
Item: 3 - GRUPO 1 - LIVRO DIDÁTICO

Propostas Participaram deste item as c-

(As propostas com * na frente

CNPJ/CPF Fornecedor

31.761.603/0001-30 STEM SOLUCOf--

E INTEGRAÇÕES

EDUCACIONAIS

LTDA

esas aDaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

ram desclassificadas)

MPE°/Tpp ME/tpí/COOP Q-ntidade Va,or Unll. Val0r Global
SlfT1 Sim 335 R$ 112,0000 R$ 37.520,0000 10/12/2020

11:10:15

Marca: APRENDE." "IAIS

Fabricante: INC- ■ DUCACIONAL

Modelo / Versão: APRENDER MAIS 2021

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO PARA O 2° ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL ! - MGUA PORTUGUESA

10.709.003/0001-52 SAPIENS

DISTRIBUIDOR^

E

DISSEMINADOS-

DE CULTURA

EIRELI

Sim Sim 335 R$ 113,6700 R$ 38.079,4500 11/12/2020

00:07:30

Marca: EDITORA ' "3DERNA

Fabricante: EDÍr "-'A MODERNA

Modelo / Versão (VRO APROVA BRASIL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIVRO APROVA BRASIL - Material de apoio pedagógico para o 2°
ano do Ensino F. damental - Língua Portuguesa Descrição complementar do produto: Material de apoio

"J ano do Ensino Fundamental - Língua Portuguesa: Livro consumívei, destinado aos alunos
o Fundamentai, com textos e atividades selecionados e elaborados a partir da Matriz de

A seqüência de conteúdos deve estar organizada de acordo com os conteúdos definidos
-omum Curricular (BNCC) para o 2o ano, considerando uma ordem crescente de dificuldade.
-:5a, o livro_deve enfatizar práticas de fluência e compreensão leitora, desenvolvendo

í às que serão avaliadas nos exames de alfabetização, principalmente na Avaliação Nacional
dndo a apreensão dos variados sentidos de diferentes textos, tais como: Convite, cantiga
i, poemas, receita culinária, regras de jogo, história em quadrinhos, mito, conto popular,

ivo e jornalístico, com o objetivo de consolidar a competência leitora. Cada lição deverá ser
r horas/aula, contendo tarefas com graus progressivos de dificuldade envolvendo diferentes

- sso devem ser oferecidos Desafios de Leitura, a serem aplicadas bimestralmente, com o
■ aos alunos uma atividade lúdica, adequada ao gênero e ao mesmo tempo estimulando o
fluência. O material do aluno deve incluir, ainda, peças destacáveis e tabuleiros como

■ atividades de leitura e material de apoio cartonado e destacável que fomente o trabalho
as socioemocionais. A cada bloco de conteúdos trabalhados no livro, o aluno deverá

■ o próprio livro, sem folhas à parte, simulados, a serem aplicados bimestralmente com
-J questões, relativas às principais habilidades trabalhadas no bloco de lições anterior e,

-ais complexas, com o objetivo de propiciar a avaliação do processo de aprendizagem dos

:ão às habilidades previstas a partir do trabalho com os descritores da Matriz de Referência
lado deve considerar o desenvolvimento da competência leitora a partir da disposição dos

.-> da Matriz de Referência do Saeb do 2o. Ano (Língua Portuguesa). No livro de Língua
estar inseridas folhas de respostas / gabaritos destacáveis, não sendo folhas a parte, que

1 idas pelos alunos ao realizarem o simulado, para que se familiarizem com o modelo de
.ir ao das avaliações externas

pedagógico para :

do 2o ano do Er^

Referência do Sa£

pela Base Naciona

Em Língua Port^ç

habilidades alinro!

de Alfabetização,

de roda, trava-hr.

fábula, texto expc

planejada para eu

habilidades, além

objetivo de fome:

desafio de ler co<

material de apoie

com as compete"

encontrar inserido

aproximadamente

progressivamente

estudantes com re

do Saeb. Cada s.->

seguintes descrito

Portuguesa, deve--

deverão ser pree-

provas oficiais, sr"1-

Lances (Obs; lances com * na frente Fora-

Valor do Lance

R$ 113,6700

R$ 112,0000

Não t

Eventos do Item

Evento Data

1V1V2O2O«?,?»*!P™P<

excluídos pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF

10.709.003/0001-52

31.761.603/0001-30

Data/Hora Registro

11/12/2020 10:02:08:517

11/12/2020 10:02:08:517

m lances de desempate ME/EPP para o item

Recusa

Aceite

10:40:08 31'

Observações

13. Fornecedor: STEM SOLUÇÕES E INTEGRAÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
1.603/0001-30, pelo melhor lance de R$ 112,0000. Motivo: Balanço patrimonial de

11/12/2020 Aceite individual ::a proposta. Fornecedor: SAPIENS DISTRIBUIDORA E DISSEMINADORA DE
11:02:56 CULTURA EIREU CNPJ/CPF: 10.709.003/0001-52, pelo melhor lance de R$ 113,6700.

Habilitado 1H1?(2020 HabilitaÇão indlv -ual da proposta. Fornecedor: SAPIENS DISTRIBUIDORA E DISSEMINADORA DE
11:04:10 CULTURA EIRELI INPJ/CPF: 10.709.003/0001-52, pelo melhor lance de R$ 113,6700.

Para consultar ir. sção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 4 - GRUPO 1 - LIVRO DIDÁTICO

Propostas Participaram deste item as errr ..-sas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas
(As propostas com * na frente ; ■ am desclassificadas)

CNPJ/CPF

31.761.603/0001-30

Fornecedor ME°/rEpp ME/EPP/COOP Quan*'dade Valor Unit. Valor Global

335 R$ 112,0000 R$ 37.520,0000Sim Sim



EDUCACIONAIS

LTDA

Marca: APRENDEI 'AIS

Fabricante: INC~ : )UCACIONAL

Modelo / Versão: --PRENDER MAIS 2021

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO PARA O 2o ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL I ■ ' ■YTEMÁTICA

10.709.003/0001-52 SAPIENS

DISTRIBUIDORA

E

DISSEMINADOR-

DE CULTURA

EIRELI

Sim Sim 335 R$ 113,6700 R$ 38.079,4500 11/12/2020

00:07:30

ÜÜÜ635
Marca: EDITORA ■

Fabricante: EDIT.

Modelo / Versão:

DERNA

A MODERNA

ÍVRO APROVA BRASIL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APROVA BRASIL - Material de apoio pedagógico para o 2o ano do

Ensino Fundament- I - Matemática Descrição complementar do produto: Material de apoio pedagógico para o

2o ano do Ensino mdamental I - Matemática: Livro consumível, destinado aos alunos do 2o ano do Ensino

Fundamental, cor ;?xtos e atividades selecionados e elaborados a partir da Matriz de Referência do Saeb. A

seqüência de cot- .dos deve estar organizada de acordo com os conteúdos definidos pela Base Nacional
Comum Cumcula- t-NCC) para o 2o ano, considerando uma ordem crescente de dificuldade. Em Matemática, os

livros devem trabj jr conceitos fundamentais da Matemática por meio de jogos e da resolução de situações-

problema, deseru .endo o pensamento estratégico e as habilidades que serão avaliadas nos exames de

alfabetização, cor-.■ ■■■nplando temas que fomentem esse processo, tais como: figuras, numerais, números e

sistema de numer.:,ao decimal, seqüências e percursos, grandezas e medidas, sistema monetário brasileiro,

medidas de temp: íeslocamento na malha quadriculada, tabelas e gráficos, seqüências numéricas e conjuntos,

multiplicação e d .ão, figuras geométricas espaciais e planas. Cada lição deverá ser planejada para duas

horas/aula conte: ■■ tarefas com graus progressivos de dificuldade envolvendo diferentes habilidades. O

material do a!une : :ve incluir, ainda, peças destacáveis e tabuleiro como material de apoio ao uso dos jogos

como recurso diaa" o e material de apoio cartonado e destacável que fomente o trabalho com as competências

socioemocionais -■ ada bloco de conteúdos trabalhados, o aluno deverá encontrar inserido no próprio livro,

sem folhas à part.e \imulados, a serem aplicados bimestralmente, com aproximadamente 35 questões, relativas

às principais habi1 :,-des trabalhadas no bloco de lições anterior e, progressivamente, mais complexas, com o
objetivo de prop .:.:>■ a avaliação do processo de aprendizagem dos estudantes com relação às habilidades

previstas a part': o trabalho com os descritores da Matriz de Referência do Saeb. Cada simulado deve

considerar o dese- .olvimento da competência matemática a partir da disposição dos seguintes descritores:

Simulado 1 - 2M .; 2N1.5, 2N1.6, 2N1.7, 2N1.8, 2A1.1, Simulado 2 - 2N1.1, 2N2.1, 2M1.1, 2M1.2, 2M1.3,

2M1.4, 2M1.7, 2M. i e 2E1.1, Simulado 3 - 2N1.2, 2A1.2, 2A1.3, 2A1.4, 2G1.1, 2G2.1, 2E1.2, 2E1.3 e 2E2.1

Simulado 4 - 2N1 - 2N2.2, 2N2.3, 2G1.2, 2G1,3, 2M1.5, 2M1.6, 2M2.1 e 2M2.2, todos referentes à Matriz de
Referência do Saer .10 2o. ano (Matemática).

Lances (Obs: lances com * na frente forar excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF

R$ 113,6700 10.709.003/0001-52

R$ 112,0000 31.761.603/0001-30

Data/Hora Registro

11/12/2020 10:02:08:517

11/12/2020 10:02:08:517

Não e

Eventos do Item

Evento

'Recusa

Aceite

Data

10:40:08 í
2018.

iances de desempate ME/EPP para o item

Observações

!a. Fornecedor: STEM SOLUÇÕES E INTEGRAÇÕES EDUCACIONAIS LTDA,

..603/0001-30, pelo melhor lance de R$ 112,0000. Motivo: Balanço patrimonial de

11/12/2020 Aceite individual na proposta. Fornecedor: SAPIENS DISTRIBUIDORA E DISSEMINADORA DE

11:02:56 CULTURA EIREL: CNPJ/CPF: 10.709.003/0001-52, pelo melhor lance de R$ 113,6700.

11/12/2020 Habilitação incKJual da proposta. Fornecedor: SAPIENS DISTRIBUIDORA E DISSEMINADORA DE

11:04:10 CULTURA EIREl; CNPJ/CPF: 10.709.003/0001-52, pelo melhor lance de R$ 113,6700.

Para consultar !r nção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 5 - GRUPO 1 - LIVRO DIDÁTICO

Propostas Participaram deste item as em ■:

(As propostas com * na frente -■

CNPJ/CPF Fornecedor

31.761.603/0001-30 STEM SOLUÇÕES

E INTEGRAÇÕES

EDUCACIONAIS

LTDA

sas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas,

am desclassificadas)

Sim Sim 416

Va.or G.oba.

R$ 112,0000 R$46.592,0000 10/12/2020

11:10:16

Marca: APRENDER ■■ AIS

Fabricante: IMCA _ >JCACIONAL

Modelo / Versão: PRENDER MAIS 2021

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO PARA O 3o ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL I - _..^JGUA PORTUGUESA

10.709.003/0001-52 SAPIENS

DISTRIBUIDORA

Sim Sim 416 R$ 113,6700 R$47.286,7200 U/12/2020

00:07:30



DISSEMINADOR-

DE CULTURA

EIRELI

Marca: EDITORA

Fabricante: ED"

Modelo / Versão

Descrição Detalh

ano do Ensino Fl.

pedagógico para

do 3o ano do -■;■.-

Referência do Sã:

pela Base Nacionõ

Em Língua Portuc

organizem exerc .:

sentidos de difere -

pessoal, bilhete c ■

diário pessoal, ai

divulgação cientifir

uma hora/aula, r;

material do alrn^

competências soo

inserido no pror,-

aproximadamente

progressivamente

estudantes com --;

do Saeb. Cada s -.

seguintes desct u~

Simulado 3 - D3, "

Referência do Sae

respostas/gabarM

realizarem o simj

externas.

Lances (Obs: lances com * na frente fera-

Valor do Lance

R$ 113,6700

R$ 112,0000

ÜÜ0636

Nác

Eventos do Item

Evento Data

11/12/2020 ReCusa da propr
10:40-08 CNPJ/CPF: 31.7-

2018.

11/12/2020 Aceite individual

11:02:56 CULTURA EIRELÍ

Habilitado 11/12/2020 Habilitação indiv
11:04:10 CULTURA EIRELI

Recusa

Aceite

: DERNA

i-A MODERNA

_IVRO APROVA BRASIL

ida do Objeto Ofertado: LIVRO APROVA BRASIL - Material de apoio pedagógico para o 3°
damental - Língua Portuguesa Descrição complementar do produto: Material de apoio

" ano do Ensino Fundamental - Língua Portuguesa: Livro consumível, destinado aos alunos

) Fundamental, com textos e atividades selecionados e elaborados a partir da Matriz de

A seqüência de conteúdos deve estar organizada de acordo com os conteúdos definidos
.omum Curricular (BNCC) para o 3o ano, considerando uma ordem crescente de dificuldade,

^a, as atividades devem trazer uma diversidade de gêneros textuais a partir dos quais se

de compreensão que trabalhem múltiplas habilidades, levando à apreensão dos variados
s textos, tais como: História em quadrinhos, fábula, instruções de confecção, poema, carta
nvite, texto instrucional, conto de fadas, notícia, tinnha, poema narrativo, receita culinária,
icio publicitário, conto de assombração, regras de jogos, conto de mistério e texto de

i com o objetivo de consolidar a competência leitora. Cada lição deverá ser planejada para
■ endo tarefas com graus progressivos de dificuldade envolvendo diferentes habilidades. O
neve incluir material de apoio cartonado e destacável que fomente o trabalho com as
■■emocionais. A cada bloco de conteúdos trabalhados no livro, o aluno deverá encontrar

o livro,^ sem folhas à parte, simulados, a serem aplicados bimestralmente, com
;.; questões, relativas às principais habilidades trabalhadas no bloco de lições anterior e,
ais complexas, com o objetivo de propiciar a avaliação do processo de aprendizagem dos

;:ão às habilidades previstas a partir do trabalho com os descritores da Matriz de Referência
lado deve considerar o desenvolvimento da competência leitora a partir da disposição dos
s: Simulado 1 - Dl, D2, D3, D5, D9 e D10, Simulado 2 - Dl, D2, D3, D4, D8 e D13,
'-. D6, D7, D9 e D15, Simulado 4 - D2, D4, D5, D7, D10 e D14 todos referentes à Matriz de

oara Língua Portuguesa. No livro de Língua Portuguesa, deverão estar inseridas folhas de
destacáveis, não sendo folhas a parte, que deverão ser preenchidas pelos alunos ao

::o, para que se familiarizem com o modelo de provas oficiais, similar ao das avaliações

r-xcluidos pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF

10.709.003/0001-52

31.761.603/0001-30

Data/ Hora Registro

11/12/2020 10:02:08:517

11/12/2020 10:02:08:517

em lances de desempate ME/EPP para o item

Observações

:.:a. Fornecedor: STEM SOLUÇÕES E INTEGRAÇÕES EDUCACIONAIS LTDA,

: 603/0001-30, pelo melhor lance de R$ 112,0000. Motivo: Balanço patrimonial de

:;a proposta. Fornecedor: SAPIENS DISTRIBUIDORA E DISSEMINADORA DE

CNPJ/CPF: 10.709.003/0001-52, pelo melhor lance de R$ 113,6700.

dual da proposta. Fornecedor: SAPIENS DISTRIBUIDORA E DISSEMINADORA DE
CNPJ/CPF: 10.709.003/0001-52, pelo melhor lance de R$ 113,6700.

Para consultar ir ição de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 6 - GRUPO 1 - LIVRO DIDÁTICO

Propostas Participaram deste item as er-f

(As propostas com * na frente

CNPJ/CPF Fornecedor

31.761.603/0001-30 STEM SOLUÇÕES

E INTEGRAÇÕES

EDUCACIONAIS

LTDA

■sas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas,

am desclassificadas)

MPE°/Í PP ME/EPP/COOP Quantidade Valor Unit. Valor Global

Sim Sim 416 R$ 112,0000 R$46.592,0000 10/12/2020
11:10:16

Marca: APRENDER

Fabricante: INCA

Modelo / Versão:

■AIS

HJCACIONAL

-PRENDER MAIS 2021

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO PARA O 3° ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL I - -^TEMÁTICA

10.709.003/0001-52 SAPIENS

DISTRIBUIDORA

E

DISSEMINADORA

DE CULTURA

EIRELI

Sim Sim 416 R$ 113,6700 R$47.286,7200 11/12/2020

00:07:30

Marca: EDITORA '; 'DERNA

Fabricante: EDIT?-- - MODERNA

Modelo / Versão: . VRO APROVA BRASIL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIVRO APROVA BRASIL - Material de apoio pedagógico para o 3°



ano do Ensino Fl

para o 3o ano ::■

Ensino Fundarner;

Saeb. A sequer:.

Nacional Comurr

Matemática, o fcc

matemática, por -

a compreensão ■

contemplando ter-

numeração decin .

corpos redondos

números de ate a

medidas de terr.r

planejada para u~

habilidades. O ma

uso dos jogos cor

competências sor

próprio livro, se-1

questões, relativa

complexas, com ;..

habilidades prev s-

deve considerar

descritores: Simi.

D27, Simulado 3

referentes à Matr.

de respostas / g<.i.

realizarem o sim.

externas.

Lances (Obs: lances com * na frente for;;-

Valor do Lance

R$ 113,6700

R$ 112,0000

Não t.

Eventos do Item

Evento Data

Recusa

Aceite

10:40:08

Recusa da PP
CNPJ/CPF: 31.7-

2018.

11/12/2020 Aceite individua

11:02:56 CULTURA ÊIREL'

Habilitado 11/12/2020 Habilitação ind-
11:04:10 CULTURA EIREl

amental - Matemática Descrição complementar do produto: Material de apoio pedagógico

-usino Fundamental - Matemática: Livro consumivel, destinado aos alunos do 3o ano do

'. com textos e atividades selecionados e elaborados a partir da Matriz de Referência do

de conteúdos deve estar organizada de acordo com os conteúdos definidos pela Base

-uiTicular (BNCC) para o 3o ano, considerando uma ordem crescente de dificuldade. Em

jeve ser o domínio de estratégias de cálculo que levem ao desenvolvimento da competência

io de questões que guiem os alunos, de modo detalhado e por etapas que perpassem desde
;: linguagem matemática e dos enunciados até a resolução das situaçÕes-problema,

■s que fomentem esse processo, tais como: Números de até três dígitos e sistema de

reta numérica, adição e subtração, números e gráficos, localização no plano, poliedros e

iiuras geométricas planas, organização retangular na multiplicação, tabela e multiplicação,
..:tro dígitos e sistema de numeração decimal, agrupamentos e decomposições de números,

de massa, de capacidade e comprimento, perímetro e divisão. Cada lição deverá ser

, hora/aula, contendo tarefas com graus progressivos de dificuldade envolvendo diferentes

ial do aluno deve incluir, ainda, peças destacaveis de poliedros como material de apoio ao

f-ecurso didático e material de apoio cartonado e destacável que fomente o trabalho com as

mocionais. A cada bloco de conteúdos trabalhados, o aluno deverá encontrar inserido no

bolhas à parte, simulados, a serem aplicados bimestralmente, com aproximadamente 56

as principais habilidades trabalhadas no bloco de lições anterior e, progressivamente, mais

ojetivo de propiciar a avaliação do processo de aprendizagem dos estudantes com relação às

-? a partir do trabalho com os descritores da Matriz de Referência do Saeb. Cada simulado

desenvolvimento da competência matemática a partir da disposição dos seguintes
:o 1 - D10, D13, D14, D16, D17, D19 e D28, Simulado 2 - Dl, D2, D3, D4, D18, D20 e

36, D7, D8, D9, D13, D15 e D28, Simulado 4 - D6, D7, Dll, D17, D18, D20 e D27 todos

■ e Referência do Saeb de Matemática. No livro de Matemática, deverão estar inseridas folhas
ritos destacaveis, não sendo folhas a parte, que deverão ser preenchidas pelos alunos ao
do, para que se familiarizem com o modelo de provas oficiais, similar ao das avaliações

excluídos pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Data/Hora Registro

10.709.003/0001-52 11/12/2020 10:02:08:517

31.761.603/0001-30 11/12/2020 10:02:08:517

tem lances de desempate ME/EPP para o item

ÜU0637
Observações

sta. Fornecedor: STEM SOLUÇÕES E INTEGRAÇÕES EDUCACIONAIS LTDA,
1.603/0001-30, pelo melhor lance de R$ 112,0000. Motivo: Balanço patrimonial de

Ja proposta. Fornecedor: SAPIENS DISTRIBUIDORA E DISSEMINADORA DE

CNPJ/CPF: 10.709.003/0001-52, pelo melhor lance de R$ 113,6700.

.1ual da proposta. Fornecedor: SAPIENS DISTRIBUIDORA E DISSEMINADORA DE
CNPJ/CPF: 10.709.003/0001-52, pelo melhor lance de R$ 113,6700.

Para consultar ,tçáo de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 7 - GRUPO 1 - LIVRO DIDÁTICO

Propostas Participaram deste item as en-.i-esas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente :ram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor *°j£p Me/epÍ/co°OP °-uantidade Valor Unit. Valor Global

Sim Sim 379 R$ 112,0000 R$ 42.448,0000 10/12/2020
11:10:16

31.761.603/0001-30 STEM SOLUÇÕES

E INTEGRAÇÕES

EDUCACIONAIS

LTDA

Marca: APRENDER -1AIS

Fabricante: 1NCA EDUCACIONAL

Modelo / Versão, -PRENDER MAIS 2021

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO PARA O 4° ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL I - ,NGUA PORTUGUESA

10.709.003/0001-52 SAPIENS

DISTRIBUIDORA

E

DISSEMINADOS

DE CULTURA

EIRELI

Sim Sim 379 R$ 113,6700 R$43.080,9300 11/12/2020

00:07:30

Marca: EDITORA r üÉRNA

Fabricante: EDITC -A MODERNA

Modelo / Versão: ÍVRO APROVA BRASIL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIVRO APROVA BRASIL - Material de apoio pedagógico para o 4°
ano do Ensino Fl! .lamentai - Língua Portuguesa Descrição complementar do produto: Material de apoio

- ' ano do Ensino Fundamental - Língua Portuguesa; Livro consumivel, destinado aos alunos
-.; Fundamental, com textos e atividades selecionados e elaborados a partir da Matriz de
A seqüência de conteúdos deve estar organizada de acordo com os conteúdos definidos

.omum Curricular (BNCC) para o 4° ano, considerando uma ordem crescente de dificuldade.

:3, as atividades devem trazer uma diversidade de gêneros textuais a partir dos quais se

pedagógico para

do 4o ano do Er.i:

Referência do Sae.

pela Base Naciona;

Em Língua Portug-



organizem exerc ;

sentidos de dife-;

verbete, notícia, :

objetivo de cons?

tarefas com grai

incluir, ainda, m.

socioemocionais.

livro, sem folhai

relativas às pnn^ ;

com o objetivo c;

previstas a par.

considerar o dese-

1 - Dl, D2, D3, Z>

Simulado 4 - d:

Portuguesa. No I1.

não sendo folha;

familiarizem com ,

Lances (Obs: lances com * na frente fora

Valor do Lance

R$ 113,6700

R$ 112,0000

i de compreensão que trabalhem múltiplas habilidades, levando à apreensão dos variados
;;es textos, tais como: tirinha, fábula, texto informativo, conto, texto expositivo, poema,

■to de divulgação científica, crônica, carta, anúncio publicitário, conto popular e mito, com o
ar a competência leitora. Cada lição deverá ser planejada para uma hora/aula, contendo
iirogressivos de dificuldade envolvendo diferentes habilidades. O material do aluno deve

■nal ae apoio cartonado e destacável que fomente o trabalho com as competências

:ada bloco de conteúdos trabalhados no livro, o aluno deverá encontrar inserido no próprio
.larte, simulados, a serem aplicados bimestralmente, com aproximadamente 36 questões,

■s habilidades trabalhadas no bloco de lições anterior e, progressivamente mais complexas,
cpiaar a avaliação do processo de aprendizagem dos estudantes com relação às habilidades

:o trabalho com os descritores da Matriz de Referência do Saeb. Cada simulado deve

olvimento da competência leitora a partir da disposição dos seguintes descritores: Simulado
D5 e D9, Simulado 2 - D2, D4, D7, D8 e Dll, Simulado 3 - D5, D6, D10, Dll, D14 e D15,
D5, D6, D7, D9 e D13 todos referentes à Matriz de Referência do Saeb para Língua

de Língua Portuguesa, deverão estar inseridas folhas de respostas / gabaritos destacáveis,

parte, que deverão ser preenchidas pelos alunos ao realizarem o simulado, para que sé
modelo de provas oficiais, similar ao das avaliações externas.

excluídos pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF

10.709.003/0001-52

31.761.603/0001-30

Data/Hora Registro

11/12/2020 10:02:08:517

11/12/2020 10:02:08:517

Eventos do Item

Evento Data

Recusa

Aceite

11/12/2020

10:40:08
2018.

Não c: tem lances de desempate ME/EPP para o item

Observações

ta. Fornecedor: STEM SOLUÇÕES E INTEGRAÇÕES EDUCACIONAIS LTDA,

; .603/0001-30, pelo melhor lance de R$ 112,0000. Motivo: Balanço patrimonial de

11/12/2020 Aceite individua

11:02:56 CULTURA EIREL.

Habilitado H/12/2020 Habilitação ma,.
11:04:10 CULTURA EIREL;

ia proposta. Fornecedor: SAPIENS DISTRIBUIDORA E DISSEMINADORA DE

CNPJ/CPF: 10,709.003/0001-52, pelo melhor lance de R$ 113,6700.

riual da proposta. Fornecedor: SAPIENS DISTRIBUIDORA E DISSEMINADORA DE
CNPJ/CPF: 10.709.003/0001-52, pelo melhor lance de R$ 113,6700.

Para consultar i. nção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

000638
Item: 8 - GRUPO 1 - LIVRO DIDÁTICO

Propostas Participaram deste item as err :■■ •:

(As propostas com * na frente

CNPJ/CPF Fornecedor

31.761.603/0001-30 STEM SOLUÇÕES

EINTEGRAÇÕES

EDUCACIONAIS

LTDA

'sas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas,

am desclassificadas)

Valor Global Data/Hora
Registro

Sim Sim 379 R$ 112,0000 R$42.448,0000 10/12/2020

11:10:16

Porte Declaração _ .. . . ., , ...
ME/EPP ME/EPP/COOP Quantidade Valor Unit

Marca: APRENDE-:

Fabricante: INO

Modelo / Versão:

'AIS

>UCACIONAL

PRENDER MAIS 2021

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO PARA O 4° ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL I - - ATEMAT1CA

10.709.003/0001-52 SAPIENS

DISTRIBUIDORA

E

DISSEMINADORA

DE CULTURA

EIRELI

Sim Sim 379 R$ 113,6700 R$ 43.080,9300 11/12/2020

00:07:30

Marca: EDITORA :■■■ DERNA

Fabricante: EDIT: -A MODERNA

Modelo / Versão: '_;VRO APROVA BRASIL

Descrição Detalhüda do Objeto Ofertado: LIVRO APROVA BRASIL - Material de apoio pedagógico para o 4°
ano do Ensino Fur-mental I - Matemática Descrição complementar do produto: Material de apoio pedagógico

sino Fundamental I - Matemática: Livro consumivel, destinado aos alunos do 4° ano do
com textos e atividades selecionados e elaborados a partir da Matriz de Referência do

1e conteúdos deve estar organizada de acordo com os conteúdos definidos pela Base
rricular (BNCC) para o 4o ano, considerando uma ordem crescente de dificuldade. Em
■2ve ser o domínio de estratégias de cálculo que levem ao desenvolvimento da competência
-> de questões que guiem os alunos, de modo detalhado e por etapas que perpassem desde
linguagem matemática e dos enunciados até a resolução das situações-problema,
que fomentem esse processo, tais como: Números e sistema de numeração decimal^

is numéricas, Figuras geométricas, Situações de adição e de subtração, Adição e subtração,'
Figuras geométricas, Localização, Grandezas e Medidas, Distância e perímetro, Área dé

ms na forma de fração, Ângulos, Números na forma decimal. Tabelas e gráficos, Unidades
Unidades de medida de capacidade e de massa. Cada lição deverá ser planejada para uma

tarefas com graus progressivos de dificuldade envolvendo diferentes habilidades. Deve-se
dio, em papel cartonado para facilitar o manuseio dos estudantes, com peças manipuláveis
es, alem de material de apoio cartonado e destacável que fomente o trabalho com as
nocionais. A cada bloco de conteúdos trabalhados, o aluno deverá encontrar inserido no

ano do Ensino

para o 4o ano do ;■

Ensino Fundamerr

Saeb. A sequênric.

Nacional Comum ■:"

Matemática, o foce .

matemática, por rv

a compreensão a..

contemplando tem.

Números e seque;

Multiplicação, Divi; -

figuras planas, Nu->

de medida de tem::

hora/aula, contenr,

incluir material de ;.

sobre tabuada, fra

competências soc-r -



próprio livro, se-

questões, relativa;

complexas, corri r

habilidades prev $■

deve considerar

descritores: SimuU

Simulado 3 - DIl

referentes à Matr .

de respostas / ga.

realizarem o sm,

externas.

