23/12/2021 - 10:22:55 Sistema Foram solicitadas diligências para o lote 0002.0 prazo de envio é até às 12:25 do dia 23/12/2021. 

23/12/2021 - 10:22:55 Sistema Motivo: Proposta inicial 

23/12/2021 - 10:23:23 Sistema Foram solicitadas diligências para o lote 0003 O prazo de envio é até às 12:25 do dia 23/12/2021. 

23/12/2021 - 10:23:23 Sistema Motivo: Proposta identificada 

23/12/2021 - 10:23:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o lote 0004 O prazo de envio é até às 12:25 do dia 23/12/2021. 

23/12/2021 - 10:23:57 Sistema Motivo: Proposta inicial 

23/12/2021 - 10:24:31 Sistema Foram solicitadas diligências para o lote 0005 O prazo de envio é até as 12:25 do dia 24/12/2021. 

23/12/2021 - 10:24:31 Sistema Motivo: Proposta negociada 

23/12/2021 - 10:25:02 Sistema Foram solicitadas diligências para o lote 0006.0 prazo de envio é ate às 12:25 do dia 24/12/2021. 

23/12/2021 - 10:25:02 Sistema Motivo: Proposta negociada 

23/12/2021 - 10:26:04 Pregoeiro Correção, todas solicitações é para proposta negociada 

23/12/2021 - 10:28:02 Sistema A diligencia do lote 0005 foi anexada ao processo. 

23/12/2021 - 10:31:22 Sistema A diligéncia do lote 0001 foi anexada ao processo. 

23/12/2021 - 10:32:06 Sistema A diligência do lote 0002 foi anexada ao processo. 

23/12/2021 - 10:32:42 Sistema A diligência do lote 0003 foi anexada ao processo. 

23/12/2021 - 10:34:10 Sistema A diligência do lote 0004 foi anexada ao processo. 

23/12/2021 - 10:35:17 Sistema A diligência do lote 0006 foi anexada ao processo. 

23/12/2021 - 14:24:35 Sistema Para o lote 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor INOVE EDUCACIONAL EIRELI. 

23/12/2021 - 14:24:35 Sistema Para o lote 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor INOVE EDUCACIONAL EIRELI. 

23/12/2021 - 14:24:35 Sistema Para o lote 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor INOVE EDUCACIONAL EIRELI. 

23/12/2021 - 14:24:49 Sistema Para o lote 0004 foi habilitados declarado vencedor o fornecedor R FRANCKLIN DO REGO LIMA EIRELI. 

23/12/2021 - 14:25:10 Sistema Foi encerrada a solicitação de documentos para o lote 0005. 

23/12/2021 - 14:25:10 Sistema Motivo: Encerrado 

23/12/2021 - 14:25:15 Sistema Para o lote 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor R FRANCKLIN DO REGO LIMA EIRELI. 

23/12/2021 - 14:25:52 Sistema Foi encerradas solicitação de documentos para o lote 0006. 

23/12/2021 - 14:25:52 Sistema Motivo: diligência anexada 

23/12/2021 - 14:25:57 Sistema Para o lote 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor R FRANCKLIN DO REGO LIMA EIRELI. 

23/12/2021 - 14:26:01 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 23/12/2021 às 14:46. 

23/12/2021 - 15:16:34 Sistema A sessão foi finalizada ao processo foi encaminhado para adjudicação. 

23/12/2021 - 15:17:14 Sistema O lote 0001 foi adjudicado por AMAURY PABLO COSTA DOS SANTOS. 

23/12/2021 - 15:17:28 Sistema O lote 0002 foi adjudicado por AMAURY PABLO COSTA DOS SANTOS. 

23/12/2021 - 15:17:41 Sistema Glote 0003 foi adjudicado por AMAURY PABLO COSTA DOS SANTOS. 

23/12/2021 - 15:17:50 Sistema O lote 0004 foi adjudicado por AMAURY PABLO COSTA DOS SANTOS. 

23/12/2021 - 15:17:58 Sistema Glote 0005 foi adjudicado por AMAURY PABLO COSTA DOS SANTOS. 

23/12/2021 - 15:18:07 Sistema O lote 0006 foi adjudicado por AMAURY PABLO COSTA DOS SANTOS. 

24/12/2021 - 08:48:19 Sistema A data de assinatura da ata de registro de preços foi informada para dia 27/12/2021. 

24/12/2021 - 08:48:32 Sistema Glote 0001 foi homologado por CLÁUDIO RODRIGUES ESCÓRCIO. 

24/12/2021 - 08:49:02 Sistema O lote 0002 foi homologado por CLAUDIO RODRIGUES ESCÓRCIO. 

24/12/2021 - 08:49:15 Sistema O lote 0003 foi homologado por CLAUDIO RODRIGUES ESCÓRCIO. 

24/12/2021 - 08:49:31 Sistema O lote 0004 foi homologado por CLÁUDIO RODRIGUES ESCÓRCIO. 

24/12/2021 - 08:4945 Sistema O lote 0005 foi homologado por CLÁUDIO RODRIGUES ESCÓRCIO. 

24/12/2021 - 08:50:00 Sistema O lote 0006 foi homologado por CLAUDIO RODRIGUES ESCÓRCIO. 

COSTA DOS SANTOS 
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