Lances (Obs: lances com * na frente for;;

Valor do Lance

R$ 113,6700

R$ 112,0000

olhas a parte, simulados, a serem aplicados trimestralmente, com aproximadamente 56

os principais habilidades trabalhadas no bloco de lições anterior e, progressivamente, mais

:yjetivo de propiciar a avaliação do processo de aprendizagem dos estudantes com relação às

■=» a partir do trabalho com os descritores da Matriz de Referência do Saeb. Cada simulado

desenvolvimento da competência matemática a partir da disposição dos seguintes

;.o 1 - D2, D13, D14, D15, D16, D17 e D18, Simulado 2 - Dl, D3, D4, D6, D7, D24 e D27,

Dll, D21, D22, D23, D25 e D26, Simulado 4 - D5, D8, D9, D12, D19, D20 e D28 todos

■.se Referência do Saeb de Matemática. No livro de Matemática, deverão estar inseridas folhas
:ntos destacáveis, não sendo folhas a parte, que deverão ser preenchidas pelos alunos ao

co, para que se familiarizem com o modelo de provas oficiais, similar ao das avaliações

excluídos pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF

10.709.003/0001-52

31.761.603/0001-30

Data/Hora Registro

11/12/2020 10:02:08:517

11/12/2020 10:02:08:517

Eventos do Item

Evento Data

Recusa

Aceite

11/12/2020

10:40:08
2018.

11/12/2020 Aceite individua

11:02:56 CULTURA EIREL.

H/12/2020 Habilitação tndr
11:04.10 CULTURAEIREL;

Nau ti. ,tem lances de desempate ME/EPP para o item

Observações

:ta. Fornecedor: STEM SOLUÇÕES E INTEGRAÇÕES EDUCACIONAIS LTDA,

1.603/0001-30, pelo melhor lance de R$ 112,0000. Motivo: Balanço patrimonial de

a a proposta. Fornecedor; SAPIENS DISTRIBUIDORA E DISSEMINADORA DE

CNPJ/CPF: 10.709.003/0001-52, pelo melhor lance de R$ 113,6700.

dual da proposta. Fornecedor: SAPIENS DISTRIBUIDORA E DISSEMINADORA DE

CNPJ/CPF: 10.709.003/0001-52, pelo melhor lance de R$ 113,6700.

Para consultar ,r nção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 9 - GRUPO 1 - LIVRO DIDÁTICO
0U0639

Propostas Participaram deste item as err \^sas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente -am desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor M7/^pp ME/Epí/COOP Quantidade Valor ünit. Valor Global
31.761.603/0001-30 STEM SOLUÇÕES Sim Sim 397 R$ 112,0000 R$44.464,0000 10/12/2020

E INTEGRAÇÕES 11-10 "16
EDUCACIONAIS ' '
LTDA

Marca: APRENDE1- -1AIS

Fabricante: INCA ■ DUCACIONAL

Modelo / Versão: -PRENDER MAIS 2021

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO PARA O 5o ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL - l ■, ^UA PORTUGUESA

10.709.003/0001-52 SAPIENS

DISTRIBUIDORA

E

DISSEMINADORA

DE CULTURA

EIRELI

Sim Sim 397 R$ 113,6700 R$45.126,9900 11/12/2020

00:07:30

Marca: EDITORA '• .QERNA

Fabricante: EDn\' A MODERNA

Modelo / Versão: :VRO APROVA BRASIL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIVRO APROVA BRASIL - Material de apoio pedagógico para o 5°
ano do Ensino

pedagógico para o

do 5° ano do Ens

Referência do Sa^

pela Base Naciona1

Em Língua Portug.

organizem exercíc

sentidos de difere-.

conto popular, pcc-~

crônica e resenha,

uma hora/aula, ce

material do alun:

competências sool

próprio livro, serr

questões, relativas

complexas, com o ■

habilidades previs:-

deve considerar c

Simulado 1 - Dl,

D12 e D14, SimuL:

Língua Português

destacáveis, não ■?■"

que se familianzer-

..amental - Língua Portuguesa Descrição complementar do produto: Material de apoio
■? ano do Ensino Fundamental - Língua Portuguesa: Livro consumível, destinado aos alunos

* Fundamental, com textos e atividades selecionados e elaborados a partir da Matriz de
A seqüência de conteúdos deve estar organizada de acordo com os conteúdos definidos
nmum Curricular (BNCC) para o 5o ano, considerando uma ordem crescente de dificuldade.
-,a, as atividades devem trazer uma diversidade de gêneros textuais a partir dos quais se

• ■ de compreensão que trabalhem múltiplas habilidades, levando à apreensão dos variados
.s textos, tais como: tirinha, verbete, carta, fábula, anedota, texto de divulgação cientifica,

•■3, noticia, anúncio publicitário, bula, reportagem, poema narrativo, história em quadrinhos,
--jm o objetivo de consolidar a competência leitora. Cada lição deverá ser planejada para
:endo tarefas com graus progressivos de dificuldade envolvendo diferentes habilidades. O
eve incluir material de apoio cartonado e destacável que fomente o trabalho com as

—nocionais. A cada bloco de conteúdos trabalhados, o aluno deverá encontrar inserido no
■ jlhas à parte, simulados, a serem aplicados bimestralmente, com aproximadamente 40
■s principais habilidades trabalhadas no bloco de lições anterior e, progressivamente mais

■: istivo de propiciar a avaliação do processo de aprendizagem dos estudantes com relação às
: a partir do trabalho com os descritores da Matriz de Referência do Saeb. Cada simulado
ii-senvoivimento da competência leitora a partir da disposição dos seguintes descritores-
■ D8, D9 e D12, Simulado 2 - D2, D7, D8, D10, Dll e D15, Simulado 3 - D3, D5, D6, D10,
■ ■■> 4 - D7, D9, Dll, D13, D14 e D15 todos referentes à Matriz de Referência do Saeb de
^o hvro de üngua Portuguesa, deverão estar inseridas folhas de respostas / gabaritos
jo folhas a parte, que deverão ser preenchidas pelos alunos ao realizarem o simulado, para
jm o modelo de provas oficiais, similar ao das avaliações externas.



Lances (Obs: lances com * na frente fora'

Valor do Lance

R$ 113,6700

R$ 112,0000

Nao

Eventos do Item

Evento Data

Recusa
11/12/20P0

10:40:08

Recusa da

Aceite
11/12/2020 Aceite individu

11:02:56 CULTURA EIRE

Habilitado H/12/2020 Habilitação ind
11:04:10 CULTURA EIRE

excluídos pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Data/Hora Registro

10.709.003/0001-52 11/12/2020 10:02:08:517

31.761.603/0001-30 11/12/2020 10:02:08:517

tem lances de desempate ME/EPP para o item

Observações

: ta. Fornecedor: STEM SOLUÇÕES E INTEGRAÇÕES EDUCACIONAIS LTDA,

i .603/0001-30, pelo melhor lance de R$ 112,0000. Motivo: Balanço patrimonial de

ia proposta. Fornecedor: SAPIENS DISTRIBUIDORA E DISSEMINADORA DE
CNPJ/CPF: 10.709.003/0001-52, pelo melhor lance de R$ 113,6700.

Jual da proposta. Fornecedor: SAPIENS DISTRIBUIDORA E DISSEMINADORA DE
CNPJ/CPF: 10.709.003/0001-52, pelo melhor lance de R$ 113,6700.

Para consultar i ução de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 10 - GRUPO 1 - LIVRO DIDÁTICO

Propostas Participaram deste item as err-esas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente -am desclassificadas)

0006.10

CNPJ/CPF Fornecedor

31.761.603/0001-30 STEM SOLUÇÕES

E INTEGRAÇÕES

EDUCACIONAIS

LTDA

Sim Sim

Quantidade Valor Unit. Valor Global

397 R$ 112,0000 R$ 44.464,0000 10/12/2020

11:10:16

Marca: APRENDEI ■ lAIS

Fabricante: INC- -DUCACIONAL

Modelo / Versão: -PRENDER MAIS 2021

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO PARA O 5o ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL I - '■. A TEMÁTICA

10.709.003/0001-52 SAPIENS

DISTRIBUIDORA

E

DISSEMINADOS

DE CULTURA

EIRELI

Sim Sim 397 R$ 113,6700 R$45.126,9900 11/12/2020

00:07:30

para o 5o ano do

Ensino Fundamen

Saeb. A seqüênci

Nacional Comum

Matemática, o foc

matemática, por "

a compreensão Ür.

Marca: EDITORA m

Fabricante: EDITC^ MODERNA

Modelo / Versão: IVRO APROVA BRASIL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIVRO APROVA BRASIL - Material de apoio pedagógico para o 5°
ano do Ensino FuMvnental I - Matemática Descrição complementar do produto: Material de apoio pedagógico

:smo Fundamental I - Matemática: Livro consumivel, destinado aos alunos do 5o ano do
com textos e atividades selecionados e elaborados a partir da Matriz de Referência do

Je conteúdos deve estar organizada de acordo com os conteúdos definidos pela Base
rncular (BNCC) para o 5o ano, considerando uma ordem crescente de dificuldade. Em

eve ser o domínio de estratégias de cálculo que levem ao desenvolvimento da competência
-> de questões que guiem os alunos, de modo detalhado e por etapas que perpassem desde
linguagem matemática e dos enunciados até a resolução das situações-problema

contemplando tem.< que fomentem esse processo, tais como: Números e sistema de numeração decimal
Pohedros e corpos idondos, Adição e subtração, Multiplicação e divisão, Localização e movimentação no plano|

Je medida de tempo, Números na forma de fração. Operações com números na forma de
medidas de comprimento, Perímetro, Localização, movimentação e plano cartesiano

decimal. Operações com números na forma decimal, Porcentagem, Área, Ampliação é
■mdades de medida de massa, Unidades de medida de capacidade, Tabelas e gráficos. Cada

. nejada para uma hora/aula, contendo tarefas com graus progressivos de dificuldade
:s habilidades. Deve-se incluir material de apoio, em papel cartonado para facilitar o

manuseio dos estantes, com peças e tabuleiros de jogos de batalha naval e frações, além de material de

Jp°10 destacavel D:rò ° fomento ao tra°alho com competências socioemocionais. A cada bloco de conteúdos
trabalhados, o au - devera encontrar inserido no próprio livro, sem folhas à parte, simulados, a serem
aplicados bimestra -,-nte, com aproximadamente 56 questões, relativas às principais habilidades trabalhadas no

Mor e, progressivamente, mais complexas, com o objetivo de propiciar a avaliação do

-agem dos estudantes com relação às habilidades previstas a partir do trabalho com os
de Referencia do Saeb. Cada simulado deve considerar o desenvolvimento da competência
ia disposição dos seguintes descritores: Simulado 1 - D2, D13, D14 D15 D16 D17 e D18
D4, D6, D7, D24 e D27, Simulado 3 - D10, Dll, D21, D22, D23, D25 e D26^ Simulado 4

■19 D20 e D28 todos referentes à Matriz de Referência do Saeb de Matemática. No livro de
estar inseridas folhas de respostas / gabaritos destacáveis, não sendo folhas a parte que
das pelos alunos ao realizarem o simulado, para que se familiarizem com o modelo de
ao das avaliações externas.

Polígonos, Unidade

fração, Grandezas

Números na for^r;

redução de figurai

lição deverá ser r

envolvendo difere-

bloco de lições ar

processo de aprer.r

descritores da Matr

matemática a par: ■

Simulado 2 - Dl, c

- D5, D8, D9, D12

Matemática, dever;

deverão ser preen:

provas oficiais, sim

Lances (Obs: lances com * na frente forar

Valor do Lance

R$ 113,6700

xcluídos pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF

10.709.003/0001-52

Data/Hora Registro

11/12/2020 10:02:08:517



R$ 112,0000

Não

Eventos do Item

Evento Data

11/12/2020 ^daprop.
Recusa

Aceite

10:40:08
: 31.7:

2018.

11/12/2020 Aceite indivíduo

11:02:56 CULTURA EIREL

Habilitado 11/12/2020 Habilitação ind
11:04:10 CULTURA EIREl

31.761.603/0001-30 11/12/2020 10:02:08:517

tem lances de desempate ME/EPP para o item

Observações

ta. Fornecedor; STEM SOLUÇÕES E INTEGRAÇÕES EDUCACIONAIS LTDA,

L603/0001-30, pelo melhor lance de R$ 112,0000. Motivo: Balanço patrimonial de

da proposta. Fornecedor: SAPIENS DISTRIBUIDORA E DISSEMINADORA DE

CNPJ/CPF: 10.709.003/0001-52, pelo melhor lance de R$ 113,6700.

■dual da proposta. Fornecedor: SAPIENS DISTRIBUIDORA E DISSEMINADORA DE
CNPJ/CPF: 10.709.003/0001-52, pelo melhor lance de R$ 113,6700.

Para consultar .. -nção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 11 - GRUPO 1 - LIVRO DIDÁTICO

Propostas Participaram deste item as e^-

(As propostas com * na frente.
esas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

■ ram desclassificadas)

0Ü0641

CNPJ/CPF Fornecedor

31.761.603/0001-30 STEM SOLUCOEC

E INTEGRAÇÕES

EDUCACIONAIS

LTDA

ME/eEPpr/ã°OP Qualidade Valor Unit. Valor Giobal

Sim Sim 380 R$ 112,0000 R$42.560,0000 10/12/2020

11:10:16

Marca: APRENDE- !-iAIS

Fabricante: IINC^ rDUCACIONAL

Modelo / Versão: \PRENDER MAIS 2021

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO PARA O 6° ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL I - NGUA PORTUGUESA

10.709.003/0001-52 SAPIENS

DISTRIBUIDORA

E

DISSEMINADORA

DE CULTURA

EIRELI

Sim Sim 380 R$ 136,3300 R$ 51.805,4000 11/12/2020

00:07:30

ano do Ensino F.

pedagógico para r--

do 6o ano do En;,

Referência do Sar-

pela Base Naciona

Em Língua Portuç..

organizem exercíc

sentidos de diferi--

reportagem, diár;'-.

pessoal e de viage;

consolidar a comp-

graus progressivo-

aluno deverá er.;

bimestralmente, r^

mais complexas, c

relação às habilida-

simulado deve cc

descritores: Simui;-

Simulado 3 - D5.

referentes à Matriz

inseridas folhas d;-

pelos alunos ao rec

avaliações externo-

Lances (Obs: lances com * na frente

Valor do Lance

R$ 136,3300

R$ 112,0000

Marca; EDITORA r-1 "JDERNA

Fabricante: ED1~R ■ A MODERNA

Modelo / Versão; IVRO APROVA BRASIL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIVRO APROVA BRASIL - Material de apoio pedagógico para o 6°

Nao e.

iamental - Língua Portuguesa Descrição complementar do produto: Material de apoio
1 ano do Ensino Fundamental - Língua Portuguesa: Livro consumível, destinado aos alunos

-i Fundamental, com textos e atividades selecionados e elaborados a partir da Matriz de
A seqüência de conteúdos deve estar organizada de acordo com os conteúdos definidos
omum Curricular (BNCC) para o 6o ano, considerando uma ordem crescente de dificuldade,
sa, as atividades devem trazer uma diversidade de gêneros textuais a partir dos quais se

de compreensão que trabalhem múltiplas habilidades, levando à apreensão dos variados
:cs textos, tais como: e-mail, carta pessoal, carta de reclamação, conto popular, notícia,
roteiro de teatro, anúncio publicitário, cartum, tira, história em quadrinhos, poema, relato

□oema visual, verbete de dicionário e de enciclopédia, artigo de opinião, com o objetivo de
:oncia leitora. Cada lição deverá ser planejada para uma hora/aula, contendo tarefas com
:e dificuldade envolvendo diferentes habilidades. A cada bloco de conteúdos trabalhados, o
itrar inserido no próprio livro, sem folhas à parte, simulados, a serem aplicados

: rivos as principais habilidades trabalhadas no bloco de lições anterior e, progressivamente
n o objetivo de propiciar a avaliação do processo de aprendizagem dos estudantes com

■-'s previstas a partir do trabalho com os descritores da Matriz de Referência do Saeb. Cada

derar o desenvolvimento da competência leitora a partir da disposição dos seguintes
•n 1 - Dl, D2, D3, D4, D9, D10 e D12, Simulado 2 - D5, D6, D13, D14, D18, D19 e D20
■11, D13, D15, D16, D17 e D18, Simulado 4 - D7, D8, D12, D14, D19, D20 e D21 todos

■ie Referência do Saeb de Língua Portuguesa. No livro de Língua Portuguesa, deverão estar
espostas/gabaritos destacáveis, não sendo folhas a parte, que deverão ser preenchidas
rarem o simulado, para que se familiarizem com o modelo de provas oficiais, similar ao das

■xcluídos pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Data/Hora Registro

10.709.003/0001-52 11/12/2020 10:02:08:517

31.761.603/0001-30 11/12/2020 10:02:08:517

vem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento Data

Recusa

Observações

11/12/2020 ^ecusa da proporia. Fornecedor: STEM SOLUÇÕES E INTEGRAÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
10:40:08 ™l/CPF: 31-76: 603/0001-30, pelo melhor lance de R$ 112,0000. Motivo: Balanço patrimonial de

2018.



Aceite 11/12/2020 Aceite indivíduo 13 proposta. Fornecedor: SAPIENS DISTRIBUIDORA E DISSEMINADORA DE

11:02:56 CULTURA EIREL: CNPJ/CPF: 10.709.003/0001-52, pelo melhor lance de R$ 136,3300.

Habilitado n/12/2020 Habilitação ind . dual da proposta. Fornecedor: SAPIENS DISTRIBUIDORA E DISSEMINADORA DE
11:04:10 CULTURA EIREL CNPJ/CPF: 10.709.003/0001-52, pelo melhor lance de R$ 136,3300.

Para consultor nção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 12 - GRUPO 1 - LIVRO DIDÁTICO

Propostas Participaram deste item as er

(As propostas com * na frente

CÜ0642

CNPJ/CPF Fornecedor

31.761.603/0001-30 STEM SOLUÇÕES

E INTEGRAÇÕES

EDUCACIONAIS

LTDA

esas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

ram desclassificadas)

ME/EPP/COOP °-uantidade Valor Unit- Valor Global

Sim Sim 380 R$ 112,0000 R$42.560,0000 10/12/2020

11:10:16

Marca: APRENDEI '-1AIS

Fabricante: INCA "DUCACIONAL

Modelo / Versão; aPREMDER MAIS 2021

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO PARA O 6o ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL I "ATEMÁTICA

10.709.003/0001-52 SAPIENS

DISTRIBUIDORA

E

DISSEMINADOS-

DE CULTURA

EIRELI

Sim Sim 380 R$ 136,3300 R$ 51.805,4000 11/12/2020

00:07:30

Marca: EDITORA i-":)DêRNA

Fabricante: EDIT'" kA MODERNA

Modelo / Versão; _1VRO APROVA BRASIL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIVRO APROVA BRASIL - Material de apoio pedagógico para o 6o

amental - Matemática Descrição complementar do produto: Material de apoio pedagógico
Lnsmo Fundamental - Matemática: Livro consumível, destinado aos alunos do 6o ano do

; com textos e atividades selecionados e elaborados a partir da Matriz de Referência do

de conteúdos deve estar organizada de acordo com os conteúdos definidos pela Base
jrricular (BNCC) para o 6o ano, considerando uma ordem crescente de dificuldade. Em
ieve ser o domínio de estratégias de cálculo que levem ao desenvolvimento da competência
o de questões que guiem os alunos, de modo detalhado e por etapas que perpassem desde
linguagem matemática e dos enunciados até a resolução das situações-problema,

13 que fomentem esse processo, tais como: Reta numérica e operações, problemas com

•iguras não planas, leitura, interpretação e construção de tabelas e gráficos, diferentes
um número, frações, decimais, porcentagem, triângulos e quadriláteros, operações e
.5es e decimais, localização, giros e ângulos, perímetro e ampliação de figuras, área,

: de capacidade. Cada lição deverá ser planejada para uma hora/aula, contendo tarefas com
.ic dificuldade envolvendo diferentes habilidades. A cada bloco de conteúdos trabalhados, o
jntrar inserido no próprio livro, sem folhas à parte, simulados, a serem aplicados

: tivos às principais habilidades trabalhadas no bloco de lições anterior e, progressivamente,

'^ ° objetivo de propiciar a avaliação do processo de aprendizagem dos estudantes com
relação às habiiic:-:- -s previstas a partir do trabalho com os desentores da Matriz de Referência do Saeb. Cada
simulado deve co- : derar o desenvolvimento da competência matemática a partir da disposição dos seguintes

-j 1 - D2, D16, D18, D19 e D36, Simulado 2 - D21, D22, D23, D24, D28 e D36, Simulado 3

D28 e D37, Simulado 4 - Dl, D5, D6, D12, D13, D15 e D26 todos referentes à Matriz de
de Matemática. No livro de Matemática, deverão estar inseridas folhas de respostas /
s, não sendo folhas a parte, que deverão ser preenchidas pelos alunos ao realizarem o
e familiarizem com o modelo de provas oficiais, similar ao das avaliações externas

ano do Ensino F

para o 6o ano do

Ensino Fundamert

Saeb. A sequènc:

Nacional Comurr,

Matemática, o fec;

matemática, por •-

a compreensão :

contemplando ter

números natura -■.

representações ck

problemas com f-

medidas de massa

graus progressivo;

aluno deverá er;

bimestralmenre, -í

mais complexas, <

descritores: Simu1:

- D3, DA, D25 Cl

Referência do Sac

gabaritos destaca.

simulado, para que

Lances (Obs: lances com * na frente fora;

Valor do Lance

R$ 136,3300

R$ 112,0000

.'xcluídos pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF

10.709.003/0001-52

31.761,603/0001-30

Data/Hora Registro

11/12/2020 10:02:08:517

11/12/2020 10:02:08:517

Eventos do Item

Evento Data

Nao ex tem lances de desempate ME/EPP para o item

Observações

11/12/2020 Recusa da propcita. Fornecedor: STEM SOLUÇÕES E INTEGRAÇÕES EDUCACIONAIS LTDA,
Recusa irj-40-08 CNPJ/CPF: 31.7t 1.603/0001-30, pelo melhor lance de R$ 112,0000. Motivo: Balanço patrimonial de

2018.

Aceite H/12/2020 Aceite indiviaua: :a proposta. Fornecedor: SAPIENS DISTRIBUIDORA E DISSEMINADORA DE
11:02:56 CULTURA EIREL i CNPJ/CPF: 10.709.003/0001-52, pelo melhor lance de R$ 136,3300.

Habilitado n/12/2020 Habilitação indiv Jual da proposta. Fornecedor: SAPIENS DISTRIBUIDORA E DISSEMINADORA DE
11:04:10 CULTURA EIRELI CNPJ/CPF; 10.709.003/0001-52, pelo melhor lance de R$ 136,3300.

Para consultar in ncão de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 13 - GRUPO 1 - LIVRO DIDÁTICO



Propostas Participaram deste item as en

(As propostas com * na frente

CNPJ/CPF Fornecedor

31.761.603/0001-30 STEM SOLUCOEÍ

E INTEGRAÇÕES

EDUCACIONAIS

LTDA

asas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas,

ram desclassificadas)

ME°7pP
Sim Sim 351

»•""«"«■ Va,orG,Obal

112,0000 R$ 39.312,0000 10/12/2020

11:10:16

Marca: APRENDA -1AIS

Fabricante: INC . üUCACIONAL

Modelo / Versão. -PRENDER MAIS 2021

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO PARA O 7° ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL I - "^GUA PORTUGUESA

10.709.003/0001-52 SAPIENS

DISTRIBUIDORA

E

DISSEMINADOS

DE CULTURA

EIRELI

Sim Sim 351 R$136,3300 R$47.851,8300 11/12/2020

00:07:30

GÜ0643
Marca: EDITOR/» ' :;DERNA

Fabricante: EDI~". ;A MODERNA

Modelo / Versão _IVRO APROVA BRASIL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIVRO APROVA BRASIL - Material de apoio pedagógico para o 7°
d E r damental - Língua Portuguesa Descrição complementar do produto: Material de apoio

'° ano da Ensino Fundamental - Língua Portuguesa: Livro consumível, destinado aos alunos

o Fundamental, com textos e atividades selecionados e elaborados a partir da Matriz de

A seqüência de conteúdos deve estar organizada de acordo com os conteúdos definidos
;omum Curricular (BNCC) para o 7o ano, considerando uma ordem crescente de dificuldade,

sa, as atividades devem trazer uma diversidade de gêneros textuais a partir dos quais se

.; de compreensão que trabalhem múltiplas habilidades, levando à apreensão dos variados

cs textos, tais como: mito, conto de mistério, poema contemporâneo e haicai, letra de

ia, resumo, sinopse, infográfico, cordel, relato de memória, romance, carta aberta, anúncio

ic divulgação científica, depoimento, entrevista e artigo de opinião, com o objetivo de

encia leitora. Cada lição deverá ser planejada para uma hora/aula, contendo tarefas com

■:e dificuldade envolvendo diferentes habilidades. A cada bloco de conteúdos trabalhados, o

ntrar inserido no próprio livro, sem folhas à parte, simulados, a serem aplicados

itivos às principais habilidades trabalhadas no bloco de lições antenor e, progressivamente

m o objetivo de propiciar a avaliação do processo de aprendizagem dos estudantes com

■is previstas a partir do trabalho com os descritores da Matriz de Referência do Saeb. Caúa

liderar o desenvolvimento da competência leitora a partir da disposição dos seguintes

:o 1 - D5, D6, D9, D10, Dll, D12 e D15, Simulado 2 - D2, D3, D14, D15, D19 e D20,

D4, 06, D8, D12, D13 e D17, Simulado 4 - D5, D7, D8, D14, D18, D20 e D21 todos

de Referência do Saeb de Língua Portuguesa. Mo livro de Língua Portuguesa, deverão estar

respostas/gabaritos destacáveis, não sendo folhas a parte, que deverão ser preenchidas
zarem o simulado, para que se familiarizem com o modelo de provas oficiais, similar ao das

ano do Ensino

pedagógico para

do 7o ano do En-L

Referência do Se-:

pela Base Naciona

Em Língua Pcrtu:.

organizem exerc "

sentidos de dife-:

canção, soneto, fo

publicitário, artiçr

consolidar a cor~r

graus progressivo-

aluno deverá er

bimestralmente, ■-.

mais complexas,

relação às habihci

simulado deve r-

descritores: Sirnj

Simulado 3 - d:

referentes à Mat-■.

inseridas folhas c

pelos alunos ao re

avaliações exterre

Lances (Obs: lances com * na frente for;

Valor do Lance

R$ 136,3300

R$ 112,0000

excluídos pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF

10.709.003/0001-52

31.761.603/0001-30

Data/Hora Registro

11/12/2020 10:02:08:517

11/12/2020 10:02:08:517

Nao i-. ;err iances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento

Recusa

Aceite

Data

11/12/2020 ^cusa da prop
10:40:08 ^"/CPF: 31.7-

2018.

11/12/2020 Aceite individual

11:02:56 CULTURA EIREL

11/12/2020 Habilitação ind,

11:04:10 CULTURA EIREl.

Observações

ta. Fornecedor: STEM SOLUÇÕES E INTEGRAÇÕES EDUCACIONAIS LTDA,

: .603/0001-30, pelo melhor lance de R$ 112,0000. Motivo: Balanço patrimonial de

ia proposta. Fornecedor: SAPIENS DISTRIBUIDORA E DISSEMINADORA DE

CNPJ/CPF: 10.709.003/0001-52, pelo melhor lance de R$ 136,3300.

■■iual da proposta. Fornecedor: SAPIENS DISTRIBUIDORA E DISSEMINADORA DE
CNPJ/CPF: 10.709.003/0001-52, pelo melhor lance de R$ 136,3300.

Para consultar in nçao de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 14 - GRUPO 1 - LIVRO DIDÁTICO

Propostas Participaram deste item as en-;; csas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente .iam desclassificadas)

CNP./CPF Fornecedor

31.761.603/0001-30 STEM SOLUÇÕES

E INTEGRAÇÕES

EDUCACIONAIS

LTDA

Sim Sim

Quantidade Valor Uni,. Va.or Globa.

351 R$ 112,0000 R$ 39.312,0000 10/12/2020

IMO'16



Marca: APRENDEI" -1AIS

Fabricante: INCA r DUCACIONAL

Modelo / Versão: APRENDER MAIS 2021

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO PARA O 7o ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL, i - "■".ATEMÀTICA

10.709.003/0001-52 SAPIENS

DISTRIBUIDORA

E

DISSEMINADOR..

DE CULTURA

EIRELI

Marca: EDITORA

Fabricante: EDIT ;

Modelo / Versão

Descrição Detalh

ano do Ensino Fi,-

para o 7o ano a-.

Ensino Fundamer:

Saeb. A sequer.. .

Nacional Comurn

Matemática, o for;

matemática, por •

a compreensão .

contemplando tc^

números inteiros,

racionais, frações

Área, Porcentager
para uma hora/21.:

A cada bloco de ei

simulados, a sercr

anterior e, progrr.

aprendizagem do~

Matriz de Referèr;

partir da disposiça

D17, D18, D21, D.

D28, D29 e D37 -

deverão estar insf.-

preenchidas pelo;

similar ao das ava

Lances (Obs: lances com * na frente fora-

Valor do Lance

R$ 136,3300

R$ 112,0000

Sim Sim 351 136,3300 R$47.851,8300 11/12/2020

00:07:30

1DERHA

>íA MODERNA

JVRO APROVA BRASIL

■ida do Objeto Ofertado: LIVRO APROVA BRASIL - Material de apoio pedagógico para o 7°
amental - Matemática Descrição complementar do produto: Material de apoio pedagógico

: nsino Fundamenta! - Matemática: Livro consumivel, destinado aos alunos do 7o ano do

;i.. com textos e atividades selecionados e elaborados a partir da Matriz de Referência do

. de conteúdos deve estar organizada de acordo com os conteúdos definidos pela Base
rricular (BNCC) para o 7o ano, considerando uma ordem crescente de dificuldade. Em

.leve ser o domínio de estratégias de cálculo que levem ao desenvolvimento da competência
=■■0 de questões que guiem os alunos, de modo detalhado e por etapas que perpassem desde

linguagem matemática e dos enunciados até a resolução das situaçÕes-problema,
: que fomentem esse processo, tais como: reta numérica, operações e problemas com
ledidas e raiz quadrada, coordenadas cartesianas, operações e problemas com números

:.<pressoes algébricas, Triângulos, Quadriláteros, Problemas envolvendo gráficos, Perímetro e

Grandezas proporcionais, Construção de tabelas e gráficos. Cada lição deverá ser planejada

: contendo tarefas com graus progressivos de dificuldade envolvendo diferentes habilidades.
■ teúdos trabalhados, o aluno deverá encontrar inserido no próprio livro, sem folhas à parte,
aplicados bimestralmente, relativos às principais habilidades trabalhadas no bloco de lições
ivamente, mais complexas, com o objetivo de propiciar a avaliação do processo de

studantes com relação às habilidades previstas a partir do trabalho com os descritores da
do Saeb. Cada simulado deve considerar o desenvolvimento da competência matemática a
1os seguintes descritores: Simulado 1 - D9, D15, D16, D18, D20, D27 e D18, Simulado 2 -

', D23, D25 e D26, Simulado 3 - D3, D4, D25, D26 e D36, Simulado 4 - D12, D13, D25,

dos referentes à Matriz de Referência do Saeb de Matemática. No livro de Matemática,'
ias folhas de respostas / gabaritos destacáveis, não sendo folhas a parte, que deverão ser
iunos ao realizarem o simulado, para que se familiarizem com o modelo de provas oficiais,
■;ões externas.

jxcluidos pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF

10.709.003/0001-52

31.761.603/0001-30

Nao e.

Data/Hora Registro

11/12/2020 10:02:08:517

11/12/2020 10:02:08:517

tem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento Data

Recusa
11/12/2020

10:40:08

Recusa da

Observações

■,ta. Fornecedor: STEM SOLUÇÕES E INTEGRAÇÕES EDUCACIONAIS LTDA,

1.603/0001-30, pelo melhor lance de R$ 112,0000. Motivo: Balanço patrimonial de

Aceite
11/12/2020 Aceite individua

11:02:56 CULTURA EIREL1
2a proposta. Fornecedor: SAPIENS DISTRIBUIDORA E DISSEMINADORA DE

CNPJ/CPF: 10.709.003/0001-52, pelo melhor lance de R$ 136,3300.

Habilitado n/12/2020 HabHitação indu nual da proposta. Fornecedor: SAPIENS DISTRIBUIDORA Ê DISSEMINADORA DE
" *"" " CNPJ/CPF: 10.709.003/0001-52, pelo melhor lance de R$ 136,3300.11:04:10 CULTURA EIREL

Para consultar ir nção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 15 - GRUPO 1 - LIVRO DIDÁTICO

Propostas Participaram deste item as errr iSas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente am desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ^ M^p%°op Quantidade Valor Uni,. Valor Global ^.^

Sim Sim 282 R$ 112,0000 R$ 31.584,0000 10/12/2020
11:10:16

31.761.603/0001-30 STEM SOLUÇÕES

E INTEGRAÇÕES

EDUCACIONAIS

LTDA

Marca: APRENDER

Fabricante: INCA <

Modelo / Versão:

-AIS

ííUCACIONAL

-PRENDER MAIS 2021

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO PARA O 8° ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL I - Ll-JGUA PORTUGUESA

10.709.003/0001-52 SAPIENS

DISTRIBUIDORA

E

DISSEMINADORA

Sim Sim 282 R$ 136,3300 R$ 38.445,0600 11/12/2020

00:07:30



DE CULTURA

EIRELI

OOQ64Marca: EDITORA '" "JDERNA

Fabricante: ED!T -A MODERNA

Modelo / Versão. .JVRO APROVA BRASIL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIVRO APROVA BRASIL - Material de apoio pedagógico para o 8o
clamental - Língua Portuguesa Descrição complementar do produto: Material de apoio

; ° ano do Ensino Fundamental - Língua Portuguesa: Livro consumível, destinado aos alunos

o Fundamental, com textos e atividades selecionados e elaborados a partir da Matriz de

A seqüência de conteúdos deve estar organizada de acordo com os conteúdos definidos
Comum Curricular (BNCC) para o 8o ano, considerando uma ordem crescente de dificuldade,

-ba, as atividades devem trazer uma diversidade de gêneros textuais a partir dos quais se

, de compreensão que trabalhem múltiplas habilidades, levando à apreensão dos variados
:es textos, tais como: auto, cordel, apólogo, prólogo, romance, resenha crítica, crônica,

-haixo-assinado, reportagem, entrevista, tira, cartum, manual de instruções, biografia,

■ de opinião, editorial e artigo de divulgação científica, com o objetivo de consolidar a
Cada lição deverá ser planejada para uma hora/aula, contendo tarefas com graus

uldade envolvendo diferentes habilidades. A cada bloco de conteúdos trabalhados, o aluno
gerido no próprio livro, sem folhas à parte, simulados, a serem aplicados bimestralmente,
te 56 questões, relativas às principais habilidades trabalhadas no bloco de lições anterior e,
ais complexas, com o objetivo de propiciar a avaliação do processo de aprendizagem dos

;ão às habilidades previstas a partir do trabalho com os descrítores da Matriz de Referência

.lado deve considerar o desenvolvimento da competência leitora a partir da disposição dos
,: Simulado 1 - D3, D4, D6, D9, D10, Dll e D20, Simulado 2 - Dl, D2, D4, D12, D15, D17

- D5, D13, D15, D16, D17, D19 e D20, Simulado 4 - D7, D8, 09, D12, D13, D14 e D21

"iatriz de Referência do Saeb de Língua Portuguesa. No livro de Língua Portuguesa, deverão
f as de respostas/gabaritos destacáveis, não sendo folhas a parte, que deverão ser

■ unos ao realizarem o simulado, para que se familiarizem com o modelo de provas oficiais,
■còes externas.

ano do Ensino í;

pedagógico para ■_

do 8o ano do Em

Referência do Sae

pela Base IMaciona

Em Língua Pcrtua

organizem exerc c

sentidos de diferi

noticia, estatuto,

autobiografia, a^ti

competência leito

progressivos de a

deverá encontrar

com aproximada'1"

progressivamente

estudantes corri ■-■

do Saeb. Cada s ■■

seguintes descritc

e D18, Simulaoc

todos referentes a

estar inseridas *t

preenchidas pelos.

similar ao das avai

,Lances (Obs: lances com * na frente ''ora'

Valor do Lance

R$ 136,3300

R$ 112,0000

excluídos pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF

10.709.003/0001-52

31.761.603/0001-30

Eventos do Item

Evento

Recusa

Data

11/12/2020

10:40-08

Não

Recusa da
CNPJ/CPF: 31

2018.

Data/Hora Registro

11/12/2020 10:02:08:517

11/12/2020 10:02:08:517

tem lances de desempate ME/EPP para o item

Aceite
11/12/2020 Aceite individual

11:02:56 CULTURA EIREL!

Habilitado H/12/2020 Habilitação indiv
11:04:10 CULTURA EIREL!

Observações

:;a. Fornecedor: STEM SOLUÇÕES E INTEGRAÇÕES EDUCACIONAIS LTDA,

! .603/0001-30, pelo melhor lance de R$ 112,0000. Motivo: Balanço patrimonial de

■1a proposta. Fornecedor: SAPIENS DISTRIBUIDORA E DISSEMINADORA DE

CNPJ/CPF: 10.709.003/0001-52, pelo melhor lance de R$ 136,3300.

nual da proposta. Fornecedor: SAPIENS DISTRIBUIDORA E DISSEMINADORA DE
CNPJ/CPF: 10.709.003/0001-52, pelo melhor lance de R$ 136,3300.

Para consultar in nção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 16 - GRUPO 1 - LIVRO DIDÁTICO

Propostas Participaram deste item as err: osas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente ■-, am desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor m7/epp meJepp^COOP Quantidade Valor Unit. Valor Global
31.761.603/0001-30 STEM SOLUÇÕES Sim Sim 282 R$ 112,0000 R$ 31.584,0000 10/12/2020

EINTEGRAÇÕES 11• 10 ■ i fi
EDUCACIONAIS '

LTDA

Marca: APRENDER ' IAIS

Fabricante: INCA : )UCACIONAL

Modelo / Versão: -PRENDER MAIS 2021

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO PARA O 8° ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL I "-TEMÁTICA

10.709.003/0001-52 SAPIENS

DISTRIBUIDORA

E

DISSEMINADOS

DE CULTURA

EIRELI

Sim Sim 282 R$ 136,3300 R$ 38.445,0600 11/12/2020

00:07:30

Marca: EDITORA K.DERNA

Fabricante: EDITCsA MODERNA

Modelo / Versão: _IVRO APROVA BRASIL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIVRO APROVA BRASIL - Material de apoio pedagógico para o 8°
ano do Ensino Fun.:.jmental - Matemática Descrição complementar do produto: Material de apoio pedagógico
para o 8° ano do -ismo Fundamental - Matemática: Livro consumível, destinado aos alunos do 8o ano do
Ensino Fundamenta com textos e atividades selecionados e elaborados a partir da Matriz de Referência do
Saeb. A sequennr- ie conteúdos deve estar organizada de acordo com os conteúdos definidos pela Base



Nacional Comum

Matemática, o for

matemática, por -

a compreensão

contemplando ter

numéricas,

com números rã:

capacidade, siste1

deverá ser plane ;

diferentes habilícK-

livro, sem folhas

relativas às pnna..

com o objetivo de

previstas a part

considerar o óesc

Simulado 1 - Dl'

Simulado 3 - D:

referentes à Matn.

de respostas/gan;-

realizarem o sirru.

externas.

Lances (Obs: lances com * na frente for^

Valor do Lance

R$ 136,3300

R$ 112,0000

..jrricular (BNCC) para o 8o ano, considerando uma ordem crescente de dificuldade, Em

leve ser o domínio de estratégias de cálculo que levem ao desenvolvimento da competência
■ io de questões que guiem os alunos, de modo detalhado e por etapas que perpassem desde

:«- linguagem matemática e dos enunciados até a resolução das situaçòes-problema,
■ ■;-. que fomentem esse processo, tais como: Potenciação, Radiciação, Números e expressões
as envolvendo tabelas e gráficos, Propriedades dos triângulos e quadriláteros, problemas

iais, construção de tabelas e gráficos, perímetro, área, expressões algébricas, volume e
■s, porcentagem, mapas e figuras geométricas, ampliação e redução de figuras. Cada lição

..■a para uma hora/aula, contendo tarefas com graus progressivos de dificuldade envolvendo
ns. A cada bloco de conteúdos trabalhados, o aluno deverá encontrar inserido no próprio

: ::>arte, simulados, a serem aplicados bimestralmente, com aproximadamente 56 questões,
. s habilidades trabalhadas no bloco de lições anterior e, progressivamente, mais complexas,'

. opiciar a avaliação do processo de aprendizagem dos estudantes com relação ás habilidades
lo trabalho com os descritores da Matriz de Referência do Saeb. Cada simulado deve

- olvimento da competência matemática a partir da disposição dos seguintes descritores1
D17, D18, D19, D25, D26, D27 e D36, Simulado 2 - D3, D4, D17, D19, D26 e D37,

J4, D12, D13, D14, D26 e D30, Simulado 4 - Dl, D2, D5, D14, D28 D30 e D34 todos

:e Referência do Saeb de Matemática. No livro de Matemática, deverão estar inseridas folhas
■ [.os destacáveis, não sendo folhas a parte, que deverão ser preenchidas pelos alunos ao
.:1o, para que se familiarizem com o modelo de provas oficiais, similar ao das avaliações

excluídos pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF

10.709.003/0001-52

31.761.603/0001-30

Data/Hora Registro

11/12/2020 10:02:08:517

11/12/2020 10:02:08:517

Nao e-1 tem lances de desempate ME/EPP para o item

Recusa

Aceite

Eventos do Item

Evento Data

11/12/2020 Recusa da
10:40:08 ÇNPJ/CPF: 31,7

2018.

11/12/2020 Aceite individua

11:02:56 CULTURA EIRELi

Habilitado n/12/2020 Habilitação indiv
11:04:10 CULTURA EIREl;

000646
Observações

íta. Fornecedor: STEM SOLUÇÕES E INTEGRAÇÕES EDUCACIONAIS LTDA,
1.603/0001-30, pelo melhor lance de R$ 112,0000. Motivo: Balanço patrimonial de

da proposta. Fornecedor: SAPIENS DISTRIBUIDORA E DISSEMINADORA DE

CNPJ/CPF: 10.709.003/0001-52, pelo melhor lance de R$ 136,3300.

nual da proposta. Fornecedor: SAPIENS DISTRIBUIDORA E DISSEMINADORA DE
CNPJ/CPF: 10.709.003/0001-52, pelo melhor lance de R$ 136,3300.

Para consultar in nção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 17 - GRUPO 1 - LIVRO DIDÁTICO

Propostas Participaram deste item as em -sas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frents ■ am desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor

31.761.603/0001-30 STEM SOLUÇÕES

E INTEGRAÇÕES

EDUCACIONAIS

LTDA

Sim Sim

Quantidade Valor Unit. Valor Global

248 R$ 112,0000 R$ 27.776,0000 10/12/2020

11:10:16

Marca: APRENDER mAIS

Fabricante: INCA i;i)UCACIONAL

Modelo / Versão: PRENDER MAIS 2021

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO PARA O 9° ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL I - . :fJGUA PORTUGUESA

10.709.003/0001-52 SAPIENS

DISTRIBUIDORA

E

DISSEMINADORA

DE CULTURA

EIRELI

Sim Sim 248 R$ 136,3300 R$ 33.809,8400 11/12/2020

00:07:30

Marca: EDITORA f-'.:;DERNA

Fabricante: EDITC-A MODERNA

Modelo / Versão: VRO APROVA BRASIL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIVRO APROVA BRASIL - Material de apoio pedagógico para o 9<>
ano do Ensino Fl- -:amental - Língua Portuguesa Descrição complementar do produto: Material de apoio

ano do Ensino Fundamental - Língua Portuguesa: Livro consumível, destinado aos alunos
Fundamental, com textos e atividades selecionados e elaborados a partir da Matriz de

A seqüência de conteúdos deve estar organizada de acordo com os conteúdos definidos
imum Curricular (BNCC) para o 9° ano, considerando uma ordem crescente de dificuldade
a, as atividades devem trazer uma diversidade de gêneros textuais a partir dos quais se

pedagógico para o

do 9o ano do Ens

Referência do Sae

pela Base Nacionai

Em Língua Portug,

organizem exerce r de compreensão que trabalhem múltiplas habilidades, levando à apreensão dos variados
sentidos de diferem: s textos, tais como: Biografia e autobiografia, crônica, conto e romance de ficção científica
tira cartum e chaac, fábula, miniconto, halcai e soneto, verbete enciclopédico e de dicionário, manual de
instruções, anuncio publicitário, infográfico, resumo, resenha crítica, artigo de opinião, carta denúncia notícia e
reportagem com c :bjetivo de consolidar a competência leitora. Cada lição deverá ser planejada para uma
hora/aula, contenda tarefas com graus progressivos de dificuldade envolvendo diferentes habilidades A cada
bloco de conteúdo, trabalhados, o aluno deverá encontrar inserido no próprio livro, sem folhas à parte



simulados, a ser-

habilidades traba!

propiciar a avalia.:

do trabalho cor"

desenvolvimento :

D9, D10, Dll, D;

D13 e D15, SitiJ

de Língua Portuc;.

destacáveis, não ;

que se familiarizei"

Lances (Obs: lances com * na frente fora

Valor do Lance

R$ 136,3300

R$ 112,0000

■ aplicados bimestralmente, com aproximadamente 56 questões, relativas às principais
.das no bloco de lições anterior e, progressivamente mais complexas, com o objetivo de

do processo de aprendizagem dos estudantes com relação às habilidades previstas a partir,

ís descritores da Matriz de Referência do Saeb. Cada simulado deve considerar o'
competência leitora a partir da disposição dos seguintes descritores: Simulado 1 - D5 D7

: D16, Simulado 2 - D3, D4, D6, D18, D19, D20 e D21, Simulado 3 - Dl, D3, D4, D5,'d12
io 4 - D2, D8, D13, D14, D15, D17 e D21 todos referentes à Matriz de Referência do Saeb
ia. No livro de Língua Portuguesa, deverão estar inseridas folhas de respostas/gabaritos
do folhas a parte, que deverão ser preenchidas pelos alunos ao realizarem o simulado, para
:om o modelo de provas oficiais, similar ao das avaliações externas.

ixclmdos pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF

10.709.003/0001-52

31.761.603/0001-30

Data/Hora Registro

11/12/2020 10:02:08:517

11/12/2020 10:02:08:517

Nao e > tem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento Data

000647

Recusa

Observações

11/12/2020 íí,cnu^a da Pr°Pr--ta- Fornecedor: STEM SOLUÇÕES E INTEGRAÇÕES EDUCACIONAIS LTDA,
, .603/0001-30, pelo melhor lance de R$ 112,0000. Motivo: Balanço patrimonial de10:40:08 : 31./::

2018.

Aceite
11/12/2020 Aceite individua

11:02:56 CULTURA EIREU

Habilitado H/12/2020 Habilitação indu
11:04:10 CULTURA EIREL.

1a proposta. Fornecedor: SAPIENS DISTRIBUIDORA E DISSEMINADORA DE

CNPJ/CPF: 10.709.003/0001-52, pelo melhor lance de R$ 136,3300.

:iual da proposta. Fornecedor: SAPIENS DISTRIBUIDORA E DISSEMINADORA DE
CNPJ/CPF: 10,709.003/0001-52, pelo melhor lance de R$ 136,3300.

Para consultar i nção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 18 - GRUPO 1 - LIVRO DIDÁTICO

Propostas Participaram deste item as err

(As propostas com * na frente

CNPJ/CPF Fornecedor

31.761.603/0001-30 STEM SOLUÇÕES

E INTEGRAÇÕES

EDUCACIONAIS

LTDA

■?sas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

■■am desclassificadas)

ME/EPP ME/EPP/COOP <*"■"«<■•«« Valor Unit. Valor Global °^^

Sim s'm 248 R$ 112,0000 R$ 27,776,0000 10/12/2020
11:10:16

Marca: APRENDER P-;AIS

Fabricante: IMCA FDUCACIONAL

Modelo / Versão: "PRENDER MAIS 2021

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO PARA O 9° ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL I - "ATEMATICA

flj^^

10.709.003/0001-52 SAPIENS

DISTRIBUIDORA

E

DISSEMINADORA

DE CULTURA

EIRELI

Sim Sim 248 R$ 136,3300 R$ 33.809,8400 11/12/2020

00:07:30

Marca: EDITORA I- ,.:)ERNA

Fabricante: EDITC A MODERNA

Modelo / Versão: _;VRO APROVA BRASIL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIVRO APROVA BRASIL - Material de apoio pedagógico para o 9°
*nn rin PnC,nn p,,,- :menta| _ Matemática Descrição complementar do produto: Material de apoio pedagógico

isino Fundamental - Matemática: Livro consumível, destinado aos alunos do 9° ano do

. com textos e atividades selecionados e elaborados a partir da Matriz de Referência do
Saeb. A seqüência de conteúdos deve estar organizada de acordo com os conteúdos definidos pela Base
Naciona Cúmum Cmcular (BNCC) para o 9° ano, considerando uma ordem crescente de dificuldade Em
Matemática, o foco -ve ser o domínio de estratégias de cálculo que levem ao desenvolvimento da competência
matemática, por ~ , , de questões que guiem os alunos, de modo detalhado e por etapas que perpassem desde

linguagem matemática e dos enunciados até a resolução das situações-problema,

ano do Ensino

para o 9o ano do

Ensino Fundament

a compreensão d-

contemplando tem, - que fomentem esse processo, tais como: Frações e decimais, medidas e porcentagem
reSO UCaO nP nr"r Tnsc: r^Hiraic a nr<-iltli-.i-n-tf .— ~~ _.' ■ •_ ~ ... _ ■* 'pr-rresolução de

semelhantes, plaf.

retângulo, equaçõe-.

no plano cartesian

hora/aula, contendi"

bloco de conteúdo-

simulados, a sere~

mas, radicais e problemas com números racionais, expressões algébricas, figuras
artesiano: ponto médio, perímetro e área, proporções e grandezas, ângulos e triângulo
-jolinomiais do 2o, Grau, equações e inequações, tabelas e gráficos, resolução de sistemas
polígonos e circunferência, área e volume. Cada lição deverá ser planejada para uma

tarefas com graus progressivos de dificuldade envolvendo diferentes habilidades. A cada
trabalhados, o aluno deverá encontrar inserido no próprio livro, sem folhas à parte
aplicados bimestralmente, com aproximadamente 56 questões, relativas às principais

habilidades trabalivras no bloco de lições anterior e, progressivamente, mais complexas, com o objetivo de
propiciar a avaliação do processo de aprendizagem dos estudantes com relação às habilidades previstas a partir
do trabalho com .-, descritores da Matriz de Referência do Saeb. Cada simulado deve considerar o

competência matemática a partir da disposição dos seguintes descritores: Simulado 1 -
D22, D23, D26, D27 e D28, Simulado 2 - D5, D7, D9, D24, D 29, D30 e D32 , Simulado 3
■J3I, D33, D36 e D37, Simulado 4 - D4, D8, Dll, D13, D14, D28 e D35 todos referentes ã
do Saeb de Matemática. No livro de Matemática, deverão estar inseridas folhas de

lestacaveis, nao sendo folhas a parte, que deverão ser preenchidas pelos alunos ao

desenvolvimento ei;

D15, D19, D21, D2:

- D6, D7, D10, D2S

Matriz de Referénc

respostas/gabaritos



realizarem o sttil do, para que se familiarizem com o modelo de provas oficiais, similar ao das avaliações

externas.

Lances (Obs: lances com * na frente fora*

Valor do Lance

R$ 136,3300

R$ 112,0000

excluídos pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF

10.709.003/0001-52

31.761.603/0001-30

Data/Hora Registro

11/12/2020 10:02:08:517

11/12/2020 10:02:08:517

Não e; tem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento

Recusa

Aceite

Data

11/12/2020 ReCusa da prop
10:40:08 ^"'CPF: 31.7

£.<J Io.

11/12/2020 Aceite individua

11:02:56 CULTURA EIRE.

H/12/2020 Habilitação ma;.
U:04:10 CULTURAEIRE_

Observações

:-ta. Fornecedor: STEM SOLUÇÕES E INTEGRAÇÕES EDUCACIONAIS LTDA,

L.603/0001-30, pelo melhor lance de R$ 112,0000. Motivo: Balanço patrimonial de

da proposta. Fornecedor: SAPIENS DISTRIBUIDORA E DISSEMINADORA DE

CNPJ/CPF: 10.709.003/0001-52, pelo melhor lance de R$ 136,3300.

1ual da proposta. Fornecedor: SAPIENS DISTRIBUIDORA E DISSEMINADORA DE

CNPJ/CPF: 10.709.003/0001-52, pelo melhor lance de R$ 136,3300.

Para consultar : nçâo de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 19 - GRUPO 1 - LIVRO DIDÁTICO
üüQ-649

Propostas Participaram deste item as en-j csas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente ■". ram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ^pp Mg^g5,p Quantidade Valor Unlt. Valor Global Regjstro

Sim Sim 110 R$ 112,0000 R$ 12.320,0000 10/12/2020

11:10:16

31.761.603/0001-30 STEM SOLUÇÕES

E INTEGRAÇÕES

EDUCACIONAIS

LTDA

Marca: APRENDEI 1AIS

Fabricante: INC- EDUCACIONAL

Modelo / Versão; APRENDER MAIS 2021

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO PARA O 9o ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL I - ATEMÁTICA

10.709.003/0001-52 SAPIENS

DISTRIBUIDORA

E

DISSEMINADOS

DE CULTURA

EIRELI

Sim Sim 110 R$ 136,3300 R$ 14.996,3000 11/12/2020

00:07:30

H^^

Ensino Fundamers

Saeb. A sequên

Nacional Comum

Marca: EDITORA '-TiDERNA

Fabricante: EDITíViA MODERNA

Modelo / Versão: JVRO APROVA BRASIL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIVRO APROVA BRASIL - Material de apoio pedagógico para o 9°

ano do Ensino Fu- :amental - Matemática Descrição complementar do produto: Material de apoio pedagógico
para o 9o ano de ; nsino Fundamental - Matemática: Livro consumível, destinado aos alunos do 9o ano do

, com textos e atividades selecionados e elaborados a partir da Matriz de Referência do

de conteúdos deve estar organizada de acordo com os conteúdos definidos pela Base
-rricular (BNCC) para o 9o ano, considerando uma ordem crescente de dificuldade. Em

Matemática, o fnc; :eve ser o domínio de estratégias de cálculo que levem ao desenvolvimento da competência
matemática, po^ tko de questões que guiem os alunos, de modo detalhado e por etapas que perpassem desde
a compreensão zõ linguagem matemática e dos enunciados até a resolução das situações-problema,
contemplando tc-r _,_, que fomentem esse processo, tais como: Frações e decimais, medidas e porcentagem^
resolução de pr?-. emas, radicais e problemas com números racionais, expressões algébricas, figuras
semelhantes, plar ^ cartesiano: ponto médio, perímetro e área, proporções e grandezas, ângulos e triângulo
retângulo, equaçíV. polinomiais do 2o. Grau, equações e inequações, tabelas e gráficos, resolução de sistemas
no plano cartesier- polígonos e circunferência, área e volume. Cada lição deverá ser planejada para uma
hora/aula, conterc tarefas com graus progressivos de dificuldade envolvendo diferentes habilidades. A cada
bloco de conteuc- trabalhados, o aluno deverá encontrar inserido no próprio livro, sem folhas à parte,
simulados, a sete aplicados bimestralmente, com aproximadamente 56 questões, relativas às principais
habilidades trabalhadas no bloco de lições anterior e, progressivamente, mais complexas, com o objetivo de
propiciar a avalie:! do processo de aprendizagem dos estudantes com relação às habilidades previstas a partir
do trabalho cor- -s descritores da Matriz de Referência do Saeb. Cada simulado deve considerar o
desenvolvimento :_ competência matemática a partir da disposição dos seguintes descritores: Simulado 1 -

O22. °23, D26, D27 e D28, Simulado 2 - D5, D7, D9, D24, D 29, D30 e D32 , Simulado 3
D31, D33, D36 e D37, Simulado 4 - D4, D8, Dll, D13, D14, D28 e D35 todos referentes à

do Saeb de Matemática. No livro de Matemática, deverão estar inseridas folhas de
respostas / gaba-vs destacáveis, não sendo folhas a parte, que deverão ser preenchidas pelos alunos ao
realizarem o sim.. _:1o, para que se familiarizem com o modelo de provas oficiais, similar ao das avaliações
externas.

D15, D19, D21, D;

- D6, D7, D10, D?

Matriz de Referè-

Lances (Obs: lances com * na frente forar

Valor do Lance

R$ 136,3300

R$ 112,0000

íxcluídos pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF

10.709.003/0001-52

31.761.603/0001-30

Data/Hora Registro

11/12/2020 10:02:08:517

11/12/2020 10:02:08:517



Não *-. lem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento

Recusa

Aceite

Data

11/12/2020 ^|CDU"daproc;
10.40.08 2Q18_

11/12/2020 Aceite individua

11:02:56 CULTURA EIRELl

11/12/2020 Habilitação md .

11:04:10 CULTURA EIREl :

Observações

:a. Fornecedor: STEM SOLUÇÕES E INTEGRAÇÕES EDUCACIONAIS LTDA,

i ,603/0001-30, pelo melhor lance de RS 112,0000. Motivo: Balanço patrimonial de

da proposta. Fornecedor: SAPIENS DISTRIBUIDORA E DISSEMINADORA DE

CNPJ/CPF: 10.709.003/0001-52, pelo melhor lance de R$ 136,3300.

dual da proposta. Fornecedor: SAPIENS DISTRIBUIDORA E DISSEMINADORA DE

CNPJ/CPF: 10.709.003/0001-52, pelo melhor lance de R$ 136,3300.

Para consultar i .nçào de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

50
Item: 20 - GRUPO 1 - LIVRO DIDÁTICO

Propostas Participaram deste item as err

{As propostas com * na frente

CNPJ/CPF Fornecedor

esas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas,

ram desclassificadas)

Valor

Unit.

■^

31.761.603/0001-30 STEM SOLUCO;

INTEGRAÇÕES

EDUCACIONAL

LTDA

Marca: APRENL!

Fabricante: INC

Porte Declaração rt „.. .
ME/EPP ME/EPP/COOP °-uantldade

Sim

■■ MAIS

FDUCACIONAL

Sim

Valor Data/Hora

Global Registro

R$ 55,0000 R$ 495,0000 10/12/2020

11:10:16

Modelo / Versão: APRENDER MAIS 2021

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO PARA O PROFESSOR -
PLANEJADOR DT^'10.

10.709,003/0001-52 SAPIENS

DISTRIBUIDOR-

DISSEMINADO

DE CULTURA Ei

Sim Sim R$ 59,6700 R$ 537,0300 11/12/2020

00:07:30

c

Marca: EDITOR- -1ODERNA

Fabricante: ED:~ _~)RA MODERNA

Modelo / Versão: LIVRO APROVA BRASIL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIVRO APROVA BRASIL - Material de apoio pedagógico para o
Professor - Pla-cador Diário Descrição complementar do produto: Material de apoio pedagógico para o

>ador Diário: Livro consumível, destinado aos professores do Ensino Fundamental 1 e 2,
nformações importantes, que contribuirão para as práticas pedagógicas dos docentes. Ó
■-, possui informações, conteúdos e apontamentos alinhados aos conteúdos ministrados aos
= subsídios para auxiliar no planejamento escolar e no monitoramento do projeto. As
Tam-se alinhadas com a Matriz de Referência do Saeb, assim como organizadas de acordo

definidos pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para o Ensino Fundamental. Deverá
ambiente virtual que forneça à aos docentes uma visão geral acerca do aprendizado dos
diz respeito à competência leitora e competência matemática, onde devem ser tabulados
ulados feitos pelos estudantes, propiciando a professor o monitoramento da evolução do
jos relatórios disponibilizados no ambiente virtual, deverão ser realizadas capacitações
motas, definidas a partir de alinhamento prévio entre as partes, contemplando a

naterial didático e seus recursos complementares, bem como a oferta de estratégias de
r do diagnóstico apresentado por meio dos simulados.

Professor - Plar.

material contém

Diário do Profes::-

alunos, dando-ii

abordagens enco

com os conteud:

ser disponibilizar

estudantes no ::.

resultados dos ;,

aluno. Vinculad:

presenciais ou

apresentação do

intervenção a pa

Lances (Obs: lances com * na frente fora- excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF

R$ 59,6700 10.709.003/0001-52

R$ 55,0000 31.761.603/0001-30

Data/Hora Registro

11/12/2020 10:02:08:517

11/12/2020 10:02:08:517

Eventos do Item

Evento Data

Recusa

Aceite

Habilitado

11/12/2020 Recusa

Não ex tem lances de desempate ME/EPP para o item

Observações

r.a. Fornecedor: STEM SOLUÇÕES E INTEGRAÇÕES EDUCACIONAIS LTDA,
1.603/0001-30, pelo melhor lance de R$ 55,0000. Motivo: Balanço patrimonial de

11/12/2020 Aceite individual :.a proposta. Fornecedor: SAPIENS DISTRIBUIDORA E DISSEMINADORA DE
11:02:56 CULTURA EIREL1 CNPJ/CPF: 10.709.003/0001-52, pelo melhor lance de R$ 59,6700.

11/12/2020 Habilitação indiv dual da proposta. Fornecedor: SAPIENS DISTRIBUIDORA E DISSEMINADORA DE
11:04:10 CULTURA EIREL; CNPJ/CPF: 10.709.003/0001-52, pelo melhor lance de R$ 59,6700.

Para consultar itv nção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 21 - GRUPO 1 - LIVRO DIDÁTICO

Propostas Participaram deste item as eme :sas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.



(As propostas com * na frente 'oram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor

31.761.603/0001-30 STEM SOLUCOtS E

INTEGRAÇÕES

EDUCACIONAIS
LTDA

Porte Declaração _ .. . .

ME/EPP ME/EPP/COOP Quantldade

Sim Sim

Valor Valor Data/Hora
Unit. Global Registro

R$ 43,0000 R$ 387,0000 10/12/2020

11:10:16

10.709.003/0001-52 SAPIENS

DISTRIBUIDOR- E

DISSEMINADO -,,\

DE CULTURA t^ELI

Marca: APREND.-: MAIS

Fabricante: Ipir EDUCACIONAL

Modelo / Versão: APRENDER MAIS 2021

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO PARA O COORDENADOR

Sim Sim R$43,0000 R$387,0000 11/12/2020

00:07:30

Marca: EDITOR-

Fabricante: ED

Modelo / Versão

c

Coordenador De^

Fundamental : r-

de atuação, Ens ■;

práticas pedagoc

uma jornada p._-

pedagógica e su;.

ao SAEB e o [DEí

dar suporte aos ;

Matriz de Refere-

Nacional Comur

que forneça è ;.

professor no qi.c

resultados dos t.

do projeto de '■

realizadas capa■"

contemplando d ■

estratégias de ir-; •-

Lances (Obs: lances com * na frente forar

Valor do Lance

R$ 43,0000

R$ 43,0000

R$ 38,0000

1ODERNA 000601
)RA MODERNA

: LIVRO APROVA BRASIL

Objeto Ofertado: LIVRO APROVA BRASIL - Material de apoio pedagógico para o
:içao complementar do produto: Material de apoio pedagógico para o Coordenador - Ensino

Livro consumível, destinado aos Coordenadores, em volume individualizado pela sua área
Fundamental 1 ou 2. O material contém informações importantes, que contribuirão para as
as e diretivas dos Coordenadores. O Manual do Coordenador desenvolvido para possibilitar

■i a educação de qualidade. O profissional contará com informações sobre a gestão
atribuições, norteando a sua atuação, assim como apontamentos importantes no que tange
conceitos e sugestões para implementação do Projeto, inclusive com planos de ação para

ífessores, bem como à proposta pedagógica, As abordagens encontram-se alinhadas com a
:.ia do Saeb, assim como organizadas de acordo com os conteúdos definidos pela Base
Curricular (BNCC) para o Ensino Fundamental. Deverá ser disponibilizado ambiente virtual
-í docentes uma visão geral acerca do aprendizado dos estudantes e desempenho do
:iz respeito à competência leitora e competência matemática, onde devem ser tabulados
uiados feitos pelos estudantes, propiciando ao coordenador o monitoramento da evolução
ma macro. Vinculado aos relatórios disponibilizados no ambiente virtual, deverão ser
ições presenciais ou remotas, definidas a partir de alinhamento prévio entre as partes,
■resentação do material didático e seus recursos complementares, bem como a oferta de
venção a partir do diagnóstico apresentado por meio dos simulados.

excluídos pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF

31.761.603/0001-30

10.709.003/0001-52

31.761.603/0001-30

Data/Hora Registro

11/12/2020 10:02:08:517

11/12/2020 10:02:08:517

11/12/2020 10:12:38:187

Eventos do Item

Evento Data

Nao e> tem lances de desempate ME/EPP para o item

Observações

c

Recusa
11/12/2020 Recusa da propo--a. Fornecedor: STEM SOLUÇÕES E INTEGRAÇÕES EDUCACIONAIS LTDA,
in.^n.no CNPJ/CPF: 31,76 . .603/0001-30. neln mplhnr lanrp r\e> o< ifi nnnn MnH\m- R^hnm n^fr;^,10'40-08 ^r-"l-rr: 31-7e .603/0001-30, pelo melhor lance de R$ 38,0000. Motivo: Balanço patrimonial de

' ' 2018.

Aceite H/12/2020 Aceite individual a proposta. Fornecedor: SAPIENS DISTRIBUIDORA E DISSEMINADORA DE
11:02:57 CULTURA EIRELI INPJ/CPF: 10.709.003/0001-52, pelo melhor lance de R$ 43,0000.

Habilitado n/12/2020 Habilitação indiv rUal da proposta. Fornecedor: SAPIENS DISTRIBUIDORA E DISSEMINADORA DE
11:04:10 CULTURA EIRELI INPJ/CPF: 10.709.003/0001-52, pelo melhor lance de R$ 43,0000.

Para consultar int. .ção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

CNPJ/CPF Fornecedor Q-antidade Valor Unit. Valor Global

80 R$ 143,0000 R$ 11.440,0000 10/12/2020

11:10:16

Item: 22 - GRUPO 1 - LIVRO DIDÁTICO

Propostas Participaram deste item as emp-:-sas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com • na frente < Mm desclassificadas)

Porte Declaração

ME/EPP ME/EPP/COOP

31.761.603/0001-30 STEM SOLUÇÕES Sim Sim

E INTEGRAÇÕES

EDUCACIONAIS

LTDA

Marca: APRENDER "AIS

Fabricante: INCA r-uCACIONAL

Modelo / Versão: --'RENDER MAIS 2021

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GUIA DE RECURSOS DIDÁTICOS 1° AO 5o ANO - MATEMÁTICA

10.709.003/0001-52 SAPIENS Sim Sim 80 R$ 143,0000 R$ 11.440,0000 11/12/2020
DISTRIBUIDORA 00 07-to.

DISSEMINADORA



DÊ CULTURA

EIRELI

Marca: EDITORA "

Fabricante: EDrr

Modelo / Versão;

totalmente articuv

Lances (Obs: lances com * na frente forar:

Valor do Lance

R$ 143,0000

R$ 143,0000

R$ 133,0000

3DERNA

■ÍA MODERNA

: IVRO APROVA BRASIL

Io Objeto Ofertado: APROVA BRASIL - Guia de Recursos Didáticos Descrição
üduto: Guia de Recursos Didáticos destinado aos professores atendendo do Io ao 5o ano

:d com os livros individualizados dos alunos, abordando a disciplina de matemática,

excluídos pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF

31.761.603/0001-30

10.709.003/0001-52

31.761.603/0001-30

Data/Hora Registro

11/12/2020 10:02:08:517

11/12/2020 10:02:08:517

11/12/2020 10:12:45:940

Náo t-, tem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento Data

Recusa

£

11/12/2070 Recusa da Pr°P<
10:40:08 CNPJ/CPF: 31.7-

2018,

11/12/2020 Aceite individua1

11:02:57 CULTURA EIREL!

Habilitado H/12/2020 Habilitação indr,
11:04:10 CULTURA EIREl:

Aceite

Observações

-ca. Fornecedor: STEM SOLUÇÕES E INTEGRAÇÕES EDUCACIONAIS LTDA,
: .603/0001-30, pelo melhor lance de R$ 133,0000. Motivo: Balanço patrimonial de

ca proposta. Fornecedor: SAPIENS DISTRIBUIDORA E DISSEMINADORA DE
CNPJ/CPF: 10.709.003/0001-52, pelo melhor lance de R$ 143,0000.

;iual da proposta. Fornecedor: SAPIENS DISTRIBUIDORA E DISSEMINADORA DE
CNPJ/CPF: 10.709.003/0001-52, pelo melhor lance de R$ 143,0000.

Para consultar ir, nção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 23 - GRUPO 1 - LIVRO DIDÁTICO

Propostas Participaram deste item as errp^sas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente - am desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ^/epp me/EPP^COOP Quantidade Valor Unit. Valor Global
31.761.603/0001-30 STEM SOLUÇÕES Sim Sim 80 R$ 143,0000 R$ 11.440,0000 10/12/2020

EDUCACIONAIS 11.10.16
LTDA

Marca: APRENDER r-'AIS

Fabricante: INCA -.'HJCACIONAL

Modelo / Versão: -i PRENDER MAIS 2021

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GUIA DE RECURSO DIDÁTICOS Io AO 5o ANO - LÍNGUA
PORTUGUESA

10.709.003/0001-52 SAPIENS

DISTRIBUIDORA

E

DISSEMINADORA

DE CULTURA

EIRELI

Sím Sim 80 R$ 143,0000 R$ 11.440,0000 11/12/2020

00:07:30

Marca: EDITORA r-DOERNA

Fabricante: EDITO A MODERNA

Modelo / Versão: .[VRO APROVA BRASIL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APROVA BRASIL - Guia de Recursos Didáticos Descrição
complementar do - duto: Guia de Recursos Didáticos destinado aos professores atendendo do 1° ao 5° ano,
totalmente articular ;om os livros individualizados dos alunos, abordando a disciplina de português.

Lances (Obs: lances com * na frente forarr

Valor do Lance

R$ 143,0000

R$ 143,0000

R$ 133,0000

xctuídos pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF

31.761.603/0001-30

10,709.003/0001-52

31.761.603/0001-30

Data/Hora Registro

11/12/2020 10:02:08:517

11/12/2020 10:02:08:517

11/12/2020 10:12:52:047

Eventos do Item

Evento Data

Recusa
11/12/2020 Recusa da pp
10:40-08 CNPJ/CPF: 31.76

2018.

11/12/2020 Aceite individual

11:02:57 CULTURA EIRELI
Aceite

Habilitado 11/12/2020 Habilitação individ

Nâo exibem tances de desempate ME/EPP para o item

Observações

'.-3. Fornecedor: STEM SOLUÇÕES E INTEGRAÇÕES EDUCACIONAIS LTDA,
503/0001-30, pelo melhor lance de R$ 133,0000. Motivo: Balanço patrimonial de

:■! proposta. Fornecedor: SAPIENS DISTRIBUIDORA E DISSEMINADORA DE

:NPJ/CPF: 10.709.003/0001-52, pelo melhor lance de R$ 143,0000.

jal da proposta. Fornecedor: SAPIENS DISTRIBUIDORA E DISSEMINADORA DE



11:04:10 CULTURA EIRE1! CNPJ/CPF: 10.709.003/0001-52, pelo melhor lance de R$ 143,0000.

Para consultar ir■■■ .rtçâo de recurso do item, verificar histórico do GRUPO l.

Item: 24 - GRUPO 1 - LIVRO DIDÁTICO

Propostas Participaram deste item as er-: csas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas
(As propostas com * na frente : ram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor £°^pp ^^°Qp Quantidade Valor Unit. Valor Global

31.761.603/0001-30 ST^OLUCOES s,m Sim 25 R$ 143,0000 R$ 3.575,0000 10^^20
EDUCACIONAIS 11:10:16
LTDA

Marca: APRENDA MAIS

Fabricante: IKC.V. EDUCACIONAL

Modelo / Versão: APRENDER MAIS 2021

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GUrA DE RECURSO DIDÁTICOS 6° AO 9o ANO - MATEMÁTICA

10.709.003/0001-52 SAWENS Sim Sim 25 R$ 143,0000 R$ 3.575,0000 11/12/2020
E ' 00:07:30

DISSEMINADOS

DE CULTURA . ^ a q r -

EIRELI UOUOJj
Marca: EDITORA '■ODERNA

Fabricante: EDT" " FíA MODERNA

Modelo / Versão: LIVRO APROVA BRASIL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APROVA BRASIL - Guia de Recursos Didáticos Descrição
complementar ao .--oduto: Guia de Recursos Didáticos destinado aos professores atendendo do 6° ao 9° ano
totalmente articui ,:o com os livros individualizados dos alunos, abordando a disciplina de matemática.

Lances (Obs: lances com * na frente forai .xcluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 143,0000 31.761.603/0001-30 11/12/2020 10:02:08:517

R$ 143,0000 10.709.003/0001-52 11/12/2020 10:02:08:517

R$ 133,0000 31.761,603/0001-30 11/12/2020 10:12:57:390

Não e> rem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento Data Observações

11/12/2020 Recusa da proporá. Fornecedor: STEM SOLUÇÕES E INTEGRAÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
Recusa 10:40:08 ^Pi/CPF: 31l76: 603/0001-30, pelo melhor lance de R$ 133,0000. Motivo: Balanço patrimonial de

2018.

Aceite H/12/2020 Aceite individual na proposta. Fornecedor: SAPIENS DISTRIBUIDORA E DISSEMINADORA DE
11:02:57 CULTURA EIREL! :NPJ/CPF: 10.709.003/0001-52, pelo melhor lance de R$ 143,0000.

€Habilitado n/12/2020 Habilitação indiv dual da proposta. Fornecedor: SAPIENS DISTRIBUIDORA E DISSEMINADORA DE
11:04:10 CULTURA EIRELI :NPJ/CPF: 10.709.003/0001-52, pelo melhor lance de R$ 143,0000.

Para consultar ín- ção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 25 - GRUPO 1 - LIVRO DIDÁTICO

Propostas Participaram deste item as err.p .:sas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente ■'■■ am desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor °*%p ME/epp/rn°nD Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

31.761.603/0001-30 STEM^UCOE^S Sim Sim 25 R$ 143,0000 R$ 3.575,0000 10/12/2020

EDUCACIONAIS 11:10:16
LTDA

Marca: APRENDEf ■-1AIS

Fabricante: INCA ' OUCACIONAL

Modelo / Versão: APRENDER MAIS 2021

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GUIA DE RECURSO DIDÁTICOS 6o AO 9o ANO - LÍNGUA
PORTUGUESA

10.709.003/0001-52 SAPIENS Sim Sim 25 Ri 143,0000 R$ 3.575,0000 11/12/2020

E 00:07:30

DISSEMINADOS

DE CULTURA

EIRELI

Marca: EDITORA v DERNA



Lances (Obs: lances com * na frente fora

Valor do Lance

R$ 143,0000

R$ 143,0000

R$ 133,0000

Fabricante: EC: )RA MODERNA

Modelo / Versão: LIVRO APROVA BRASIL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APROVA BRASIL - Guia de Recursos Didáticos De^rrirãn
comp.ementar c; .oduto: Guia de Recursos Didáticos destinado aos professoresatendendo do 6° aot° ano

no com os livros individualizados dos alunos, abordando a disciplina de português.totalmente artic.

excluídos pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF

31.761.603/0001-30

10.709.003/0001-52

31.761.603/0001-30

Data/ Hora Registro

11/12/2020 10:02:08:517

11/12/2020 10:02:08:517

11/12/2020 10:13:03:133

Nào ;-an" lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento

Recusa

Data
Observações

11/12/2020 ^u,^da ProPc-a- Fornecedor: STEM SOLUÇÕES E INTEGRAÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
10:40:08 ™£/CPF: ' 603/0001-30' Pe[o melnor lance de *$ 133,0000. Motivo: Balanço patrimonial de

3 proposta. Fornecedor: SAPIENS DISTRIBUIDORA E DISSEMINADORA DE
-NPJ/CPF: 10.709.003/0001-52, pelo melhor lance de R$ 143,0000.

jal da proposta. Fornecedor: SAPIENS DISTRIBUIDORA E DISSEMINADORA DE
.NPJ/CPF: 10.709.003/0001-52, pelo melhor lance de R$ 143,0000.

nção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Aceite
11:02:57 CULTURA EIRELi

Habilitado 11/12/2020 Habilitação ind-v
11:04:10 CULTURA EIRELi

Para consultar íp-

HISTÓRICO DO GRUPO 1

Propostas Participaram deste grupo as enresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas
(As propostas com * na frente ■ rdm desclassificadas)

Declaração

000654

CNPJ/CPF Fornecedor

31.761.603/0001-30 STEM SOLUCOE:. E

INTEGRAÇÕES

EDUCACIONAIS TDA

10.709.003/0001-52 SAPIENS DISTR íSUIDORA E Sim
DISSEMINADORA DE

CULTURA EIREL.:

Eventos do Grupo

Evento Data

Aberto ^«ItenAberto.

ME/EPP/COOP

Sim Sim

Valor Gioba,

Sim

R$ 739.424,0000 10/12/2020

11:10:16

R$809.671,5700 11/12/2020

00:07:30

Observações

Encerrado ^f^f Item encerrado.

Registro

Intenção 11/12/2020 ,*£ Inter'/J0 de Recurso. Fornecedor: STEM SOLUÇÕES E INTEGRAÇÕES EDUCACIONAIS
'de 11:31:54 ,TDA CN.PJ/CPF- ; -761603000130. Motivo: Manifestamos intenção de recurso referente a nossa
Recurso desclassificação. : s motivos serão explicados em peça recursal.

Intenção

de 11/12/2020 pelo sistema ele
Recurso 11:45:45 apresentarem cc

Aceita contar do térmm

indispensáveis è

Intenção de recu■ :o aceita. Fornecedor: STEM SOLUÇÕES E INTEGRAÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
CNPJ/CPF^3l7ô; 603000130. Motivo: Fica aberto o prazo de três dias para apresentar as razões,'
nan "'"*" " "'" n|co, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo,

rarrazoes também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a
do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos
.vfesa de seus interesses.

Intenções de Recurso para o Grupo

CNPJ/CPF Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade Situação
31,761.603/0001-30 11/12/200 11:31 11/12/2020 11:45 Aceito

Motivo Intenção:-.:anifestamos intenção de recurso referente a nossa desclassificação. Os motivos
serão explicados em peça recursal.

Motivo Aceite ou Recusa:Fica aberto o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema
eletrônico, ficando -s demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem
contrarrazoes tamb-m pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do
termino do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à
defesa de seus inte-esses.

Troca de Mensagens

Data
Mensagem



Pregoeiro

Sistema

Sistema

Sistema

Pregoeiro

11/12/2020

10:03:14

11/12/2020

10:15:03

11/12/2020

10:15:03

11/12/2020

11:04:14

11/12/2020

11:04:43

O item Gl foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

O item Gl está encerrado.

-odos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas
Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar

julga mento/habilitação/admissibílidade".

' ^nFcO;necedores' está flerto o prazo para registro de intenção de recursos para os
tens/grupos na s.tuação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento

o! informado o prazo final para registro de intenção de recursos- 11/12/2020 às
11:35:00.

Eventos do Pregão

Evento

Abertura de Prazo

Informado—>"

Fechamento de

Prazo

Data/Hora

11/12/2020

11:04:14

11/12/2020

11:04:43

Observações

Abertura de prazo para intenção de recurso

de intenção de recurso: 11/12/2020 às

Data limite para registro de recurso: 16 12/2020.
Data limite para registro de contrarrazào 21/12/2020
-ata limite para registro de decisão: 28. .:/2020. 0Ü0653

10.024 de 20 de setembro de 2019 N
dezembro de 2020, cuja ata £ íL

íf^éABEIRA '

fora:declarados s d- ™p^
C°nf°rme preCOniza ° arti9° «' d0

KATIUClÀ^RIVÊLtl
Equipe de Apoio

ZERRA DA SILVA

C j=L Imprimir o

=# Relatório



.Pregão Eletrônico

P^bFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO BA

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

No 00037/2020 (SRP)

Às 09:40 horas do dia 17 de dezembro ae 2020, após analisado o resultado do Pregão n° 00037/2020, referente ao
Processo n° 164/2020, o pregoeiro, Sna) THACIANA CARLA SILVA MANGABEIRA, ADJUDICA aos licitantes vencedores
os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação.

**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento.

Resultado da Adjudicação

GRUPO 1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP UÜO65
Aplicabilidade Margem de Preferência: Nâo

Critério de Valor: R$ 809.671,5700

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: SAPIENS DISTRIBUIDORA E DISSEMINADORA DE CULTURA EIRELI , pelo melhor lance de R$
809.671,5700 .

Itens do grupo:

■ 1 - LIVRO DIDÁTICO

' 2 - LIVRO DIDÁTICO

" 3 - LIVRO DIDÁTICO

■ 4 - LIVRO DIDÁTICO

■ 5 - LIVRO DIDÁTICO

■ 6 - LIVRO DIDÁTICO

' 7 - LIVRO DIDÁTICO

■ 8 - LIVRO DIDÁTICO

■ 9 - LIVRO DIDÁTICO

■ 10 - LIVRO DIDÁTICO

■ 11 - LIVRO DIDÁTICO

■ 12 - LIVRO DIDÁTICO

' 13 - LIVRO DIDÁTICO

" 14 - LIVRO DIDÁTICO

" 15 - UVRO DIDÁTICO

p 16 - LIVRO DIDÁTICO

' 17 - LIVRO DIDÁTICO

' 18 - LIVRO DIDÁTICO

B 19 - LIVRO DIDÁTICO

" 20 - UVRO DIDÁTICO

■ 21 - LIVRO DIDÁTICO

■ 22 - LIVRO DIDÁTICO

" 23 - UVRO DIDÁTICO

1 24 - LIVRO DIDÁTICO



25 - LIVRO DIDÁTICO

Item: 1 - GRUPO 1

Descrição: LIVRO DIDÁTICO

Descrição Complementar: LIVRO DIDÁTICO, GRAU ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DEFINIÇÃO
COLEÇÃO DISCIPLINAR, CONTEÚDO ÜNGUA PORTUGUESA, FORMATO IMPRESSO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 320 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 113,6700 Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 10,00
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: SAPIENS DISTRIBUIDORA E DISSEMINADORA DE CULTURA EIRELI , pelo melhor lance de RS
113,6700 e a quantidade de 320 Unidade .

Eventos do Item r. t \ A o VZ

Evento Data Observações

17/12/2020 AdJudicaÇão fdividual da proposta. FornecedonSAPIENS DISTRIBUIDORA E
Adjudicado 09:40;48 DISSEMINADORA DE CULTURA EIRELI, CNPJ/CPF:10.709.003/0001-52, Melhor lance : R$

113,6700

Item: 2 - GRUPO 1

Descrição: LIVRO DIDÁTICO

Descrição Complementar: LIVRO DIDÁTICO, GRAU ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DEFINIÇÃO
COLEÇÃO DISCIPLINAR, CONTEÚDO MATEMÁTICA, FORMATO IMPRESSO '

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 320 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 113,6700 Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 10,00
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: SAPIENS DISTRIBjíDORA E DISSEMINADORA DE CULTURA EIRELI , pelo melhor lance de Ri
113,6700 e a quantidade de 320 Unidade ,

Eventos do Item

Evento Data Observações

17/12/2020 AdJudicaÇão individual da proposta. FornecedonSAPIENS DISTRIBUIDORA E
Adjudicado og:4O:48 DISSEMINADORA DE CULTURA EIRELI, CNPJ/CPF:10.709.003/0001-52, Melhor lance : R$

113,6700

Item: 3 - GRUPO 1

Descrição: LIVRO DIDÁTICO

Descrição Complementar: LIVRO DIDÁTICO, GRAU ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DEFINIÇÃO
COLEÇÃO DISCIPLINAR, CONTEÚDO LIMGUA PORTUGUESA, FORMATO IMPRESSO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 335 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 113,6700 Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 10,00
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: SAPIENS DISTRIBulOORA E DISSEMINADORA DE CULTURA EIRELI , pelo melhor lance de R$
113,6700 e a quantidade de 335 Unidade .

Eventos do Item

Evento Data Observações

17/12/2020 AdJudlcaÇão "^ividual da proposta. FornecedonSAPIENS DISTRIBUIDORA E
Adjudicado 09.40:48 DISSEMINADOS DE CULTURA EIRELI, CNPJ/CPF: 10.709.003/0001-52, Melhor lance : R$

113,6700

Item: 4 - GRUPO 1

Descrição: LIVRO DIDÁTICO

Descrição Complementar: LIVRO D:DÁTICO, GRAU ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
COLEÇÃO DISCIPLINAR, CONTEÚDO MATEMÁTICA, FORMATO IMPRESSO '
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Pa^cipação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Margem de Preferenciai Não

Quantidade: 335 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 113,6700 Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 10,00



Situação: Adjudicado

Adjudicado para: SAPIENS DISTRIBUIDORA E DISSEMINADORA DE CULTURA EIRELI , pelo melhor lance de R$
113,6700 e a quantidade de 335 Unidade .

Eventos do Item

Evento Data Observações

17/12/2020 AdJudicaÇão individual da proposta. FornecedonSAPIENS DISTRIBUIDORA E
Adjudicado 09.40:48 DISSEMINADORA DE CULTURA EIRELI, CNPJ/CPF: 10.709.003/0001-52, Melhor lance : R$

113,6700

Item: 5 - GRUPO 1 O
Descrição: LIVRO DIDÁTICO

Descrição Complementar: LIVRO DIDÁTICO, GRAU ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DEFINIÇÃO
COLEÇÃO DISCIPLINAR, CONTEÚDO i ÍNGUA PORTUGUESA, FORMATO IMPRESSO '

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 416 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 113,6700 Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 10,00
Situação: Adjudicado

??!«£ ! StP1INS DISTRIBjID0RA E DISSEMINADORA DE CULTURA EIRELI , pelo melhor lance de R$
113,6700 e a quantidade de 416 Unidade *

Eventos do Item

Evento Data Observações

»j. -*■ -, 17/12/2020 AdJudicaÇão - dividual da proposta. FornecedonSAPIENS DISTRIBUIDORA E
Adjudicado 09:40.48 DISSEMINADORA DE CULTURA EIRELI, CNPJ/CPF: 10.709.003/0001-52, Melhor lance : R$

113,6700

Item: 6 - GRUPO 1

Descrição: LIVRO DIDÁTICO

Descrição Complementar: LIVRO DIDÁTICO, GRAU ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
COLEÇÃO DISCIPLINAR, CONTEÚDO MATEMÁTICA, FORMATO IMPRESSO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Pa-ticipação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Margem de Preferência; Não

Quantidade: 416 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 113,6700 Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 10,00
Situação: Adjudicado

^?j2! Para: SAPIENS DISTRIBUIDORA E DISSEMINADORA DE CULTURA EIRELI , pelo melhor lance de R$
113,6700 e a quantidade de 416 Unidade .

Eventos do Item

Evento Data Observações

... -, 17/12/2020 AdJudicação individual da proposta. Fornecedor:SAPIENS DISTRIBUIDORA E
Adjudicado 09:40:4B DISSEMINADORA DE CULTURA EIRELI, CNPJ/CPF:10.709.003/0001-52, Melhor lance : R$

113,6700

Item: 7 - GRUPO 1

Descrição: LIVRO DIDÁTICO

£?5??£O ComPIementar: LIVRO DIDÁTICO, GRAU ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
COLEÇÃO DISCIPLINAR, CONTEÚDO LÍNGUA PORTUGUESA, FORMATO IMPRESSO
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 379 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 113,6700 Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 10,00
Situação: Adjudicado

?ift™ : 55PLEN5 DISTRIBUiD0RA E DISSEMINADORA DE CULTURA EIRELI , pelo melhor lance de R$
113,6700 e a quantidade de 379 Unidade .

Eventos do Item

Evento Data Observações

a-.- j. ^ 17/12/2020 AdJudicaÇão individual da proposta. FornecedonSAPIENS DISTRIBUIDORA E
Adjudicado 09:40.48 DISSEMINADOS DE CULTURA EIRELI, CNPJ/CPF: 10.709.003/0001-52, Melhor lance : R$

113,6700



Item: 8 - GRUPO 1

Descrição: LIVRO DIDÁTICO

Descrição Complementar: LIVRC DIDÁTICO, GRAU ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DEFINIÇÃO
COLEÇÃO DISCIPLINAR, CONTEÚDO MATEMÁTICA, FORMATO IMPRESSO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 379 Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R$ 113,6700 Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 10,00
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: SAPIENS DISTRIBUIDORA E DISSEMINADORA DE CULTURA EIRELI , pelo melhor lance de R$
113,6700 e a quantidade de 379 Unidade

Eventos do Item Ü 0 0 65B
Evento Data Observações

17/12/2020 AdJudicaÇão .ndividual da proposta. Fornecedor:SAPIENS DISTRIBUIDORA E
Adjudicado 09.40.48 DISSEMINADORA DE CULTURA EIRELI, CNPJ/CPF: 10.709.003/0001-52, Melhor lance : R$

113,6700

Item: 9 - GRUPO 1

Descrição: LIVRO DIDÁTICO

Descrição Complementar: LIVRO DIDÁTICO, GRAU ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DEFINIÇÃO
COLEÇÃO DISCIPLINAR, CONTEÚDO LÍNGUA PORTUGUESA, FORMATO IMPRESSO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 397 Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R$ 113,6700 Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 10,00
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: SAPIENS DISTRIBUIDORA E DISSEMINADORA DE CULTURA EIRELI , pelo melhor lance de R$
113,6700 e a quantidade de 397 Unidade

Eventos do Item

Evento Data Observações

17/12/2020 AdJudicaÇão 'dividual da proposta. FornecedonSAPIENS DISTRIBUIDORA E
Adjudicado 09;40:48 DISSEMINADORA DE CULTURA EIRELI, CNPJ/CPF: 10.709.003/0001-52, Melhor lance : R$

113,6700

Item: 10 - GRUPO 1

Descrição: LIVRO DIDÁTICO

Descrição Complementar: LIVRO JÍDÁTICO, GRAU ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DEFINIÇÃO
COLEÇÃO DISCIPLINAR, CONTEÚDO MATEMÁTICA, FORMATO IMPRESSO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Psricipação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 397 Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R$ 113,6700 Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 10,00
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: SAPIENS DISTRIBUIDORA E DISSEMINADORA DE CULTURA EIRELI , pelo melhor lance de Ri
113,6700 e a quantidade de 397 Unidade .

Eventos do Item

Evento Data Observações

17/12/2020 AdJudicação ircuvidual da proposta. FornecedonSAPIENS DISTRIBUIDORA E
Adjudicado 09.40:48 DISSEMINADORA DE CULTURA EIRELI, CNPJ/CPF: 10.709.003/0001-52, Melhor lance : R$

113,6700

Item: 11 -GRUPO 1

Descrição: LIVRO DIDÁTICO

Descrição Complementar: LIVRO OjDÁTICO, GRAU ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DEFINIÇÃO
COLEÇÃO DISCIPLINAR, CONTEÚDO LI.NGUA PORTUGUESA, FORMATO IMPRESSO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Pa ücipação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 380 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 136,3300 Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 10,00
Situação: Adjudicado



Adjudicado para: SAPIENS DISTRIBUIDORA E DISSEMINADORA DE CULTURA EIRELI , pelo melhor lance de R$
136,3300 e a quantidade de 380 Unidade .

Eventos do Item

Evento Data Observações

17/12/2020 AdJudicaÇâo T-dividual da proposta. FornecedorSAPIENS DISTRIBUIDORA E
Adjudicado 0o.4n-4ft DISSEMINADORA DE CULTURA EIRELI, CNPJ/CPF:10.709.003/0001-52, Melhor lance : R$

136,3300

Item: 12 - GRUPO 1 0 0 0 G O 0
Descrição: LIVRO DIDÁTICO

Descrição Complementar: LIVRO DIDÁTICO, GRAU ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DEFINIÇÃO
COLEÇÃO DISCIPLINAR, CONTEÚDO MATEMÁTICA, FORMATO IMPRESSO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 380 Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R$ 136,3300 Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 10,00
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: SAPIENS DISTRIBUIDORA E DISSEMINADORA DE CULTURA EIRELI , pelo melhor lance de R$
136,3300 e a quantidade de 380 Unidade

Eventos do Item

Evento Data Observações

17/12/2020 AdJudicaÇão :-divldual da proposta. Fornecedor:SAPIENS DISTRIBUIDORA E
Adjudicado 09:40;48 DISSEMINADORA DE CULTURA EIRELI, CNPJ/CPF: 10.709.003/0001-52, Melhor lance : R$

136,3300

Item: 13 - GRUPO 1

Descrição: LIVRO DIDÁTICO

Descrição Complementar: LIVRO 3IDÁTICO, GRAU ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DEFINIÇÃO
COLEÇÃO DISCIPLINAR, CONTEÚDO LÍNGUA PORTUGUESA, FORMATO IMPRESSO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Pa-ticipação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 351 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 136,3300 Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 10,00
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: SAPIENS DISTRIBUIDORA E DISSEMINADORA DE CULTURA EIRELI , pelo melhor lance de RS
136,3300 e a quantidade de 351 Unidade

Eventos do Item

Evento Data Observações

17/12/2020 AdJudicaÇão =r ciividual da proposta. FomecedonSAPIENS DISTRIBUIDORA E
Adjudicado og:4'O:48 DISSEMINADORA DE CULTURA EIRELI, CNPJ/CPF: 10.709.003/0001-52, Melhor lance : R$

136,3300

Item: 14 - GRUPO 1

Descrição: LIVRO DIDÁTICO

Descrição Complementar: LIVRO DIDÁTICO, GRAU ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DEFINIÇÃO
COLEÇÃO DISCIPLINAR, CONTEÚDO MATEMÁTICA, FORMATO IMPRESSO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - PEsrricipação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 351 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 136,3300 Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 10,00
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: SAPIENS DISTRIBUIDORA E DISSEMINADORA DE CULTURA EIRELI , pelo melhor lance de R$
136,3300 e a quantidade de 351 Unidade

Eventos do Item

Evento Data Observações

17/12/2020 AdJudicaÇão mcividuai da proposta. FornecedonSAPIENS DISTRIBUIDORA E
Adjudicado 09:40:48 DISSEMINADORA DE CULTURA EIRELI, CNPJ/CPF:10.709.003/0001-52, Melhor lance : R$

136,3300



Item: 15 - GRUPO 1

Descrição: LIVRO DIDÁTICO

Descrição Complementar: LIVRO DIDÁTICO, GRAU ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DEFINIÇÃO
COLEÇÃO DISCIPLINAR, CONTEÚDO .ÍNGUA PORTUGUESA, FORMATO IMPRESSO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Margem de Preferencia: Não

Quantidade: 282 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 136,3300 Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 10,00
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: SAPIENS DISTRIBUIDORA E DISSEMINADORA DE CULTURA EIRELI . pelo melhor lance de R$
136,3300 e a quantidade de 282 Unidade

0Ü0661

17/12/2020 AdJudicaÇão .ndividual da proposta. FornecedonSAPIENS DISTRIBUIDORA E
Adjudicado 09.40.48 DISSEMINADORA DE CULTURA EIRELI, CNP3/CPF:10.709.003/0001-52, Melhor lance : R$

Eventos do Item

Evento Data Observações

136,3300

Item: 16 - GRUPO 1

Descrição: LIVRO DIDÁTICO

Descrição Complementar: LIVRO DIDÁTICO, GRAU ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DEFINIÇÃO
COLEÇÃO DISCIPLINAR, CONTEÚDO MATEMÁTICA, FORMATO IMPRESSO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 282 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 136,3300 Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 10,00
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: SAPIENS DISTRIBUIDORA E DISSEMINADORA DE CULTURA EIRELI , pelo melhor lance de R$
136,3300 e a quantidade de 282 Unidade

Eventos do Item

Evento Data Observações

17/12/2020 AdJud'caÇâ° individual da proposta. FornecedonSAPIENS DISTRIBUIDORA E
Adjudicado 09.40.48 DISSEMINADORA DE CULTURA EIRELI, CNPJ/CPF:10.709.003/0001-52, Melhor lance : R$

136,3300

Item: 17 - GRUPO 1

Descrição: LIVRO DIDÁTICO

Descrição Complementar: LIVRO DIDÁTICO, GRAU ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DEFINIÇÃO
COLEÇÃO DISCIPLINAR, CONTEÚDO LÍNGUA PORTUGUESA, FORMATO IMPRESSO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 248 Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R$ 136,3300 Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 10,00
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: SAPIENS DISTRIBUIDORA E DISSEMINADORA DE CULTURA EIRELI , pelo melhor lance de R$
136,3300 e a quantidade de 248 Unidade .

Eventos do Item

Evento Data Observações

17/12/2020 Ad.)udicaÇão ndividual da proposta. FornecedonSAPIENS DISTRIBUIDORA E
Adjudicado 0g.4'0.48 DISSEMINADCkA DE CULTURA EIRELI, CNPJ/CPF: 10.709.003/0001-52, Melhor lance : R$

136,3300

Item: 18 - GRUPO 1

Descrição: LIVRO DIDÁTICO

Descrição Complementar: LIVRO DIDÁTICO, GRAU ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DEFINIÇÃO
COLEÇÃO DISCIPLINAR, CONTEÚDO MATEMÁTICA, FORMATO IMPRESSO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Pa-ncipação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 248 Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R$ 136,3300 Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 10,00
Situação: Adjudicado



ÍS™? : 5ÍPLENS DISTRIBuID0RA E DISSEMINADORA DE CULTURA EIRELI , pelo melhor lance de R$
136,3300 e a quantidade de 248 Unidade *

Eventos do Item

Evento Data Observações

*j- ^ j 17/12/2020 AdJudícaÇão ndividual da proposta. Fornecedor:SAPIENS DISTRIBUIDORA E
Adjudicado 09:40:48 DISSEMINADORA DÊ CULTURA EIRELI, CNPj/CPF: 10.709.003/0001-52, Melhor lance : R$

136,3300

Item: 19 - GRUPO 1

Descrição: LIVRO DIDÁTICO

CDOeL^°DI^^ °° -SINO FUNDAMENTAL, DEFIN.ÇÃO
Tratamento Diferenciado: Tipo i - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferencia: Não

Quantidade: 110 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 136,3300 Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 10 00
Situação: Adjudicado

fS!UífS!dO Para! 52P?NS DISTRIBu[D0RA E DISSEMINADORA DE CULTURA EIRELI , pelo melhor lance de R$
136,3300 e a quantidade de 110 Unidade .

Eventos do Item

Evento Data Observações

._.- ... J 17/12/2020 AdJudícaÇão individual da proposta. Fornecedor:SAPIENS DISTRIBUIDORA E
Adjudicado 09:40.48 DISSEMINADOS DE CULTURA EIRELI, CNPJ/CPF:10.709.003/0001-52, Melhor lance : R$

136,3300

Item: 20 - GRUPO 1

Descrição: LIVRO DIDÁTICO

Descrição Complementar: LIVRO DIDÁTICO, GRAU ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DEFINIÇÃO
COLEÇÃO INTERDISCIPUNAR, FORMADO IMPRESSO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL PLANO ANUAL '
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Pa-ticipação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 9 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 59,6700 Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 5,00
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: SAPIENS DISTRIBUIDORA E DISSEMINADORA DE CULTURA EIRELI , pelo melhor lance de R$
59,6700 e a quantidade de 9 Unidade

Eventos do Item

Evento Data Observações

17/12/2020 AdJudicaÇão individual da proposta. FornecedorSAPIENS DISTRIBUIDORA E
Adjudicado 09:40;48 DISSEMINADORA DE CULTURA EIRELI, CNPJ/CPF:10.709.003/0001-52, Melhor lance : R$

Item: 21 - GRUPO 1

Descrição: LIVRO DIDÁTICO

Descrição Complementar: LIVRO DDÁTICO, GRAU ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DEFINIÇÃO
COLEÇÃO INTERDISCIPLINAR, FORMATO IMPRESSO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL PLANO ANUAL
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Margem de Preferência; Não

Quantidade: 9 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 43,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 5,00
Situação: Adjudicado

??Í!!Íífad0 Para: SAPIENS DISTRIBU! DORA E DISSEMINADORA DE CULTURA EIRELI , pelo melhor lance de Ri
43,0000 e a quantidade de 9 Unidade

Eventos do Item

Evento Data Observações

«j- .. 17/12/2020 AdJudicaÇão individual da proposta. FomecedonSAPIENS DISTRIBUIDORA E
Adjudicado 09:40.48 DISSEMINADORA DE CULTURA EIRELI, CNPJ/CPF: 10.709.003/0001-52, Melhor lance : R$

43,0000 *



Item: 22 - GRUPO 1

Descrição: LIVRO DIDÁTICO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferencia: Não

Quantidade: 80 Unidade de fopnecImentOÍ Unidade

E DISSEMINAD0RA DE CULTURA E!RELI , pelo melhor lance de R$

Eventos do Item 0 (j 0 6 G 3
Evento Data Observações

*a- a- a 17/12/2020 AdJ"udicaÇão individual da proposta. FornecedonSAPIENS DISTRIBUIDORA E
Adjudicado 09:40;48 DISSEMINADDRA DE CULTURA EIRELI, CNPJ/CPF:10.709.003/0001-52, Melhor lance : R$

Item: 23 - GRUPO 1

Descrição: LIVRO DIDÁTICO

ííír^TMSSKlfí!;.1!?" LIVR° JIDÁTIC0' GRAÜ A*°S INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DEFINIÇÃO
COLEÇÃO INTERDISCIPLINAR, FORMAI IMPRESSO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL PLANO ANUAL uthlN1VAO
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Pa-ticipação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 80 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 143,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 10,00
Situação: Adjudicado

t^rdVsoLT^de EIREL, , pe,o me.hor ,ance de R$

Eventos do Item

Evento Data Observações

a..- a- _■ 17/12/2020 AdJudicação inavidual da proposta. FornecedonSAPIENS DISTRIBUIDORA E
Adjud.cado 09:40.48 DISSEMI^NADORA DE CULTURA EIRELI, CNPJ/CPF: 10.709.003/0001-52, Melhor lance : R$

Item: 24 - GRUPO 1

Descrição: LIVRO DIDÁTICO

?^fí?j£° ComP'ementar: LIVRO D OÁTICO, GRAU ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
COLEÇÃO INTERDISCIPUNAR, FORMATO IMPRESSO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL PLANO ANUAL
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Pa-ucipação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 25 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 143,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 10,00
Situação: Adjudicado

t1dard%25Unfdade DISSEMINAD0RA DE CULTURA E>^LI , pe.o me,hor lance de R$

Eventos do Item

Evento Data Observações

a^- m- ^ 17/12/2020 AdJud'cação mü^idual da proposta. Fornecedor:SAPIENS DISTRIBUIDORA E
Adjudicado 09:40.48 DISSEMINADOS DE CULTURA EIRELI, CNPJ/CPF:10.709.003/0001-52, Melhor lance : R$

Item: 25 - GRUPO 1

Descrição: LIVRO DIDÁTICO

?^fír.'?âO ComP'ementar: LIVRO DIFjÁTICO, GRAU ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DFFTNTrÃn
COLEÇÃO INTERDISCIPUNAR, FORMATO APRESSO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL PLANO ANUAL DEFINIÇA0
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Par- cipaçâo Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferêncta: Não

Quantidade: 25 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 143,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 10,00
Situação: Adjudicado



DISSEMINAD0RA DE C™ «RELI , pel0 me,hor ,ance de R$

Eventos do Item

Evento Data
Observações

ahimhí^h 17/12/2020 *5íídicaçâo rdividual da proposta. FornecedorrSAPIENS DISTRIBUIDORA E
Adjudicado 09.40:48 DISSEMINADORA DE CULTURA EIRELI; CNPJ/CPF: 10.709.003/0001-52, Melhor lance : R$

JT"J UUU

Fim do documento

0Ü06G4



Pregão Eletrônico

P-íFFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO BA

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico

No 00037/2020 (SRP)

As 09:42 horas do dia 17 de dezembro de 2020, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a

autoridade competente, Sr. LUIZ VICENTE BERTI TORRES SANJJUAN, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo
n° 164/2020, Pregão n° 00037/2020.

Resultado da Homologação

grupoi 000665
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Critério de Valor: R$ 809.671,5700

Situação: Homologado

Adjudicado para: SAPIENS DISTRIBUIDORA E DISSEMINADORA DE CULTURA EIRELI - pelo melhor lance de Ri
809.671,5700 .

Itens do grupo:

■ 1 - LIVRO DIDÁTICO

' 2 - LIVRO DIDÁTICO

1 3 - LIVRO DIDÁTICO

■ 4 - LIVRO DIDÁTICO

" 5 - LIVRO DIDÁTICO

' 6 - LIVRO DIDÁTICO

' 7 - LIVRO DIDÁTICO

■ 8 - UVRO DIDÁTICO

' 9 - LIVRO DIDÁTICO

" 10 - LIVRO DIDÁTICO

' 11 - LIVRO DIDÁTICO

■ 12 - LIVRO DIDÁTICO

' 13 - LIVRO DIDÁTICO

" 14 - LIVRO DIDÁTICO

' 15 - LIVRO DIDÁTICO

' 16 - LIVRO DIDÁTICO

' 17 - LIVRO DIDÁTICO

' 18 - LIVRO DIDÁTICO

" 19 - LIVRO DIDÁTICO

" 20 - LIVRO DIDÁTICO

' 21 - UVRO DIDÁTICO

* 22 - LIVRO DIDÁTICO

* 23 - LIVRO DIDÁTICO

■ 24 - LIVRO DIDÁTICO

■ 25 - LIVRO DIDÁTICO



Item: 1 - GRUPO 1

Descrição: LIVRO DIDÁTICO

Descrição Complementar: LIVRO DIDÁTICO, GRAU ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DEFINIÇÃO
COLEÇÃO DISCIPLINAR, CONTEÚDO LMGUA PORTUGUESA, FORMATO IMPRESSO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 320 Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R$ 113,6700 Intervalo Mínimo entre Lances:R$ 10,00
Situação: Homologado

Adjudicado para: SAPIENS DISTRIBUIDORA E DISSEMINADORA DE CULTURA EIRELI , pelo melhor lance de R$
113,6700 e a quantidade de 320 Unidade .

Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

17/12/2020 Adjudicação individual da proposta. FornecedonSAPIENS DISTRIBUIDORA
Adjudicado 09.40.48 - E DISSEMINADORA DE CULTURA EIRELI, CNPJ/CPF: 10.709.003/0001-52,

Melhor lance : R$ 113,6700

17/12/2020 LUIZ VICENTE
Homologado 09-42-49 BERTI TORRES

SANJUAf,

Item: 2 - GRUPO 1

Descrição: LIVRO DIDÁTICO

Descrição Complementar: LIVRO OIDÁTICO, GRAU ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DEFINIÇÃO
COLEÇÃO DISCIPLINAR, CONTEÚDO MATEMÁTICA, FORMATO IMPRESSO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Pa-ticipação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 320 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 113,6700 Intervalo Mínimo entre Lances:R$ 10,00
Situação: Homologado

Adjudicado para: SAPIENS DISTRIBUIDORA E DISSEMINADORA DE CULTURA EIRELI , pelo melhor lance de R$
113,6700 e a quantidade de 320 Unidade .

Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

. , 17/12/2020 Adjudicação individual da proposta. FornecedorrSAPIENS DISTRIBUIDORA
Adjudicado 09:40.4S - E DISSEMINADORA DE CULTURA EIRELI, CNPJ/CPF:10.709.003/0001-52,

Melhor lance : R$ 113,6700

17/12/2020 LUIZ VICENTE
Homologado JqÁ Á BERTI TORRES

SANJUAN

Item: 3 - GRUPO 1

Descrição: LIVRO DIDÁTICO

Descrição Complementar: LIVRO DIDÁTICO, GRAU ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DEFINIÇÃO
COLEÇÃO DISCIPLINAR, CONTEÚDO LÍNGUA PORTUGUESA, FORMATO IMPRESSO '

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 335 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 113,6700 Intervalo Mínimo entre Lances:R$ 10,00
Situação: Homologado

Adjudicado para: SAPIENS DISTRIBUIDORA E DISSEMINADORA DE CULTURA EIRELI , pelo melhor lance de R$
113,6700 e a quantidade de 335 Unidade .

Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

a,,- ^ -i 17/12/2020 Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:SAPIENS DISTRIBUIDORA
Adjudicado 09;40;48 - E DISSEMINADORA DE CULTURA EIRELI, CNPJ/CPF: 10.709.003/0001-52,

Melhor lance : R$ 113,6700

17/12/2020 LUIZ VICENTí-
Homologado 09:42:4g BERTI TORRES

SANJUAN



Item: 4 - GRUPO 1

Descrição: LIVRO DIDÁTICO

Descrição Complementar: LIVRO DIDÁTICO, GRAU ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DEFINIÇÃO
COLEÇÃO DISCIPLINAR, CONTEÚDO MATEMÁTICA, FORMATO IMPRESSO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 335 Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R$ 113,6700 Intervalo Mínimo entre Lances:R$ 10,00

Situação: Homologado

Adjudicado para: SAPIENS DISTRIBUIDORA

113,6700 e a quantidade de 335 Unidade .

E DISSEMINADORA DE CULTURA EIRELI , pelo melhor lance de R$

Eventos do Item

Evento

Adjudicado

Data

17/12/2020

09:40:48

Homologado ^2020

Nome

LUIZ VICENTE

BERTI TORRES

SANJUAN

Observações

Adjudicação individual da proposta. FornecedonSAPIENS DISTRIBUIDORA

E DISSEMINADORA DE CULTURA EIRELI, CNPJ/CPF:10.709.003/0001-52,

Melhor lance : R$ 113,6700

00Ü6G7
Item: 5 - GRUPO 1

Descrição: LIVRO DIDÁTICO

Descrição Complementar: LIVRO DIDÁTICO, GRAU ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DEFINIÇÃO
COLEÇÃO DISCIPLINAR, CONTEÚDO l/NGUA PORTUGUESA, FORMATO IMPRESSO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 416 Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R$ 113,6700 Intervalo Mínimo entre Lances:R$ 10,00

Situação: Homologado

Adjudicado para: SAPIENS DISTRIBUIDORA E DISSEMINADORA DE CULTURA EIRELI , pelo melhor lance de R$
113,6700 e a quantidade de 416 Unidade .

Eventos do Item

Evento Data

Abdicado ^2020

Homoiogado ^^2020

Nome

LUIZ VICENTE

BERTI TORRAS

SANJUA\

Observações

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:SAPIENS DISTRIBUIDORA

E DISSEMINADORA DE CULTURA EIRELI, CNPJ/CPF: 10.709.003/0001-52,

Melhor lance : R$ 113,6700

DO ENSINO FUNDAMENTAL, DEFINIÇÃO

Item: 6 - GRUPO 1

Descrição: LIVRO DIDÁTICO

Descrição Complementar: LIVRO DIDÁTICO, GRAU ANOS FINAIS
COLEÇÃO DISCIPLINAR, CONTEÚDO MATEMÁTICA, FORMATO IMPRESSO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 416 Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R$ 113,6700 Intervalo Mínimo entre Lances:R$ 10,00
Situação: Homologado

Adjudicado para: SAPIENS DISTRIBUIDORA

113,6700 e a quantidade de 416 Unidade
E DISSEMINADORA DE CULTURA EIRELI , pelo melhor lance de R$

Eventos do Item

Evento Data

Adjudicado

Homologado

17/12/2020

09:40:48

17/12/2020

09:42:49

Nome

LUIZ VICEN"

BERTI TORR1

SANJUAN

Observações

Adjudicação individual da proposta. FornecedonSAPIENS DISTRIBUIDORA

E DISSEMINADORA DE CULTURA EIRELI, CNPJ/CPF: 10.709.003/0001-52,
Melhor lance , R$ 113,6700

Item: 7 - GRUPO 1

Descrição: LIVRO DIDÁTICO



Descrição Complementar: LIVRO DIDÁTICO, GRAU ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DEFINIÇÃO
COLEÇÃO DISCIPLINAR, CONTEÚDO lINGUA PORTUGUESA, FORMATO IMPRESSO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 379 Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R$ 113,6700 Intervalo Mínimo entre Lances:R$ 10,00

Situação: Homologado

Adjudicado para: SAPIENS DISTRIBUIDORA E DISSEMINADORA DE CULTURA EIRELI
113,6700 e a quantidade de 379 Unidade .

pelo melhor lance de R$

Eventos do Item

Evento Data

Adjudicado

Homologado ^2020

Nome

LUIZ VICENTE

BERTI TORRES

SANJUA*

Observações

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:SAPIENS DISTRIBUIDORA

E DISSEMINADORA DE CULTURA EIRELI, CNPJ/CPF:10.709.003/0001-52,

Melhor lance : R$ 113,6700

000668

DO ENSINO FUNDAMENTAL, DEFINIÇÃO

Item: 8 - GRUPO 1

Descrição: LIVRO DIDÁTICO

Descrição Complementar: LIVRO DIDÁTICO, GRAU ANOS FINAIS
COLEÇÃO DISCIPLINAR, CONTEÚDO MATEMÁTICA, FORMATO IMPRESSO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Margem de Preferência: Nào

Quantidade: 379 Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R$ 113,6700 Intervalo Mínimo entre Lances:R$ 10,00

Situação: Homologado

Adjudicado para: SAPIENS DISTRIBUIDORA E DISSEMINADORA DE CULTURA EIRELI , pelo melhor lance de R$
113,6700 e a quantidade de 379 Unidade .

Eventos do Item

Evento Data

a^- a- a 17/12/2020
Adjudicado 09:40:48

Homologado

Nome

LUIZ VICENTE

BERTI TORRES

SANJUAK

Observações

Adjudicação individual da proposta. FornecedonSAPIENS DISTRIBUIDORA
E DISSEMINADORA DE CULTURA EIRELI, CNPJ/CPF:10.709.003/0001-52,

Melhor lance : R$ 113,6700

Item: 9 - GRUPO 1

Descrição: LIVRO DIDÁTICO

Descrição Complementar: LIVRO DiDÁTICO, GRAU ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DEFINIÇÃO
COLEÇÃO DISCIPLINAR, CONTEÚDO LÍNGUA PORTUGUESA, FORMATO IMPRESSO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 397 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 113,6700 Intervalo Mínimo entre Lances:R$ 10,00
Situação: Homologado

Adjudicado para: SAPIENS DISTRIBUIDORA E
113,6700 e a quantidade de 397 Unidade

DISSEMINADORA DE CULTURA EIRELI , pelo melhor lance de R4

Eventos do Item

Evento Data

Adjudicado "^V™

Homologado

Nome

LUIZ VICENTE

BERTITORR.es

SANJUAN

Observações

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:SAPIENS DISTRIBUIDORA
E DISSEMINADORA DE CULTURA EIRELI, CNPJ/CPF: 10.709.003/0001-52,

Melhor lance : R$ 113,6700

Item: 10 - GRUPO 1

Descrição: LIVRO DIDÁTICO

Descrição Complementar: LIVRO OíüÁTICO, GRAU ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DEFINIÇÃO
COLEÇÃO DISCIPLINAR, CONTEÚDO MATEMÁTICA, FORMATO IMPRESSO



• Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 397 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 113,6700 Intervalo Mínimo entre Lances:R$ 10,00
Situação: Homologado

DISSEMINAD0RA DE «REU , pe.o meihor lance de R$

B^y<

Eventos do Item

Evento Data Nome

Adjudicado
17/12/2020

09:40:48

17/12/2020 LUIZVICEMTE
Homologado n9-42 50 BERTITORkêS

' ' SANJUAv

Observações

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:SAPIENS DISTRIBUIDORA
E DISSEMINADORA DE CULTURA EIRELI, CNPJ/CPF:10.709.003/0001-52,

Melhor lance : R$ 113,6700

0ÜÜ669
Item: 11 -GRUPO 1

Descrição: LIVRO DIDÁTICO

^^
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 380 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 136,3300 Intervalo Mínimo entre Lances:R$ 10,00
Situação: Homologado

?SAÍI! P: SÍPLEN5 DiSTRIBU]00RA E DISSEMINADORA DE CULTURA EIRELI , pelo melhor lance de R$
136,3300 e a quantidade de 380 Unidade .

Eventos do Item

Evento Data

Adjudicado
17/12/2020

09:40:48

Nome

17/12/2020 LUIZ VICENTE
Homologado J^JjJ{ BERTI TORRES

SANJUA\

Observações

Adjudicação individual da proposta. FornecedonSAPIENS DISTRIBUIDORA
E DISSEMINADORA DE CULTURA EIRELI, CNPJ/CPF: 10.709.003/0001-52,

Melhor lance : R$ 136,3300

HL^

Item: 12 - GRUPO 1

Descrição: LIVRO DIDÁTICO

Descrição Complementar: LIVRO DIDÁTICO, GRAU ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
COLEÇÃO DISCIPLINAR, CONTEÚDO MATEMÁTICA, FORMATO IMPRESSO '

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 380 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 136,3300 Intervalo Mínimo entre Lances:R$ 10,00
Situação: Homologado

fSU«SIdO P3ra: SAPIENS DISTRIBUIDORA E DISSEMINADORA DE CULTURA EIRELI , pelo melhor lance de R$
136,3300 e a quantidade de 380 Unidade .

Eventos do Item

Evento Data

A^icado

17/12/2020
1'^™0

Nome

LUIZ VICEM"

BERTI torr-

SANJUAN

Observações

Adjudicação individual da proposta. FornecedonSAPIENS DISTRIBUIDORA
E DISSEMINADORA DE CULTURA EIRELI, CNPJ/CPF: 10.709.003/0001-52,

Melhor lance : R$ 136,3300

Item: 13 - GRUPO 1

Descrição: LIVRO DIDÁTICO

^TQr^rl^^Mxc1;^0 -D1-)ÁT1C0' GRAU AN°S FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DEFINIÇÃO
DISCIPLINAR, CONTEÚDO LÍNGUA PORTUGUESA, FORMATO IMPRESSO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Par -cipação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência Não



Quantidade: 351 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 136,3300 Intervalo Mínimo entre Lances:R$ 10,00
Situação: Homologado

í?J-,J Para: SAPIENS DISTRIBUIDORA E DISSEMINADORA DE CULTURA EIRELI , pelo melhor lance de R$
136,3300 e a quantidade de 351 Unidade

Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

aa- a- * 17/12/2020 Adjudicação individual da proposta. FornecedonSAPIENS DISTRIBUIDORA
Adjudicado 09;40:48 - E DISSEMINADORA DE CULTURA EIRELI, CNPJ/CPF: 10.709.003/0001-52,

Melhor lance : R$ 136,3300

17/12/2020 LUIZ VICENTE
Homologado «9.42-50 BERTI TORCES

" SANJUA\

000670
Item: 14 - GRUPO 1

Descrição: LIVRO DIDÁTICO

Descrição Complementar: LIVRO OIDÁTICO, GRAU ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DEFINIÇÃO
COLEÇÃO DISCIPLINAR, CONTEÚDO MATEMÁTICA, FORMATO IMPRESSO ruivuAMtN IAL, üthlNILAO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 351 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 136,3300 Intervalo Mínimo entre Lances:R$ 10,00
Situação: Homologado

Sd^síuS* ' DISSEMINAD0RA DE C™ ™EL, , pe.o n,e.hor ,ance de R$

Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

hm,,ai~ a 17/12/2020 Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:SAPIENS DISTRIBUIDORA
Adjudicado 09:40:48 - E DISSEMINADORA DE CULTURA EIRELI, CNPJ/CPF: 10.709.003/0001-52,

Melhor lance ; R$ 136,3300

17/12/2020 LUIZ VICEM E
Homologado qq f? ?n BERTI TORRAS

SANJUAN

Item: 15 - GRUPO 1

Descrição: LIVRO DIDÁTICO

S?f??5° ComPlemenlar: LÍVR° DIDÁTICO, GRAU ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
COLEÇÃO DISCIPLINAR, CONTEÚDO LÍNGUA PORTUGUESA, FORMATO IMPRESSO
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 282 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 136,3300 Intervalo Mínimo entre Lances:R$ 10 00
Situação: Homologado

?S£™ Para: SAPIENS DISTRIBUfDORA E DISSEMINADORA DE CULTURA EIRELI , pelo melhor lance de R$
136,3300 e a quantidade de 282 Unidade .

Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

ah,- a- a 17/12/2020 Adjudicação individual da proposta. FornecedonSAPIENS DISTRIBUIDORA
Adjudicado 09:40.48 - E DISSEMINADORA DE CULTURA EIRELI, CNPJ/CPF:10.709.0O3/0001-52,

Melhor lance : R$ 136,3300

i7/i2/?o?n LUIZ vicent:
Homologado 09-42-51 BERTI TORRE

" SANJUAN

ES

SANJUAN

Item: 16 - GRUPO 1

Descrição: LIVRO DIDÁTICO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Paocipação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência; Não

Quantidade: 282 v Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 136,3300 Intervalo Mínimo entre Lances:R$ 10,00



Situação: Homologado

SSS* ' DISS CULTURA EIRELI , pel0 me,hor .ance de R$

Eventos do Item

Evento Data Nome m.
nome Observações

AriíiiHiraHn 17/12/2020 Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:SAPIENS DISTRIBUIDORA
Adjud,cado 09;40:48 - E DISSEMINADORA DE CULTURA EIRELI, CNPJ/CPF: 10 709.003/000152

Melhor lance : R$ 136,3300

17/12/2020 LUIZ VICEjTE
Homologado Q9.42.5i BERTI TORRES

san:uav 000671

Item: 17 - GRUPO 1

Descrição: LIVRO DIDÁTICO

c°ol1%%S^^
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

S^—liííL ., «»«— * fornecimento: Unidade

E DISSEMINADORA DE CULTURA EIRELI , pelo me.hor ,ance de R$

Eventos do Item

Evento Data Nome
Observações

AHinHir^ 17/12/2020 Adjudicação individual da proposta. FornecedonSAPIENS DISTRIBUIDORA
Adjudicado 09:40.48 - E DISSEMINADORA DE CULTURA EIRELI, CNPJ/CPF: 10.709.003/0001-52?

Melhor lance : R$ 136,3300

17/12/2030 LUIZ VICENTE
Homologado Vo ÍVTcT BERTI TORRES

SANJUAN

Item: 18 - GRUPO 1

Descrição: LIVRO DIDÁTICO

c

^^^^^,^ °° — FUNDAMENTAL, OEHN.ÇÃO
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Pa-jcípação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência; Não

Quantidade: 248 Unidade de fornecimento: Unidade

SEEr^3300 Interval°Mínimo entre—*^

.ance de R$

Eventos do Item

Evento Data Nome
Observações

,HillrtiraHA 17/12/2020 Adjudicação individual da proposta. FornecedorSAPIENS DISTRIBUIDORA
Adjudicado 09.40:48 - E DISSEMINADORA DE CULTURA EIRELI, CNPJ/CPF: 10.709.003/0001-52?

Melhor lance : R$ 136,3300

Homologado ^K*!??0 BERTI TORRES
" ' SANJUAN

Item: 19 - GRUPO 1

Descrição: LIVRO DIDÁTICO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Part.-ipação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência Não

Quantidade: 110 Unidade de fornecimento: Unjdade

Valor Estimado: R$ 136,3300 Intervalo Mínimo entre Lances:R$ 10,00
Situação: Homologado



^£nn P3ra: S!PLEN5 DISTRItiUID0RA E DISSEMINADORA DE CULTURA EIRELI , pelo melhor lance de R$
136,3300 e a quantidade de 110 Unidade *

Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

am.,m- a 17/12/2020 Adjudicação individual da proposta. FornecedonSAPIENS DISTRIBUIDORA
Adjudicado 09:40.48 - E DISSEMINADORA DE CULTURA EIRELI, CNPJ/CPF: 10.709.003/0001-52,

Melhor lance : R$ 136,3300

17/12/2020 LUIZVICFNTE
Homologado 09-«-5i BERTI TORRES

SANJU.N 6

Item: 20 - GRUPO 1

Descrição: LIVRO DIDÁTICO

?ofprfn0TMx?^Pr^n,nT!ar: LIVR° OIDATICO' GRAU ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
COLEÇÃO INTERDISCIPLINAR, FORMA~O IMPRESSO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL PLANO ANUAL
Tratamento Diferenciado: Tipo I - participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 9 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 59,6700 Intervalo Mínimo entre LanceS:R$ 5 00
Situação: Homologado

íuTntidadede Sad^™ E DISSEMINAD0RA DE CULTURA EIRELI , pe.o me.hor lance de R$e a quantidade de

Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

ArtiiiHirart 17/12/2020 Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:SAPIENS
aüju o 09:40:48 " DISTRIBUIDORA E DISSEMINADORA DE CULTURA EIRELI

CNPJ/CPF:10.709.003/0001-52, Melhor lance : R$ 59,6700

17/12/2020 LUIZ VICENTE
Homologado 09-42-si BERTI TORRES

SANJUAN

Item: 21 - GRUPO 1

Descrição: LIVRO DIDÁTICO

Descrição Complementar: LIVRO DIDÁTICO, GRAU ANOS TNirTAiç no fmctmí-i o mma m chita ■

COLEÇÃO INTERDISCIPLINAR, FORMATO IMPRESSO, MRA^Rfm^ADiaONA^N^ANWL^^
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 9 Unidade de fornecimento: Unidade

€
EIRELI , pelo melhor lance de R$

Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

17/12/2020 Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:SAPIENS
09:40:48 " DISTRIBUIDORA E DISSEMINADORA DE CULTURA EIRELI

CNPJ/CPF:10.709.003/0001-52, Melhor lance : R$ 43,0000
i7m/?n:)n LUIZ vicenti?

Homologado 0942 52 BERTI TORRES
SANJUAN

Item: 22 - GRUPO 1

Descrição: LIVRO DIDÁTICO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Par: cipação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

„ . Ia.6" nj. Unidade de fornecimento: Unidade

CULTURA EIREL. , pe,o mMwr ,ance de R$



Eventos do Item

Evento Data Nome
Observações

AHiiiHir-aHn 17/12/2020 Adjudicação individual da proposta. Fornecedor-^APIFNQ nrcTDrDiurínn*Adjudicado 09;40.48 . E DISSEMINAD0RA D£ CUPLTPRA EIREueCc^cSpAF7f0N^S™BUIDORA

Melhor lance : R$ 143,0000

Homologado ^2/2020 g*™™

000673
Item: 23 - GRUPO 1

Descrição: UVRO DIDÁTICO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 80 ., -j .. . -

Valor Estimado: R$ 143,0000 ííto™^ m'fOrneCÍÍ"ento: umaaae
Situação: Homologado InterVa'° Minimo entre Lanc«:R$ 10,00

eD80TUnfdLade RA E DISSEMINAD0RA DE CULTURA EIRELI , pelo melhor lance de R$

Eventos do Item

Evento Data Nomp A>. -
«orne Observações

Adiudirarfn 17/12/2020 Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:SAPIENS DISTRIBUIDORA
Adjudicado 09;40.48 - E DISSEMINADORA DE CULTURA EIRELI, CNPJ/CPF: 10.709.003/0001-52

Melhor lance : R$ 143,0000

\ll\->n<\-><\ LUIZ VICENTE
Homologado 094252 BERTI torres

SANJUAN

Item: 24 - GRUPO 1

Descrição: UVRO DIDÁTICO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 25 Unidade de fornecimento. Unidade

r^rir430000

c
^^^ E «SSEMINADORA DE CULTURA EIRELI . pelo melhor lance de R$

Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

AdTudirario 17/12/2020 Adjudicação individual da proposta. FornecedonSAPIENS DISTRIBUIDORA
Adjudicado 09;40:48 - E DISSEMINADORA DE CULTURA EIRELI, CNPJ/CPF: 10.709.003/0001-52

Melhor lance : R$ 143,0000

17/12/2070. LUIZ VICEN i i
Homologado Q9-42-52 BERTI TORRES

SANJUAN

Item: 25 - GRUPO 1

Descrição: LIVRO DIDÁTICO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Part opação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Margem de Preferência Não

S™™!!?:". n+ . „ MM Unidade de fornecimento: Unidade
.$ 10,00

DE CU^URA BRELI , pe.o me.hor ,ance de R$



Eventos do Item

Evento Data Nome

, 17/12/2020 LUIZ VICENTE
Homologado V9 42 52 BERTI torres

SANJUA^

Observações

Melhor lance : R$ 143,0000

Fim do documento

c



UNICIPAL DE SOBRADINHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE CONTRATOS, DE BENS E SERVIÇOS

DIVÍSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) N° 037/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°164/2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 103/2020

O MUNICÍPIO DE SOBRADINHO/BA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av
José Balbino de Souzs /n°, Centro. Sobradinho/BA - CEP n<\ 48.925-000, neste ato representado

. senhor LUIZ VICENTE BERTI TORRES SANJUAN, brasileiro, casado
o n°. 005.550.575-93, portador da Cédula de Identidade (RG/CIC) n°
pela SSP/BA, residente e domiciliado na Rua Promíssão, n°. 20 Vila
Sobradinho, Estado da Bahia, doravante denominado simplesmente
iro fado a empresa SAPIENS DISTRIBUIDORA E DISSEMINADORA DE
soa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n°

sede à Rua Dr José Mariano, n° 361, Sala 02, CEP: 55.295-335, Santo
neste ato representada pelo Sr. José Fernando Correia Ferro e Silva
n°. 026.620.164-42, residente e domiciliado Rua Vereador João Bezerra
Vista, Garunhus-PE, CEP: 55.292-380, ora em diante denominada

pelo Prefeito Municipal,

inscrito no CPF/MF se

083.21461-53, expedid;

Santana, Município de

CONTRATANTE e do .

CULTURA EIRELI, p

10.709.003/0001-52, eu-

Antônio, Garanhuns- PE

inscrito no CPF/WF sob

Sobrinho, N° 146, Bo

eletrônica, para REGI

RESOLVE registrar os

classificação por ela ale,

sujeitando-se as partes

alterações, no Decreto n

seguir:

_, , .' " '"'^i uia cm uianie aenominaaa

consid,-.ando o julgamento da licitação na modalidade de pregão na forma

DE PREÇOS n° 037/2020, processo administrativo n° 164/2020
ecos da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a
pada e na quantidade cotada, atendendo as condições previstas no edital

:s normas constantes na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas

7.892. de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a

1. DO OBJETO

1.1. A preser Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de

materiais pedagógicos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Educação do Município de Sobradinho, especificado nos itens do Termo de Referência, edital
de Pregão n° 037/2^0 que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora,
independentemente ■ ;.; transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço -gistrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor e as
demais condições afetadas na proposta são as que seguem:

ITEM

01

DESCRIÇÃO

Material de apoio pedagógico para o Io

ndamental - Línguaano do Ensino

Portuguesa

Descrição compje-

Material de apoio

ano do Ensino (

Portuguesa: I.

íntar do produto:

! edagógico para o 1o

ndamental - Língua

vro consumfvel,

destinado aos alunos do Io ano do

Ensino Fundamental, com textos e
atividades selecio idos e elaborados a

partir da Matriz de Referência do Saeb. A

UND

UND

QT

320

MARCA

EDITORA

MODERNA

V. UNT.

R$

113,67

V. TOTAL

R$ 36.374,40

CNPJ/MF: 16.444.804D001-10 -Avenida José Balbino de Souza, s/n, Centro, Sobrad
C h..P: 48.925-000 - sobradinho.licitacao@gmail.com



DE SOBRADINHO

seqüência de corte

organizada de acorde

definidos pefa Base

Curricular (BNCC) ,

considerando uma ot

dificuldade. Em Linç
livro deve enfatizar

sistema de escrita alf;
às práticas de fluêno

leitora que trab;

habilidades, levando

variados sentidos de

tais como: Advinha, qi

bilhete, piada, texto jo=

curiosidade, tirinha, ler

objetivo de consolití-

leitora. Cada lição de.

para duas horas/aula

com graus progressiv

envolvendo diferentes

disso devem ser ofere

Leitura, a ser

bimestra(mente, com

fornecer aos alunos in

adequada ao gênero e

estimulando o desaf

fluêncía. O material do

ainda, peças destaca

como material de apoie

leitura e material de h;

destacávet que fomer;

as competências sor

cada bloco de conteúc>

livro, o aluno deverá t.

no próprio livro, sem

simulados, a sei
bimestralmente, relativi

habilidades trabalhada

lições anterior e, progr€

complexas, com o objet

avaliação do processo ;

dos estudantes cor

habilidades previstas a :

com os descritores

Referência do Saeb. Ca

considerar o deser-

competência leitora a pa

dos descritores que comi

Referência do Saeb pa>

Língua Portuguesa.

disponibilizado ambier!
forneça à secretaria o

escolas e aos professs

geral acerca do a;.

estudantes no que <

competência leitora

matemática, onde dever

resultados dos simulaci

estudantes, propiciando

1 ias deve estar

um os conteúdos

Nacional Comum

ira o 1o ano,

!m crescente de

■ ! Portuguesa, o

3 aquisição do

i ético e dar início

e compreensão

■ iiem múltiplas

. apreensão dos

liferentes textos,

•;drinha, parienda,

n-ulístico, legenda,

■■ -i e fábula, com o

a competência

:' á ser planejada

ontendo tarefas

■•-, de dificuldade

abilidades além

íos Desafios de

■i aplicados

:> objetivo de

- atividade lúdica,

■ rj mesmo tempo

de ler com

i -ino deve incluir,

s e tabuleiros

ís atividades de

- )io cartonado e

o trabalho com

emocionais. A

■ trabalhados no

'i :ontrar inserido

'olhas à parte,

n aplicados

às principais

no bloco de

: ^vãmente mais

- > de propiciar a

: aprendizagem

relação às

■ rtir do trabalho

a Matriz de

•: simulado deve

. ilvimento da

':r da disposição

■ em a Matriz de

■ o 1° ano, em

Deverá ser

e virtual que

educação, às

■ís uma visão

'■ndizado dos

respeito à

competência

ser tabulados

:■ feitos pelos

a gestão e

G 067G

CNPJ/MF: 16.444.804/0001 -1 ü - Avenida José Balbino de Souza, s/n, Centro, Sobradinho/BA.
CEP: 48 925-000 - sobradinho.licitacao@gmail.com



JpiCIPAL DE SOBRADINHO

monitoramentü

ensino durants

material e suas

=i evolução da rede de

a implementação do

opostas pedagógicas.

Material de apcí

ano do Ens^

Matemática

Descrição corrp

Material de apt

ano do Ensi .

Matemática:

destinado aos

Ensino Fundai'

atividades sele::

partir da Matriz -<

seqüência de

organizada de a

definidos pela r

Curricular (BNf

considerando ur ■

dificuldade. Err

devem trabalha

da Matemática i

resolução de

desenvolvendo n ;

e as habilidades .

exames de alfab-

temas que fome-

como: números

sistema monetán

deslocamento,

02 adição e subiraç

planas e espaci,

decomposição, [;■■,

lição deverá ser

toras/aula conte

progressivos de ;

diferentes habilic.

aluno deve i

destacáveis corr-

uso dos jogos a

material de apoio

que fomente ■

competências so

bloco de conteürí.

deverá encontrar i

sem folhas à pa,

aplicados bit:

aproximadamente

às principais hab

bloco de n

progressivamente

o objetivo de pre i

processo de

estudantes com í

previstas a parti'-

descrítores da Mi;t

Saeb. Cada símui \

desenvolvimento

j pedagógico para o 1

o Fundamental I -

nientar do produto:

pedagógico para o 1o

■ > Fundamental I -

Livro consumfvet,

nlunos do Io ano do

■sentai, com textos e

nados e elaborados a

Referência do Saeb. A

■onteúdos deve estar

jrdo com os conteúdos

^se Nacional Comum

■ ) para o 1o ano,

i ordem crescente de

Matemática, os livros

onceitos fundamentais

r meio de jogos e da

situações-problema,
ensamento estratégico

e serão avaliadas nos

: zação, contemplando

-m esse processo, tais

e códigos, formas,

brasileiro, percurso e

quências numéricas,

). figuras geométricas

medidas de tempo,

elas e gráficos. Cada

ufanejada para duas

■■o tarefas com graus

; ficuldade envolvendo

des. O material do

!uir, ainda, peças

material de apoio ao

ia recurso didático e

artonado e destacável

trabalho com as

lemocíonais. A cada

trabalhados, o aluno

erido no próprio livro,

simulados, a serem

stralmente, com

: G questões, relativas

ades trabalhadas no

es anterior e,

lais complexas, com

ciar a avaliação do

iprendizagem dos

ação às habilidades

;o trabalho com os

z de Referência do

o deve considerar o

da competência

UND 320
EDITORA

MODERNA

R$

113,67
R$ 36.374,40

7

CNPJ/MF: 16.444.804 0001-10 -Avenida José Balbino de Souza, s/n, Centro, Sobradin
P: 48.925-000-sobradinho.licitacao@gmail.com



matemática a partir

seguintes habílidade:

2N1.1, 2N1.2, 2G1

[2N1.7, 2N2.3, Simu
2N1.7, 2N2.1, 2A1

I2E1.1, Simulado 3
I2G1.2, 2G1.3, 2N1.5
|2N2.2, Simulado 4
2N1.4, 2N1.5, 2N1.8.

' 2E1.3 todos referen;
Referência do Saeb de

Material de apoio ped

[ano do Ensino Fundi
| Portuguesa
Descrição complemenír

[Material de apoio pedr
ano do Ensino Fund;

Portuguesa; Livro

(destinado aos aluno?
[Ensino Fundamental
I atividades selecionado;

| partir da Matriz de Refc
seqüência de conteú

organizada de acordo c

definidos pela Base l

[ Curricular (BNCC) p,
considerando uma ord

| dificuldade. Em Língu,
livro deve enfatizar prá;i

| compreensão leitora.

1 habilidades alinhadas

| avaliadas nos exames
principalmente na Avalia
Alfabetizaçáo, levando ,

variados sentidos de c

tais como: Convite, o

trava-língua, poemas,

[regras de jogo, história
mito, conto popular

[expositivo e jornalístico
Ide consolidar a comi

I Cada lição deverá ser
[duas horas/aula, conter
• graus progressivos

[envolvendo diferentes h-
[disso devem ser ofereci
Leitura, a serer

btmestralmente, com
| fornecer aos alunos uma
! adequada ao gênero e a
[estimulando o desafio
fluência. O material do ali

| ainda, peças destacave
como matéria! de apoio ;

leitura e material de apc

J destacável que fomente
as competências sócio

! cada bloco de conteúdos
livro, o aluno deverá en.

disposição do;

Simulado 1 -

2G1.3, 2G2.1,

■ia 2 - 2N1.5,

2A1.3, 2A1.4,

- 2N1.7, 2A1.1,

2N1.6, 2N2.1 e

2N1.2, 2N1.3,
-'M1.1, 2E1.2 e

"; à Matriz de

.latemática.

igogico para o 2a

tentai - Lfngua

! do produto:

ôgico para o 2o

■nenta! - Língua

consumível,

do 2o ano do

com textos e

e elaborados a

viciado Saeb. A

'■is deve estar

n os conteúdos

! cional Comum

' o 2° ano,

i crescente de

Portuguesa, o

is de fluência e

desenvolvendo

s que serão

; affabetizaçáo,

30 Nacional de

apreensão dos

crentes textos,

íiga de roda,

~eita culinária,

";m quadrinhos,

fábula, texto

om o objetivo

lència leitora.

planejada para

) tarefas com

'■'■ dificuldade

; ilidades, além

■s Desafios de

i aplicados

objetivo de

■ ividade lúdica,

mesmo tempo

de ler com

□ deve incluir,

■ e tabuleiros

- atividades de

cartonado e

trabalho com

•locionais. A

" abalhados no

mtrar inserido

UND 335
EDITORA

MODERNA

R$

113,67
R$ 38.079,45

CNPJ/MF: 16.444.804/0001-1';Avenida José Bafblno de Souza, s/n, Centro, Sobradinho/BA.
ChP: 48 -Í25-000 - sobradinho.licitacao@gmail.com
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jjjUNICIPAL DE S0BRADINH0

'no próprio livr

I simulados,
bimestralmente

^ questões. ■
habilidades trai

' lições anterior c
I complexas, con

! avaliação do pr
I dos estudante
habilidades pre,

com os desc

Referência do S

! considerar o

I competência leiu

dos seguintes c-

1 Referência do S

Portuguesa). K

[ Portuguesa, de.
folhas de rr.

destacáveis, nãc

que deverão £•<

alunos ao reali?-

Ique se farnilian;:
provas oficiais. $■,•

I externas.

sem folhas à parte,

serem aplicados

jom aproximadamente

elativas às principais

Ihadas no bloco de

progressivamente mais

■ objetivo de propiciar a

esso de aprendizagem

com relação às

tas a partir do trabalho

ores da Matriz de

b. Cada simulado deve

desenvolvimento da

3 a partir da disposição

icritores da Matriz de

■3b do 2°. Ano (Língua

livro de Língua

rão estar inseridas

costas / gabaritos

^endo folhas a parte,

preenchidas pelos

em o simulado, para

tí com o modelo de

ilar ao das avaliações

I Material de apoio

1 ano do Ensino

| Matemática
Descrição comple

[Material de apoi:
ano do Ensinu

' Matemática: l
| destinado aos ai
! Ensino Fundamt

[atividades selecic
I partir da Matriz de
I seqüência de ■:
! organizada de ao
I definidos pela B
'Curricular (BNCü
considerando um.-'

'dificuldade. Em r

I devem trabalhar c
I da Matemática pr
! resolução de

desenvolvendo o pi

e as habilidades c:

exames de alfabet

[ temas que fomente

como: figuras, r.

sistema de

| seqüências e pe1
medidas, sistema

| medidas de temt
malha quadriculac :

! seqüências nunu

multiplicação e

! geométricas espst

I lição deverá ser :

pedagógico para o 2o

Fundamental I -

entar do produto:

pedagógico para o 2o

Fundamentai I -

'• vro consumível,

unos do 2o ano do

ntal, com textos

ados e elaborados

:eferéncia do Saeb. A

íteúdos deve estar

'o com os conteúdos

-,e Nacional Comum

para o 2o ano

ordem crescente de

atemática, os livros

iceitos fundamentais

meio de jogos e da

situações-problema,

isamento estratégico

serão avaliadas nos

ação, contemplando

) esse processo, tais

nerais, números e

meração decimal,

irsos, grandezas e

nonetário brasileiro,

deslocamento na

tabelas e gráficos,

:as e conjuntos,

divisão, figuras

íís e planas. Cada

anejada para duas

UND 335
EDITORA

MODERNA

ü

R$

113,67

0679

R$ 38.079,45

CNPJ/MF: 16.444.804/0001 -10 - Avenida José Baibíno de Souza, s/n, Centro, Sobradi
CE P: 48.925-000 - sobradinho.licitacao@gmail.com



fiflffiMWfNICIPAL DE SOBRADIMHO
I horas/aula contendo ";.
■progressivos de dific
(diferentes habilidade:

I aluno deve inclu.r
destacáveis e tabuleirt

apoio ao uso dos jo<:

didático e material de

destacável que fomer!.

as competências so

cada bloco de contem
[aluno deverá encon
próprio livro, sem '

I simulados, a se
! bimestralmente, com
35 questões, refatfv;

| habilidades trabalhada .-
lições anterior e, progrs

complexas, com o obje'

(avaliação do processo
dos estudantes cg

| habilidades previstas a :
com os descritores

Referência do Saeb. Ca
'considerar o desei

I competência matemáti
I disposição dos seguii
I Simulado 1 - 2N1 3
[2N1.7, 2N1.8, 2A1.1
2N1.1, 2N2.1, 2M1 1

!2M1.4, 2M1.7, 2M2.3 e .
13 - 2N1.2, 2A1.2, 2A1

2G2.1.2E1.2, 2E1.3 e 2-
I- 2N1.4, 2N2.2, 2N2 3
J2M1.5, 2M1.6, 2M2.1 ,
referentes ã Matriz de

| Saeb do 2°. ano (Materna

1:efas com grauf

íade envolvendo

O material do

ainda, peças

;omo material de

s como recurso

:joío cartonado e

o trabalho com

nemocionaís. A

^ trabalhados, o

^r inserido no

'lhas à parte,

•■m aplicados

nroximadamente

às principais
no bloco de

vivamente, mais

0 de propiciar a

■■'i aprendizagem

relação às

irtir do trabalho

ia Matriz de

1 simulado deve

olvimento da

a partir da

ís descritores:

2N1.5, 2N1.6,

.iimulado 2 -

2M1.2. 2M1.3,

E1.1, Simulado

2A1.4, 2G1.1,

.2.1 Simulado 4

2G1.2, 2G1.3,

2M2.2, todos

Referência do

:a).

OuOoUO

Material de apoio pedagógico para o 3o
|ano do Ensino Fundamental - Língua
Portuguesa

! Descrição complementar ) produto:
| Material de apoio pedac jico para o 3D
ano do Ensino Fundan-:ntal - Língua
Portuguesa: Livro consumível,
{destinado aos alunos cio 3o ano do
Ensino Fundamental om textos e

| atividades selecionados elaborados a
partir da Matriz de Refere ia do Saeb. A

05 seqüência de conteútí!
I organizada de acordo cc

I definidos pela Base Nc
I Curricular (BNCC) pa;
considerando uma orde-

'dificuldade. Em Língua
[atividades devem trazer ■„■
de gêneros textuais a par

I organizem exercícios a-:

[que trabalhem múltiplc
levando à apreensão

| sentidos de diferentes tev

deve estar

os conteúdos

onal Comum

o 3o ano,

crescente de

>rtuguesa, as

a diversidade

' dos quais se

compreensão

habilidades,

os variados

s, tais como:

UND 416
EDITORA

MODERNA

R$

113,67
R$47.286,72

CNPJ/MF: 16.444.804/0001-10 ; Avenida José Balbino de Souza, s/n, Centro, Sobradinho/
. 48 ^5-000 -sobradinho.Hcitacao@gmail.com
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História em

1 instruções de >
| pessoal, bilhf
instrucional, c:1

jtirinha, poema r
diário pessoal. ;->.

!de assombraçãt
I de mistério e?
científica, com c

I competência le ■
I ser planejada

'contendo tarefam
I de dificuldade
[habilidades. O ■
incluir material

I destacável que
as competênci.-

cada bloco de c

'livro, o aluno dt
no próprio livro

| simulados, a
bimestralmente

[43 questões, '
! habilidades trab
lições anterior e

I complexas, com ■.
avaliação do proi

[ dos estudantes
habilidades prev^

I com os descn

Referência do Sai

! considerar o
I competência leite
dos seguintes de

lD1, D2, D3, D5 r.
ID1.D2, D3, D4. .: ■
D3, D4, D6, D7, D>

|D2, D4, D5, D 7
referentes à Mar.

Saeb para Língué-

Ide Língua Portu
inseridas folhas c1*.

destacáveis, não

que deverão se

I alunos ao realiza-■
I que se familiarize

provas oficiais, sin

[externas.

quadrinhos, fábula,

nfecção, poema, carta

e convite, texto

o de fadas, notícia,

rativo, receita culinária,

i incio publicitário, conto

regras de jogos, conto

texto de divulgação

bjetivo de consolidar a

a. Cada lição deverá

.>ara uma hora/aula,

om graus progressivos

envolvendo diferentes

íterial do aluno deve

a apoio cartonado e

■ ■nente o trabalho com

socioemocionais. A

teúdos trabalhados no

srá encontrar inserido

sem folhas à parte,

serem aplicados

)m aproximadamente

ativas às principais

ladas no bloco de

agressivamente mais

objetivo de propiciar a

sso de aprendizagem

com relação às

ts a partir do trabalho

res da Matriz de

Cada simulado deve

esenvolvimento da

a partir da disposição

ntores: Simulado 1 -

e D10. Simulado 2 -

e D13, Simulado 3-

1 e D15, Simulado 4-

D10 e D14 todos

de Referência do

Portuguesa. No livro

esa, deverão estar

respostas / gabaritos

^ndo folhas a parte,

preenchidas pelos

ti o simulado, para

com o modelo de

ir ao das avaliações

Material de apoio »?dagógico para o 3o
I ano do Ensino Fundamental -
Matemática

Descrição compler- itar do produto:

Material de apoio r:-dagógico para o 31
ano do Ensin Fundamental

Matemática: Livro consumfvel,
destinado aos alunos do 3o ano do
Ensino Fundamental, com textos e

| atividades selecion ijds e elaborados a
partir da Matriz de F ferência do Saeb. A

- UND 416
EDITORA

MODERNA

(J068Ü

R$

13,67
R$ 47.286,72

CNPJ/MF: 16.444.804/^001-10 - Avenida José Balbino de Souza, s/n, Centro, Sobradif
C b P: 48.925-000 - sobradinho.licitacao@gmail.com
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seqüência de conte

organizada de acorde
definidos pela Base

Curricular (BNCC) |

(considerando uma o-
(dificuldade. Em Mater
[ ser o domínio de esí-
[que levem ao de.;
competência materna',

[questões que guiem c«
! detalhado e por etapa
| desde a compreensr:
matemática e dos e

1 resolução das s

| contemplando temas qi
processo, tais como: N;

I dígitos e sistema de n,.
I reta numérica, adies
números e gráficos, loc

poliedros e corpos -i

I geométricas planas
retangular na múltipla

I multiplicação, números
dígitos e sistema de nj

agrupamentos e de:

| números, medidas de (*■
de capacidade e compr.

l divisão. Cada |iç:,
I planejada para uma ho>
tarefas com graus |

dificuldade envolven

habilidades. O material

incluir, ainda, peças

[poliedros como matérias
Idos jogos como rec,
material de apoio carton;

I que fomente o trsr.

| competências socioemo-
bloco de conteúdos trab.

! deverá encontrar inserida
Jsem folhas à parte, sim ,
aplicados bimestralr

aproximadamente 56 qt>

!às principais habilidades
I bloco de lições
progressivamente, mais .

jo objetivo de propiciar

processo de apren

(estudantes com relação
'previstas a partir do ir;

jdescritores da Matriz de
JSaeb. Cada simulado de
desenvolvimento da

I matemática a partir da
I seguintes descritores: Sin
|D13, D14, D16, D17
Simulado2-D1, D2, D3,
D27, Simulado 3 - D6; D"

ID15 e D28, Simulado 4 -

fos deve estar

im os conteúdos

"acionai Comum

■ra o 3" ano,

m crescente de

i'ica, o foco deve

:égias de cálculo

wolvimento da

i por meio de

ilunos, de modo

que perpassem

da linguagem

ünciados até a

^ções-probíema,

fomentem esse

■ eros de até três

■eração decimal,

e subtração,

zação no plano,

í:ondos, figuras

organização

ção, tabela e

;ie até quatro

;ração decimal,

suposições de

ipo, de massa,

ento. perímetro

deverá ser.

aula, contendo

jgressivos de

■ diferentes

Io aluno deve

:estacáveis de

í apoio ao uso

■o didático e

o e destacável

ho com as

jnais. A cada

iados, o aluno

o próprio livro,

idos, a serem

' nte, com

toes, relativas

' abalhadas no

anterior e,

■nplexas, com

avaliação do

imagem dos

;s habilidades

! alho com os

Referência do

considerar o

competência

sposição dos

Jiado 1 - D10,

J19 e D28,

4, D18, D20e

D8, D9, D13,

06, D7, D11,

CNPJ/MF: 16.444.8O4/OOO1;10 Avenida José Balbtno de Souza, s/n, Centro, Sobradinho/BA
CEP: 48 ?25-000-sobradinho.licitacao@gmaH.com
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c

D17, D18, D20

| Matriz de Rt
Matemática. N
(deverão estar
respostas / gat

I sendo folhas a
| preenchidas peh

I simulado, para c
modelo de prov;

l avaliações exten

todos referentes à

do Saeb de

livro de Matemática,

inseridas folhas de

ritos destacáveis, não

arte. que deverão ser

alunos ao realizarem o

■3 se familiarizem com o

oficiais, similar ao das
-s.

Material de apoio pedagógico para o 4
ano do Ensino Fundamental - Língua
Portuguesa

lentar do produto:

pedagógico para o 4'

undamentaf - Língua
ivro consumível,
unos do 4o ano do

Ensino Fundamental, com textos e
atividades selea i ados e elaborados a

Referência do Saeb. A

nteúdos deve estar

do com os conteúdos

se Nacional Comum

> para o 4o ano,

ordem crescente de

■igua Portuguesa, as

azer uma diversidade

a partir dos quais se

os de compreensão

1 últiplas habilidades,

isão dos variados

es textos, tais como:

'o informativo, conto,

ema, verbete, notícia,

o científica, crônica,

Descrição compi

I Material de apo
ano do Ensino

Portuguesa:

destinado aos

| partir da Matriz d
[seqüência de

organizada de a:

| definidos pela E
Curricular (BNC

considerando un>

I dificuldade. Em
I atividades devem
de gêneros textj^

organizem exerc

| que trabalhem
levando à ap^í

I sentidos de difer-
Itirinha, fábula, te
texto expositivo, f

[texto de divulga-:
carta, anúncio pi.l

e mito, com o ot

competência leitor

ser planejada p

contendo tarefas c

Ide dificuldade í
[habilidades. O m
! incluir, ainda, mate

I e destacável que f.
as competências

Içada bloco de con
[livro, o aluno dev.
1 no próprio livro

I simulados, a

I bimestralmente, o
136 questões, rei
'habilidades traba

[ lições anterior e. p
complexas, com o <

avaliação do proce

I dos estudantes
habilidades prevista

[ com os descrito

citário, conto popular

tivo de consolidar a

! Cada lição deverá

■a uma hora/aula,

n graus progressivos

■ volvendo diferentes

írial do aluno deve

■i! de apoio cartonado

■íente o trabalho com

socioemocionais. A

Jdos trabalhados no

■■-á encontrar inserido

■■ffl folhas à parte,

serem aplicados

i aproximadamente

vas às principais

das no bloco de

^ressivamente mais

jetivo de propiciar a

■o de aprendizagem

;om relação às

a partir do trabalho

s da Matriz de

CNPJ/MF: 16.444.804/0001-10 -Avenida José Baibino de Souza, s/n, Centro, Sobradin
C l P: 48.925-000 - sobradinho.licitacao@gmail.com
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| Keferência do Saeb. C
considerar o des

' competência leitora a i
Idos seguintes descritc
|D1, D2, D3, D4, D5 e

D2, D4, D7, D8e D11

|D6, D10, D11, D14 e í
D1. D5, D6, D7. [\

'referentes à Matriz c
ISaeb para Língua Per
Ide Língua Português
inseridas folhas de res

I destacaveis, não send
que deverão ser pr

alunos ao realizarem

'que se familiarizem c
! provas oficiais, similar ;
| externas.

Material de apoio peda

ano do Ensino Fu;

Matemática

Descrição complementai
'Material de apoio peda
lano do Ensino Fu-

Matemática: Livro

destinado aos alunos
j Ensino Fundamental

I atividades selecionados
I partir da Matriz de Referr
seqüência de conteún

organizada de acordo cc

definidos pela Base N

Curricular (BNCC) par

considerando uma orde

dificuldade. Em Materna!

! ser o domínio de estratí
Ique levem ao dese>-
competência matemático

questões que guiem os ,

I detalhado e por etapas
desde a compreensão

matemática e dos enu

resolução das situa

contemplando temas que

I processo, tais como: Nún
I de numeração décima'
seqüências numérica

geométricas, Situações a

subtração, Adição

Multiplicação, Divisa

geométricas, Localização
Medidas, Distância e per

figuras planas, Números

fração, Ângulos, Númer
decimal, Tabelas e gráfico

medida de tempo, Unidac

de capacidade e de mas-

I deverá ser planejada para
| contendo tarefas com grau

ulado deve

: volvimento da

i'1ir da disposição

s: Simulado 1 -j
: 9, Simulado 2 -

Simulado 3 - D5,

' '5, Simulado 4 -

:' e D13 todos

1 Referência do

guesa. No livra

■ deverão estar i

stas / gabaritos

- folhas a parte,

;nchídas pelos

simulado, para

1 i o modelo de

das avaliações

gogico para o 4*

idamental I -

.o produto:

■ gico para o 4o

^mental I -

consumível,

do 4° ano do

.om textos e

elaborados a

cia do Saeb. A

■ deve estar

"os conteúdos

■'Jonal Comum

1 o 4o ano,

crescente de

• j, o foco deve

as de cálculo

■íívimento da

por meio de

nos, de modo

ie perpassem

: a linguagem

iados até a

■: oes-problema,

■mentem esse

! fos e sistema

Números e

Figuras

adição e de

subtração,

Figuras

Grandezas e

i!?tro, Área de

"a forma de

na forma

Unidades de

í de medida

Cada lição

na hora/aula,

progressivos

UND 379
EDITORA

MODERNA

R$

113,67
R$43.080,93

CNPJ,MF: 16.444..04W01.10 Avenida J-éM-n. de Souza, s/n, Centro, Sobradinho/B
. 48.9:5-000-sobradinho.licitacao@gmail.com
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Ide dificuldade
I habilidades. De
(apoio, em papei
manuseio dos

manipuláveis ^

!além de mater ;
Idestacável que

I as competênc
[cada bloco de <■
| aluno deverá
próprio livro,

| simulados, a

bimestralmente

[ 56 questões,
habilidades trai

I lições anterior e
J complexas, com
avaliação do pro

I dos estudante-
habilidades prev

| com os desci

1 Referência do Sa

\ considerar o

í competência rrv

! disposição dos
| Simulado 1 - Q£
'D17eD18, Simd

1 D7, D24 e D27 :■■
JD21, D22, D23, D

D5, D8, D9, Dl 2

(referentes à Ma;
Saeb de Mate

I Matemática, dev
I folhas de re<
[ destacáveis, não

I que deverão sí

alunos ao realiza

jque se familiarizt
'provas oficiais, si-'

| externas.

envolvendo diferentes

"-se incluir material de

trtonado para facilitar o

studantes, com peças

ire tabuada, frações,

de apoio cartonado e
''mente o trabalho com

:■ socioemocionais. A

■iteúdos trabalhados, o

ncontrar inserido no

-;m folhas à parte,

serem aplicados

om aproximadamente

(ativas às principais

''nadas no bloco de

rogressivãmente, mais

objetivo de propiciar a

-sso de aprendizagem

com relação às

ms a partir do trabalho

>res da Matriz de

). Cada simulado deve

Jesenvolvimento da
■■ rnática a partir da

' eguintes descritores:
D13, D14, D15, D16,

!o2-D1,D3, D4, D6,

nulado 3 - D10, D11,

"> e D26, Simulado 4 -

'19, D20 e D28 todos

/ de Referência do

■*tica. No livro de

"ão estar inseridas

■ostas / gabaritos

endo folhas a parte,

preenchidas pelos

m o simulado, para

i com o modelo de

ar ao das avaliações

Material de apoio pedagógico para o Sc
ano do Ensino Fundamental - Língua
Portuguesa

Descrição compler ntar do produto:
Material de apoio pedagógico para o 5o
ano do Ensino Fundamental - Língua
Portuguesa: Livro Dnsumível, destinado

J ano do Ensino

textos e atividades

iorados a partir da

icia do Saeb. A

eúdos deve estar

'j com os conteúdos

t aos alunos do

(Fundamental, cor
09 I selecionados e e!

Matriz de Refe-

| seqüência de cr

organizada de ao

definidos pela Ba

Curricular (BNCC

I considerando uma
dificuldade. Em L.

atividades devem i;

|de gêneros textuais

UND

Nacional Comum

para o 5o ano,

rdem crescente de

.ua Portuguesa, as

'er uma diversidade

partir dos quais se

ÜU068

397
EDITORA

MODERNA

R$

113,67
R$45.126,99

CNPJ/MF: 1M44.8D4/0001-10 ;Avenida José Baibino de Souza, s/n, Centro, Sob/adinh,<íÊ)
Ch°: 48.925-000-sobradinho.licitacao@gmail.com
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c

organizem exercícios

|que trabalhem múli
levando à apreens

[ sentidos de diferentes
tirinha, verbete, carta

texto de divulgação

[ popular, poema,
publicitário, bula, ret

narrativo, história em o,

| e resenha, com o objet
competência leitora, r

| ser planejada para

I contendo tarefas com t
Ide dificuldade envoi
habilidades. O materu

I incluir material de aj
1 destacável que fomert

! as competências soe

cada bloco de contei^

aluno deverá encon;
próprio livro, sem í

'simulados, a se
bimestralmente, com

40 questões, relativa

habilidades trabalhada

| lições anterior e, progre. ;ivamente mais
complexas, com o objet > de propiciar a
avaliação do processo

dos estudantes com

[habilidades previstas a ; rlir do trabalho
com os descritores a Matriz de

Referência do Saeb. Ca:
| considerar o desen
competência leitora a pa

Idos seguintes descritore
D1, D4, D8, D9e D12, i

| 07, D8, D10, D11 e D1
D3, D5, D6, D10, D12 e

|- D7, D9, D11, D13, D
I referentes à Matriz üe
Saeb de Língua Portugu

I Língua Portuguesa,
inseridas folhas de respe

destacáveis, não sendo
que deverão ser pre.

alunos ao realizarem o

ie compreensão

as habilidades,

dos variados

üxtos, tais como:

fábula, anedota,

científica, conto

'íícia, anúncio
rtagem, poema

idrinhos, crônica

; de consolidar a

da lição deverá

..ima hora/aula,

ius progressivos

ndo diferentes

do aluno deve

o cartonado e

o trabalho com

emocionais. A

■ trabalhados, o

r inserido no

has à parte,

ti aplicados

roximadamente

às principais

no bloco de

ppcar a

aprendizagem

relação às

simulado deve

tlvimento da

da disposição
Simulado 1 —,

pulado 2 - D2,

Simulado 3 -

■4, Simulado 4

' e D15 todos

Referência do

■a. No livro de

■íverão estar

as / gabaritos

■>lhas a parte,

^hidas pelos

mulado, para

|que se familiarizem con o modelo de
avaliações

|
provas oficiais, similar au

[externas.

Material de apoio pedagógico para o 5"
lano do Ensino Fundamental I -
I Matemática
Descrição complementar ■;■ ■ produto:

I Material de apoio pedago : co para o 5o
ano do Ensino Fund vnental

| Matemática: Livro consumível,
destinado aos alunos oo 5° ano do

Ensino Fundamental rn textos e
[atividades selecionados e elaborados a

DE sobmd'nho

UND 397
EDITORA

MODERNA

R$

113,67
R$45.126,99

CNPJ/MF: 16.-U4.804ra001-,B Avenida JoséJWMn. de Sou«, s/n, Centro, Sobradinho/BA.
. 48.-9Í5-000 - sobradmho.licitacao@gmail.com
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partir da Matnz

seqüência de

organizada de ?.

definidos pela

Curricular (BNi

considerando u!
dificuldade. Em '

ser o domínio c

que levem a:

competência m,r.

questões que gj

detalhado e por

desde a corrp1

matemática e

resolução da;,

contemplando ter

processo, tais co-

de numeração

corpos redondos

Multiplicação e

movimentação i

Unidades de meu

na forma de fr.

números na form;

e medidas de c<

Localização, me

cartesiano, Núrr-t-,

Operações com

decimal, Porcenta

e redução de

medida de massa

de capacidade, Ta

lição deverá ser

hora/aula, contem

progressivos de :

diferentes habihdó
material de apoio

para facilitar o mai

com peças e lai

batalha naval e fra

de apoio destaca,

trabalho cai

socioemocionais.
conteúdos trabalha

encontrar inserido

folhas ã parte,

aplicados birm

aproximadamente L

às principais habilr
bloco de Iiç(

progressivamente, r

o objetivo de prop

processo de

estudantes com re

previstas a partir

descritores da Matf
Saeb. Cada símulac

desenvolvimento
matemática a pariu

Referência do Saeb. A

anteúdos deve estar

>rdo com os conteúdos

rise Nacional Comum

-) para o 5o ano,

i ordem crescente de

'■^temática, o foco deve

estratégias de cálculo

desenvolvimento da
mática, por meio de

ti os alunos, de modo

tapas que perpassem

onsão da linguagem

3 enunciados até a

situações-problema,
' 5 que fomentem esse

■ r Números e sistema
ecimal, Poliedros e

Adição e subtração,

1 'isão, Localização e

plano, Polígonos,
j u de tempo, Números

30, Operações com

ie fração, Grandezas

iprímento, Perímetro,

"■nentação e plano

a na forma decimal,

i úmeros na fbnna

■m, Área, Ampliação
uras, Unidades de

Unidades de medida

ilas e gráficos. Cada

planejada para uma

tarefas com graus

: culdade envolvendo

■;s. Deve-se incluir

-m papel cartonado

■ íeio dos estudantes,

eiros de jogos de

es, além de material

: para o fomento ao

competências

cada bloco de

js, o aluno deverá

> próprio livro, sem

nulados, a serem

tralmente, com

< questões, relativas

des trabalhadas no

■ s anterior e,

ws complexas, com

ar a avaliação do

■rendizagem dos

ao às habilidades

trabalho com os

de Referência do
■ deve considerar o

a competência

■1a disposição dos

ü 0687

CNPJ/MF: 16.444.804,0OOMÜ, - A^id, José B^ino de Souza, s/n, Cen.ro, Sobradinho/B
CEf 48.925-000-sobradinho.licitacao@gmail.com
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seguintes descritores

D13, D14, D15, O

Simulado 2- D1, D3.

D27, Simulado 3 - Di

D23, D25 e D26, Sim.

D9.D12, D19D20eDl
à Matriz de Referèn
Matemática. No livro
deverão estar inser

respostas / gabaritos

sendo folhas a parte.

preenchidas pelos alun;
simulado, para que se !

modelo de provas oficie

avaliações externas.

: Titulado 1 - D2,

D17 e D18,

1, D6, D7, D24 e

D11, D21, D22,

ido 4 - D5, D8,

todos referentes

-a do Saeb de

de Matemática,

'3s folhas de

estacáveis, não

Je deverão ser

ao realizarem o

niliarizem com o

similar ao das

Material de apoio pedagógico para o 6o
ano do Ensino Fundamental - Língua
Portuguesa

Descrição complementa1
Material de apoio peds

ano do Ensino Fundai

Portuguesa: Livro

destinado aos alunos

Ensino Fundamental
atividades selecionados

partir da Matriz de Refe1":

seqüência de conteú-

organizada de acordo a

definidos pela Base N
Curricular (BNCC) pa

considerando uma orde

dificuldade. Em Língua

I atividades devem trazer :
de gêneros textuais a pa

organizem exercícios c.

que trabalhem múltipií

levando à apreensão

sentidos de diferentes te

e-mail, carta pessoa
reclamação, conto pc

reportagem, diário, rote

anúncio publicitário, carti

em quadrinhos, poema, r

de viagem, poema visu

dicionário e de enciclopf
opinião, com o objetivo r

competência leitora. Cací

ser planejada para u

contendo tarefas com gra:

de dificuldade envolver
habilidades. A cada bloco

trabalhados, o aluno de
inserido no próprio livro
parte, simulados, a se-

bimestralmente, relativos
habilidades trabalhadas
lições anterior e, progress

complexas, com o objetive
avaliação do processo de

:o produto:

gico para o 6o

^ntal - Língua

consumível,

Io 6o ano do

:om textos e

elaborados a

cia do Saeb. A

! 4 deve estar

'' os conteúdos

-ional Comum

o 6o ano,

crescente de

artuguesa, as

ia diversidade

:' dos quais se

compreensão

■ habilidades,
tos variados

: )s, tais como:

carta de

ilar, notícia,

'> de teatro,

, tira, história

íto pessoal e

í verbete de

ia, artigo de

consolidar a

lição deverá

t hora/aula,

progressivos

> diferentes

e conteúdos

iá encontrar

■ím folhas à

'i aplicados

■ s principais

j bloco de

■ imente mais

ie propiciar a

orendizagem

GÜÜ6

UND 380
EDITORA

MODERNA

R$

136,33
R$51.805,40
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dos estudartt

habilidades pre.
com os des<_

Referência do S,
considerar o

com relação as

■as a partir do trabalho

jres da Matriz de

b. Cada simulado deve

desenvolvimento da
competência leitr i a partir da disposição
dos seguintes d rritores: Simulado 1 -
D1, D2, D3, :

Simulado 2 - D

D19e D20, Sim.

D15, D16, D17 e

D8, D12, D14, ,

referentes à Mr

Saeb de Língua

Língua Portugi
inseridas foihas .-

destacáveis, não

que deverão s

alunos ao realiz;

que se familiariza

provas oficiais, s<<

externas.

'■. D9, D10 e D12

D6, D13, D14, D18Í
■ ido 3 -D5, D11, D13,

■518, Simulado 4 - D7,

9, D20 e D21 todos

1 z de Referência do

xtuguesa. No livro de

;a, deverão estar

respostas / gabaritos

endo folhas a parte,

■ preenchidas pelos

ím o simulado, para

"i com o modelo de

■'ar ao das avaliações

Material de apoio pedagógico para o 6°
ano do Ensit o Fundamental -
Matemática

Descrição compler -^tar do produto:
Material de apoio pedagógico para o 6o
ano do Ens in n Fu ndamental -

Matemática: Livre : onsumível, destinado
aos alunos do

Fundamental, cor'

selecionados e e.

Matriz de Refer
seqüência de o

organizada de aco

definidos pefa Ba
Curricular (BNCC

considerando urna

dificuldade. Em Ma

ser o domínio de >

que levem ao

ano do Ensino

textos e atividades

>orados a partir da

icia do Saeb. A

eúdos deve estar

o com os conteúdos

■; Nacional Comum

para o 6o ano,

rdem crescente de

mática. o foco deve

tratégias de cálculo

^envolvimento da

itica, por meio de

alunos, de modo

competência matei

questões que guiei

detalhado e por eu:-as que perpassem
desde a compree ão da linguagem

enunciados até a

ituações-problema,
;ue fomentem esse

Reta numérica e

>s com números

j planas, leitura,

ução de tabelas e

epresentações de

íões, decimais,

js e quadriláteros,

^3 com frações e

giros e ângulos,

UND

matemática e dos

resolução das

contemplando tems^

processo, tais com

operações, proble'

naturais, figuras

! interpretação e con:
gráficos, diferentes

um número, '

porcentagem, triângi

operações e probler

decimais, locaíizaçã

perímetro e ampliac

medidas de massa
de figuras, área,

de capacidade.

CNPJ,MF:

-sobradinho.licitacao@gmail.com
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Cada lição deverá s

uma hora/aula, conts

graus progressivos

envolvendo diferente

cada bloco de conteú

aluno deverá enco<\

próprio livro, sem

simulados, a s

bimestralmente, rela!:

habilidades trabalhac ■

lições anterior e, progr-

complexas, com o objç(

avaliação do processe

dos estudantes c;;

habilidades previstas c-

com os descritore&

Referência do Saeb. C ■

considerar o desf

competência materna1

disposição dos segi, <

Simulado 1 - D2, D16

Simulado 2-D21, D2:

D36, Simulado 3 - D

D28 e D37, Simulado

D12, D13, D15 e D26 ■■

Matriz de Referênci.

Matemática. No livro

deverão estar inser

respostas / gabaritos :

sendo folhas a parte

preenchidas pelos alun<:

simulado, para que se c

modelo de provas ofid;

avaliações externas.

Material de apoio pedat

ano do Ensino Funda-

Portuguesa

Descrição complementa

Material de apoio pedr

ano do Ensino Funda

3ortuguesa: Livro

destinado aos alunos

Ensino Fundamentai

atividades selecionado;

partir da Matriz de Re*'e

seqüência de contej■:

organizada de acordo _

lefinídos pela Base H

Curricular (BNCC) p,

considerando uma ord

ificuldade. Em Línguf-

tividades devem trazei

e gêneros textuais a u ?

rganizem exercícios

ue trabalhem múltir

evando à apreensã:

entidos de diferentes :.

mito, conto de r

ontemporâneo e haicai

planejada para

cio tarefas com

de dificuldade

habilidades. A

■s trabalhados, o

ar inserido no

•lhas à parte,

sm aplicados

s às principais

no bloco de

-■sivamente, mais

/o de propiciar a

e aprendizagem

relação às

artir do trabalho

da Matriz de

a simulado deve

yolvimento da

a a partir da

'.es desertores:

J18, D19 e D36,

323, D24, D28 e

D4, D25, D26,

- D1, D5, D6,

dos referentes à

do Saeb de

Je Matemática,

as folhas de

estacaveis, não

ue deverão ser

ao realizarem o

'"liliarizem com o

i. similar ao das

ógico para o 7o

ental - Língua

Jo produto:

igico para o 7o

ental - Língua

consumível,

do 7° ano do

com textos e

3 elaborados a

icia do Saeb. A

'S deve estar

n os conteúdos

aciona! Comum

3 o 7o ano,

i crescente de

Portuguesa, as

ma diversidade

iir dos quais se

compreensão

s habilidades,

dos variados

los, tais como:

tério, poema

tra de canção,

UND 351
EDITORA

MODERNA

R$

136,33

0006

R$47.851,83

CNPJ/MF: 16.444.804/0001 -10- Avenida José BalWno de Soiwa, s/n, Centro, Sobradinho/BA.

CEP: 4£ .925-000 - sobradinho.licÍtacao@gmaiUom
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soneto, fábu! resumo, sinopse,

infográfico, cor : t, relato de memória,

romance, ca i aberta, anúncio

publicitário, :: go de divulgação

científica, depo ento, entrevista e artigo

de opinião, con :> objetivo de consolidar

a competência í tora. Cada lição devera

ser planejada yara uma hora/aula,

contendo tarefa ;om graus progressivos

de dificuldade envolvendo diferentes

habilidades. A -Ja bloco de conteúdos

trabalhados, c uno deverá encontrar

inserido no prc ■ io livro, sem folhas à

parte, simulada a serem aplicados

bimestralmente elativos às principais

habilidades tranchadas no bloco de

lições anterior e progressivamente mais

complexas, cor- s objetivo de propiciar a

avaliação do pr esso de aprendizagem

dos estudante ■ com relação às

habilidades pre\ tas a partir do trabalho

com os des< ores da Matriz de

Referência do S i=-b. Cada simulado deve

considerar o desenvolvimento da

competência leit 3 a partir da disposição

dos seguintes c- ;critores: Simulado 1 -

D5, D6, D9, [ 0, D11, D12 e D15,

Simulado 2 - C D3, D14, D15, D19 e

D20, Simulado ; ■- D1, D4, D6, D8, D12,

D13 e D17, Sk lado 4 - D5, D7, D8,

D14, D18, D20 321 todos referentes à

Matriz de Refer-: "ia do Saeb de Língua

Portuguesa. IV. livro de Língua

Portuguesa, at orão estar inseridas

folhas de r- oostas / gabaritos

destacáveís, nã sendo folhas a parte,

que deverão r preenchidas pelos

alunos ao reak em o simulado, para

que se familian/i-m com o modelo de

provas oficiais, m nlar ao das avaliações

externas.

Material de apoio pedagógico para o 7o

ano do Ensino Fundamental -

Matemática

Descrição compl lentar do produto:

Material de apa . pedagógico para o Ia

ano do En- o Fundamental -

Matemática: Livro consumfvel,

destinado aos alunos do 7o ano do

Ensino Fundamental, com textos e

atividades selec tados e elaborados a

partir da Matriz & Referência do Saeb. A

seqüência de < >nteúdos deve estar

organizada de a: ■ rdo com os conteúdos

definidos pela F' -se Nacional Comum

urricular (BNC:" j para o 7o ano,

considerando ur ■ ordem crescente de

dificuldade. Em f '^temática, o foco deve

ser o domínio c= estratégias de cálculo

UND 351
EDITORA

MODERNA

R$

136,33
R$47.851,83

CNPJ/MF: 16.444.804 0D01-10 -Avenida José Baibino de Souza, s/n, Centro, Sobradinho/BA.
CEP: 48.925-000 - sobradinho.ticitacao@gmail.com
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que levem ao de nvolvimento da

competência materna' .3, por meio de

questões que guiem <. alunos, de modo

detalhado e por etap< que perpassem

desde a compreens , da linguagem

matemática e dos : < andados até a

resolução das s i ações-problema,

contemplando temas c. -, fomentem esse

processo, tais corre reta numérica,

operações e problen > com números

inteiros, medidas t. raiz quadrada,

coordenadas cartesici1 s; operações e

problemas com ru. eros racionais,

frações, Expresso , algébricas,

Triângulos, Quadntá?. os, Problemas

envolvendo gráficos ; ■'rímetro e Área,

Porcentagem, Grande s proporcionais,

Construção de tabela^ -■ gráficos. Cada

lição deverá ser pla-ujada para uma

hora/aula, contendo ' : efas com graus

progressivos de dific, ade envolvendo

diferentes habilidades <■, cada bloco de

conteúdos trabalhador o aluno deverá

encontrar inserido no : óprio livro, sem

folhas à parte, sim. idos, a serem

aplicados bimestralm^ íe, relativos às

principais habilidades trabalhadas no

bloco de lições anterior e,

progressivamente, ma complexas, com

o objetivo de propicia a avaliação do

processo de apr dizagem dos

estudantes com relaç às habilidades

previstas a partir do :iabalho com os

descritores da Matriz ■;-.■ Referência do

Saeb. Cada simulado *-ve considerar o

desenvolvimento a; competência

matemática a partir a \ disposição dos

seguintes descritores ^ nulado 1 - D9,

D15, D16, D18, D2 D27 e D18,

Simulado 2 - D17, D1> D21, D22, D23,

D25 e D26, Simulado - D3. D4, D25,

D26 e D36, Simulado A D12, D13, D25,

D28, D29 e D37 todos r -srentes à Matriz

de Referência do Saeií de Matemática.

No livro de Matemátir ■ deverão estar

inseridas folhas de re=.i- stas / gabaritos

destacáveis, não senti folhas a parte,

que deverão ser prv-:nchidas pelos

alunos ao realizarerr simulado, para

que se familiarizem c i i o modelo de

provas oficiais, similar t, das avaliações

externas.

Material de apoio pedagógico para o 8o

ano do Ensino Fundamental - Língua

Portuguesa

Descrição complementa !o produto:

Material de apoio pedb !-gico para o 8o

ano do Ensino Funda i^ntaí - Língua

ortuguesa: Livro consumível,

UND 282
EDITORA

MODERNA

R$

136,33
R$38.445,06
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L

destinado aos

Ensino Funda

atividades selei

partir da Matriz r

seqüência de

organizada de f

definidos pela !

Curricular (BNf,

considerando u

dificuldade. Em

atividades deve;

de gêneros texí,

organizem exe1

que trabalheir

levando à ap

sentidos de difp

auto, cordel, ap i

resenha crítica

abaixo-assinadc

tira, cartum, i

biografia, autc,

opinião, editaria

científica, com o

competência lei

ser planejada

contendo tarefas

de dificuldade

habilidades, A c i

trabalhados, o <

inserido no prói

parte, simulado

bimestralmente.

56 questões,

habilidades trab

lições anterior e

:omplexas, com

avaliação do pro

dos estudante1

habilidades prev >

com os descr'

Referência do Sa

considerar o

competência leito

dos seguintes de

D3, D4, D6, C

imulado2-D1

e D18, Simulado

D17, D19 e D20

D9, D12, D13.

referentes à Ma

iaeb de Língua p

íngua Portug^

nseridas folhas c

lestacáveis, nãc

ue deverão s

lunos ao realiza

|ue se famíliariz-

irovas oficiais, sr

«ternas.

-ilunos do 8° ano d

■lental, com textos e

nados e elaborados í

Referência do Saeb.

onteúdos deve esta

irdo com os conteúdo

:ise Nacional Comum

3) para o 8o ano,

i ordem crescente de

Língua Portuguesa, as

trazer uma diversidade

s a partir dos quais se

i :.ios de compreensão

múltiplas habilidades,

ensão dos variados

ntes textos, tais como

■jgo, prólogo, romance

}nica, notícia, estatuto

eportagem, entrevista

mual de instruções

ografia, artigo de

i artigo de divulgação

bjetivo de consolidar a

3. Cada lição deverá

: ara uma hora/aula,

am graus progressivos

envolvendo diferentes

:a bloco de conteúdos

jno deverá encontrar

o livro, sem folhas à

a serem aplicados

nm aproximadamente

cativas às principais

nadas no bloco de

i.Tjgressivamente mais

objetivo de propiciar a

: sso de aprendizagem

com relação às

is a partir do trabalho

res da Matriz de

■■). Cada simulado deve

desenvolvimento da

a partir da disposição

ritores: Simulado 1 -

D10, D11 e D20,

.12, D4, D12, D15, D17

-D5, D13, D15, D16,

simulado 4 - D7, D8,

D14 e D21 todos

z de Referência do

rtuguesa. No livro de

a, deverão estar

respostas / gabaritos

endo folhas a parte,

preenchidas pelos

■m o simulado, para

■ i com o modelo de

lar ao das avaliações

0006

CNPJ/MF: 16.444.80^ 0001-10 -Avenida José Balbino de Souza, s/n, Centro, Sobradinho/BA.
CEP: 48.925-000 - sobradinho.licitacao@gmail.com
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Material de apoio pedd

ano do Ensino !

Matemática

Descrição complemen:, i

Material de apoio ped .

ano do Ensino

Matemática: Livro

destinado aos alunos

Ensino Fundamenta!

atividades selecionado

partir da Matriz de Reíe

seqüência de conte,

organizada de acordo

definidos pela Base

Curricular (BNCC) p

considerando uma ore-.

dificuldade. Em Matem s

ser o domínio de esitv*

que levem ao des.

competência matemát;

questões que guiem o?

detalhado e por etapa

desde a compreens;i

matemática e dos ei

resolução das si

contemplando temas qi>

processo, tais com

Radiciação, Números

numéricas, Problerr ;

tabelas e gráficos, r

triângulos e quadriláterc

números racionais, conr:

e gráficos, perímetro. =

algébricas, volume

sistemas, porcentagem

geométricas, ampliaçã-.

íguras. Cada lição dev

para uma hora/aula,

com graus progressivt

envolvendo diferentes

cada bloco de conteú? ;

aíuno deverá encon;

próprio livro, sem f

simulados, a se-

bimestrafmente, com i

56 questões, relativa

habilidades trabalhaca

lições anterior e, progre

complexas, com o objet1.

avaliação do processo i

dos estudantes co'->

habilidades previstas a i

com os descritores

Referência do Saeb. Ca :

considerar o deser

competência matemáti

disposição dos seguii

Simulado 1 - D16, D17

D26, D27 e D36, Simu

para o 8°

undamental -

do produto:

lógico para o 8o

undamental

consumível

do 8° ano do

com textos

e elaborados a

'.■ncia do Saeb. A

os deve estar

m os conteúdos

aciortal Comum

a o 8° ano,

n crescente de

'ca, o foco deve

-gias de cálculo

ivolvimento da

i por meio de

.ilunos, de modo

que perpassem

da linguagem

.nciados até a

ições-problema,

fomentem esse

Poíenciação,

e expressões

envolvendo

:>priedades dos

problemas com

de tabelas

expressões

capacidade,

e figuras

e redução de

â ser planejada

>ntendo tarefas

de dificuldade

habilidades. A

trabalhados, o

■' inserido no

lias à parte,

n aplicados

roximadamente

às principais

no bloco de

.ivamente, mais

) de propiciar a

v aprendizagem

relação às

itiir do trabalho

iia Matriz de

. simulado deve

ülvimento da

:» a partir da

.■s descritores:

"518, D19, D25T

ido 2 - D3, D4,

UND 282
EDITORA

MODERNA

R$

136,33
R$38.445,06
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D17, D19, D26

D4, D12, D13, L

4 - D1, D2, D

todos referente;

do Saeb de f

Matemática, «■

folhas de r

destacáveis, nã

que deverão

alunos ao reah

que se família1

provas oficiais

externas.

D37, Simulado 3 - D3

:, D26eD30, Simulado

D14, D28 D30 e D34

i Matriz de Referência

temática. No livro de

> erão estar inseridas

postas / gabaritos

sendo folhas a parte,

>r preenchidas pelos

rem o simulado, para

iin com o modelo de

nilar ao das avaliações

Material de apo

ano do Ensino

Portuguesa

Descrição compí

Material de apc

ano do Ensino

Portuguesa:

destinado aos

Ensino Funda:

atividades selec

partir da Matriz o

seqüência de

organizada de a

definidos pela i

Curricular (BNi

considerando u^

dificuldade. Em

atividades deve-

de gêneros text.

organizem exer

que trabalherr

levando ã ap

sentidos de dife1

Biografia e autob

romance de ficç,

e charge, fábu

soneto, verbetf-

dicionário, manur

publicitário, infoc

crítica, artigo de

notícia e reporta

consolidar a cc:

lição deverá se

hora/aula, conUr

progressivos de

diferentes habilic:

conteúdos trabal

encontrar inseriu

folhas à parte

aplicados b

aproximadamente

às principais nau.

bloco de

progressivamente

objetivo de p>

processo de

0 pedagógico para o 9°

Fundamental - Língua

nentar do produto:

■ pedagógico para o 9o

1 undamental - Língua

Livro consumível,

; (unos do 9o ano do

nental. com textos e

nados e elaborados a

Referência do Saeb. A

inteúdos deve estar

rdo com os conteúdos

^se Nacional Comum

• ) para o 9o ano,

i ordem crescente de

íngua Portuguesa, as

•razer uma diversidade

s a partir dos quais se

~ios de compreensão

■núltiplas habilidades,

- rjnsào dos variados

ites textos, tais como:

grafia, crônica, conto e

■ cientifica, tira, cartum

miniconto, haicai e

enciclopédico e de

de instruções, anúncio

■;;fico, resumo, resenha

-■■tinião. carta denúncia,

:; ";m com o objetivo de

ietência leitora. Cada

planejada para uma

ío tarefas com graus

!ficuldade envolvendo

1es. A cada bloco de

idos, o aluno deverá

no próprio livro, sem

simulados, a serem

i estralmente, com

56 questões, relativas

cfades trabalhadas no

. ões anterior e,

niais complexas, com

)iciar a avaliação do

aprendizagem dos,

UND 248
EDITORA

MODERNA

R$

136,33
R$ 33.809,84

CNPJ/MF: 16.444.80 4 0001 -10 - Avenida José Balbino de Souza, s/n, Centro, Sobradinho/BA.

CEP: 48.925-000 - sobradinho.licitacao@gmail.com
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estudantes com relaç

previstas a partir do

descritores da Matriz

Saeb. Cada simulado

desenvolvimento da c

a partir da disposiçp

descritores: Simulado

D10, D11, D12 e D16

D4, D6, D18, D19, D2(

3 - D1, D3, D4, D5. :

Simulado 4 - D2, D8

D17 e D21 todos refeh

Referência do Sa

Portuguesa. No li,

Portuguesa, deverão

folhas de resposta

destacáveis, não senc

que deverão ser pt:

alunos ao realizarerr

que se familiarizem r

provas oficiais, similar \

externas.

às habilidades

!iabalho com os

3 Referência do

,;ve considerar o

'ipetència leitora

dos seguintes

- D5, D7, D9,

■ imulado 2 - D3,

- D21, Simulado

12, D13 e D15,

013, D14, D15,

i!es à Matriz de

de Língua

de Língua

astar inseridas

/ gabaritos

folhas a parte,

enchidas pelos

simulado, para

n o modelo de

das avaliações

Material de apoio pedagógico para o 9°

ano do Ensino Fundamental -

Matemática

Descrição complementa- io produto:

Material de apoio pedc/iógico para o 9°

ano do Ensino : (ndamental -

Matemática: Livro consumfvel,

destinado aos alunos do 9° ano do

Ensino Fundamental com textos e

atividades selecionado -3 elaborados a

partir da Matriz de Refe - ncia do Saeb. A

seqüência de conteú vis deve estar

organizada de acordo cnos conteúdos

definidos pela Base Nacional Comum

Curricular (BNCC) p i o 9o ano,

onsiderando uma ora- n crescente de

dificuldade. Em Matem; r,;a, o foco deve

ser o domínio de estra gias de cálculo

que levem ao des< > volvimento da

competência matemáti' -a por meio de

questões que guiem o;.- iunos de modo

detalhado e por etapa? que perpassem

desde a compreensã' da linguagem

matemática e dos e1 i-nciados até a

resolução das si: ^ções-problema,

contemplando temas qu fomentem esse

processo, tais como: Fn! .ões e decimais,

medidas e porcentagem resolução de

problemas, radicais e problemas com

números racionais expressões

algébricas, figuras ser ^Ihantes, plano

cartesiano: ponto méu . perímetro e

área, proporções e gran 'zas, ângulos e

triângulo retângulo, equt. ões polinomiais

do 2°. Grau, equaçõe e inequações,

abelas e gráficos, resoi ão de sistemas

no plano cartesianc polígonos e

UND 248
EDITORA

MODERNA

R$

136,33

OüO

R$ 33.809,84

B9C

CNPJ/MF: 16.444.804/0001 -■ 3 - Avenida José Balbino de Souza, s/n, Centro, Sobradinho/BA.
CEP; 4B.925-000 - sobradinho.licitacao@gmail.com
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circunferência, a

deverá ser plane

contendo tarefa;

de dificuldade

habilidades. A .:

trabalhados, c

inserido no prn.

parte, simuladc

bimestralmente

56 questões,

habilidades trai

lições anterior e

complexas, com

avaliação do pn

dos estudanie

habilidades pre»,

com os desc

Referência do St

considerar o

competência rr

disposição dos

Simulado 1 - D1

D23, D26T D27 <

D7, D9, D24, D /

3-D6, D7, D1í

D37, Simulado •

D14, D28eD35 •

de Referência d

No livro de Ma

inseridas folhas

destacáveis, nã;

que deverão

alunos ao reali?

que se familiar::

provas oficiais, s

xtemas.

a e volume. Cada lição

da para uma hora/aula,

,om graus progressivos

envolvendo diferentes

ia bloco de conteúdos

ijno deverá encontrar

!o livro, sem folhas à

•: a serem aplicados

om aproximadamente

lativas às principais

ínadas no bloco de

i rogressivamente, mais

objetivo de propiciar a

esso de aprendizagem

com relação às

as a partir do trabalho

ores da Matriz de

o. Cada simulado deve

desenvolvimento da

■ i^mática a partir da

seguintes descritores:

; D19, D21, D21, D22,

J28, Simulado 2 - D5,:

D30 e D32 , Simulado j

028, D31, D33, D36 e

- D4, D8, D11, D13,

dos referentes à Matriz

Saeb de Matemática.

nática, deverão estar

respostas / gabaritos

;endo folhas a parte,

>■ preenchidas pelos

- em o simulado, para

ti com o modelo de

--ular ao das avaliações

Material de apoii

ano do Ens

Matemática

Descrição compk

Material de apci

ano do Ens

Matemática:

destinado aos .

Ensino Fundan

atividades selea

partir da Matriz d*

seqüência de

organizada de ar

definidos pela E

urricular (BNC

considerando un

dificuldade. Em K

ser o domínio cr

que levem ao

competência ma'

questões que gu-

detalhado e por

desde a comp-

] pedagógico para o 9o

no Fundamental -

1 entar do produto:

pedagógico para o 9o

■i.) Fundamental -

L ivro consumível,

ijunos do 9° ano do

ental, com textos e

ados e elaborados a

Referência do Saeb. A

■nteúdos deve estar

do com os conteúdos

se Nacional Comum

. ■ para o 9o ano,

ordem crescente de

■iemática, o foco deve

estratégias de cálculo

desenvolvimento da

nática por meio de

i os alunos, de modo

-:■ fípas que perpassem

í;nsão da linguagem

UND 110
EDITORA

MODERNA

R$

136,33

Ü08S7

R$ 14.996,30

CNPJ/MF: 16.444.804 0001-10 -Avenida José Balbino de Souza, s/n, Centro, Sobradinho/
C EP: 48.925-000 - sobradinho.licitacao@gmail.com
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matemática e dos

resolução das ;

contemplando temas i

processo, tais como: F

medidas e porcentaç

problemas, radicais

números raciona:

algébricas, figuras s;

cartesiano: ponto rv

área, proporções e gr;

triângulo retângulo, ec,

do 2°. Grau, equaçõ

tabelas e gráficos, resi

no plano cartesian

circunferência, área e

deverá ser planejada o

contendo tarefas com

de dificuldade envo

habilidades. A cada bi

trabalhados, o aluno

inserido no próprio liv

parte, simulados, a

bimestraímente, com

56 questões, relativ,

habilidades trabalham

lições anterior e, progn

complexas, com o obje1

avaliação do processo

dos estudantes cn

habilidades previstas ?

com os descritores

Referência do Saeb. Ca

considerar o desei

competência materna;

disposição dos segui ■

Simulado 1 - D15, Dlv

D23, D26, D27 e D28

D7, D9, D24, D 29, D30

3 -D6, D7, D10, D28

D37, Simulado 4 - D^

D14, D28 e D35 todos r

de Referência do Saet

No livro de Matemátic

inseridas folhas de resf

destacáveis, não sendr

que deverão ser po

alunos ao realizarem i

que se familiarizem cc

provas oficiais, similar a

externas.

'iunciados até a

jações-problema,

..e fomentem esse

ições e decimais,

ti, resolução de

problemas com

expressões

lelhantes, plano

no, perímetro e

Jezas, ângulos e

íções polinomíars

^ e inequações,

ição de sistemas

polígonos e

lume. Cada lição

■o uma hora/aula,

3us progressivos

■;ndo diferentes

;o de conteúdos

everá encontrar

. sem folhas à

erem aplicados

inroximadamente

às principais

no bloco de

sivamente, mais

o de propiciar a

0 aprendizagem

i relação às

■ artír do trabalho

da Matriz de

'a simuíado deve

olvímento da

1 a partir da

ss descritores;

D21, D21, D22,

■ mulado 2 - D5,

D32 , Simulado

31, D33, D36 e

D8, D11, D13,

frentes à Matriz

de Matemática.

deverão estar

: itas / gabaritos

folhas a parte,

nchidas pelos

simulado, para

; o modelo de

das avaliações

Material de apoio ped

Professor- Planejador

Descrição complementai

Material de apoio pec

Professor - Planejado

consumível, dest

professores do Ensino

e 2, material conte

importantes, que con;r

3;jogico para o

Diário

'o produto:

. lógico para o

Diário: Livro

;>ado aos

fundamental 1

: informações

hjirão para as

UND 09
EDITORA

MODERNA
R$ 59,67 R$ 537,03

CNPJ/MF: 16.444.804/0001-1 0 - Avenida José Balbino de Souza, s/n, Centro, Sobradinho/BA.
CEP: 4B 925-000-sobradinho.licitacao@gmail.com
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práticas pedagi

Diário do Profe^

conteúdos e apt ■

conteúdos mu

dando-lhes su::

planejamento

monitoramento

abordagens ene

a Matriz de Re

como organizar

conteúdos defin

Comum Curricul ->

Fundamental. D

ambiente virtu?:

docentes uma

aprendizado do;

respeito à

competência m

ser tabulados -■:■

feitos pelos es'

professor o moi

do aluno. Vir

disponibilizados

deverão ser r

presenciais ou ri

de alinhamento

contemplando

material didáíi

complementarei,

estratégias de <.

diagnóstico aprt

simulados.

Material de apo

Coordenador

Descrição compí-

Material de ap<

Coordenador - F

2: Livro consu

Coordenadores

individualizado

atuação, Ensino

0 material

mportantes, qi.

práticas pedage

Coordenadores.

Coordenador

possibilitar uma j

de qualidade. 0 ,

nformações sobr-_

suas atribuiçõe >

atuação, assim

mportantes no c

DEB, conceito

mplementação c

ílanos de ação

professores, bn

sedagógica. As

se alinhadas cot:

do Saeb, assim

■cas dos docentes. O

jr, possui informações,

lamentos alinhados aos

.irados aos alunos,

dios para auxiliar no

escolar e no

do projeto. As

ítram-se alinhadas com

ência do Saeb, assim

s de acordo com os

os pela Base Nacional

(BNCC) para o Ensino

erá ser disponibilizado

que forneça à aos

são geral acerca do

estudantes no que diz

npetência leitora e

emática, onde devem

ultados dos simulados

dantes, propiciando a

oramento da evolução

ilado aos relatórios

no ambiente virtual,

ilizadas capacitações

sotas, definidas a partir

révio entre as partes,

apresentação do

e seus recursos

oem como a oferta de

ervenção a partir do

entado por meio dos

o pedagógico para o

sentar do produto:

> pedagógico para o

sino Fundamental 1 e

nível, destinado aos

em volume

pela sua área de

Fundamental 1 ou 2.

ontem informações

contribuirão para as

cas e diretivas dos

O Manual do

desenvolvido para

'nada para a educação

ofissional contará com

a gestão pedagógica e

norteando a sua

como apontamentos

■--, tange ao SAEB e o

e sugestões para

Projeto, inclusive com

iara dar suporte aos

como à proposta

^ordagens encontram-

-. Matriz de Referência

;omo organizadas de

UND

DE SOBRADINHO

09
EDITORA

MODERNA
R$ 43,00

00639

R$ 387,00

CNPJ/MF: 16.444.8C4.'0001-10 -Avenida José Baibino de Souza, s/n, Centro, Sobradinho/BA.
CEP: 48.925-000 - sobradinho.licitacao@gmail.com
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acordo com os conteu

Base Nacional Comuna

para o Ensino Funda'

disponibilizado ambií:

forneça à aos docente

acerca do aprendizado

desempenho do profe

respeito à compev

competência matemát

ser tabulados resultad

feitos pelos estudante

coordenador o m,

evolução do projeto

Vinculado aos relatório

no ambiente virtuò

realizadas capacttaçót;

remotas, definidas

alinhamento prévio >- >

contemplando a a;.

material didático e

complementares, bem

estratégias de interve

diagnóstico apresentai

simulados.

)S definidos pela

urricular(BNCC)

-ntal. Deverá se

i!e virtual que

uma visão geral

f'os estudantes e

-sor no que diz

cia leitora e

i. onde devem

■ dos simulados

propiciando ao

'toramento dí

; forma macro

disponibilizados

deverão ser

presenciais ou

-i partir de

*re as partes,

esentação do

seus recursos

;irno a oferta de

áo a partir do

: por meio dos

Guia de Recursos Dick-

Descrição complementa

Guia de Recursos D

aos professores atendi

ano, totalmente articuíf-

individualizados dos alu

disciplina de matemática

tcos

1o produto:

iticos destinado

do do 1o ao 5o

Io com os livros

;s, abordando a

Guia de Recursos Didaicos

Descrição complementa !o produto:

Guia de Recursos Du ticos destinado

aos professores atendi ■■■io do 1o ao 5o

ano, totalmente articula ) com os livros

individualizados dos alu ; >s, abordando a

disciplina de português

Guia de Recursos Didáticos

Descrição complementa1 !o produto:

Guia de Recursos Dic; :;icos destinado

aos professores atende Jo do 6o ao 9o

ano, totalmente articula ;■■> com os livros

individualizados dos alu i. s, abordando a

disciplina de matemática

Guia de Recursos Didáticos

Descrição complementa' o produto:

Guia de Recursos Dic^icos destinado

aos professores atende Jo do 6o ao 9o

ano, totalmente articulai com os livros

individualizados dos alui s, abordando a

isciplina de português

UND

UND

UND

UND

80

80

25

25

EDITORA

MODERNA

EDITORA

MODERNA

EDITORA

MODERNA

EDITORA

vIODERNA

R$

143,00

R$

143,00

R$

143,00

R$

143,00

üü

R$ 11.440,00

R$11.440,00

R$ 3.575,00

RS 3.575,00

0700

2.2. Nos termos d> Parecer n° 00001/2016/CPLCA/CGU/AGU não cabe reajuste,
repactuação ou reequilíbric econômico em relação à Ata de Registro de Preços, uma vez que

esses institutos estão relaci iados à contratação (contrato administrativo em sentido amplo).

CNPJ/MF: 16.444.804/0001 -13 - Avenida José BaIbino de Souza, s/n, Centro, Sobradinho/BA.

CEP: 4t 925-000-sobradinho.licitacao@gmail.com
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2.3. A listagi > i do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta

como anexo a esta - .a.

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O órgão gerenc dor da ARP será o Município de Sobradinho - CNPJ 16.444.804/0001-10,

enquanto será órg; participante (Fundo equivalente a Secretaria Municipal de Educação,

integrante da estruti' ; do Município, conforme legislação municipal) o seguinte:

a) Fundo Municipal c. Educação-CNPJ 11.419.606/0001-82, nos itens 1 a 25.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Não será admiti! a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.

5. VALIDADE DA ATA

5.1. A validai da Ata de Registro de Preços será de 06 (seis) meses, a partir da sua

assinatura, não poc do ultrapassar, no caso de prorrogações, o prazo total de 12 meses.

6. REVISÃO E CANCE. AMENTO

6.1. A Admin ■.'.ração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não

superiores a 180 (et to e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados

nesta Ata.

6.2. Os preçc^ registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos

preços praticados n , mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à

Administração prom er as negociações junto ao{s) fomecedor(es).

6.3. Quando . preço registrado tomar-se superior ao preço praticado no mercado por

motivo supervenien í a Administração convocará o(s) fomecedor(es) para negociar(em) a

redução dos preços = is valores praticados pelo mercado.

6.4. O fomecL or que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será

liberado do compron >so assumido, sem aplicação de penalidade.

6.4.1. A xdem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus

preços aos . Mores de mercado observará a classificação original.

Nota Explicativa: O ; isente item será suprimido quando inexistirem outros fornecedores
classificados registrados >■ ata

6.5. Quando c | >reço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor

não puder cumprir o ^mpromisso, o órgão gerenciador poderá:

6-5.1. li > '"ar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra

antes do pe i do de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a

veracidade d ; motivos e comprovantes apresentados; e

6.5.2. et vocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de

negociação.

CNPJ/MF: 16.444.80! 0001-10 -Avenida José Balbino de Souza, s/n, Centro, Sobradinho/B
■.. EP: 48.925-000 - sobradinho.licitacao@gmail.com
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6.6. Não havendo

revogação desta ata de

contratação mais vantajos

6.7. O registro do fi.

6.7.1. descun.

6.7.2. não t('

estabelecido pela

6.7.3. não ar:

superior àqueles p

6.7.4. sofrer <.

administrativo, ale,

6.8. O cancelamert

será formalizado por desi

defesa.

6.9. O cancelameii

decorrente de caso fortuin

comprovados e justificados

6.9.1. por raz.

6.9.2. a pedid .

fpiCIPAL DE SOBRADINHO

■íxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à

gistro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da

>ecedor será cancelado quando:

: rir as condições da ata de registro de preços;

rar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo

Iministração, sem justificativa aceitável;

tar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar

iticados no mercado; ou

nção administrativa cujo efeito tome-o proibido de celebrar contrato

■ çando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4

ícho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla

do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente,

ju força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente

de interesse público; ou

io fornecedor.
ÜÜ0702

7. DAS PENALIDADES

7.1. O descumprime o da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades
estabelecidas no Edital.

7.2. É da competem

descumprímento do pactu

7.892/2013), exceto nas li i

dos órgãos participantes, ;

penalidade (art. 6o, Parágra

7.3. O órgão parti

ocorrências previstas no an

de procedimento para canc

.-i do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do

o nesta ata de registro de preço (art. 5o, inciso X, do Decreto n°

óteses em que o descumprimento disser respeito às contratações

so no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da

r: único, do Decreto n° 7.892/2013).

>ante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das

20 do Decreto n° 7.892/2013, dada a necessidade de instauração

emento do registro do fornecedor.

8. CONDIÇÕES GERAIS

8.1. As condições ;rais do iornecimento, tais como os prazos para entrega e

recebimento do objeto, as < i rigaçoes da Administração e do fornecedor registrado, penalidades

e demais condições do a; te, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO

EDITAL.

8.2. É vedado efett

preços, inclusive o acréscin

12, §1° do Decreto n° 7892

acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de

de que trata o § 1o do art. 65 da Lei n° 8.666/93, nos termos do art.
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8.3. A ata de ealização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes

que aceitarem cota; ns bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame,

compõe anexo a es ,: Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4° do Decreto n 7 892
de 2014.

Para firmeza e validade : > pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que,
depois de lida e acharia em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais
órgãos participantes (se ■ ouver).

Sobradinho/BA, em 17 d . dezembro de 2020.

MUNICÍPIO
Luiz Vicente Berti To

Prefeito Muni

CONTRATAM

DINHO/BA

s Sanjuan

ai

E

SAPIENS D!^rRíB2J^^tT5ÍSSEMINAT5ORA DE CUD
Tõ^eFernando Correia Ferro e Silva

Representante Legal

CONTRATADA

cnpj10.709.003/0001-
Sapier,5 Oisir^ Di

TESTEMUNHAS

1-

Nome:

CPF/MF n.°

CPF/MF n.°

R-p' J"séMariano, 361 Sala 02
CEP ;5 295-335 Santo Antônio

Gh I
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE CONTRATOS, DE BENS E SERVIÇOS

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) N° 037/2020 V i
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°164/2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 103/2020

O MUNICÍPIO DE SOBRADINHO/BA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av
José Balbino de Souza, s/n°, Centro, Sobradinho/BA - CEP n°. 48.925-000, neste ato representado
pelo Prefeito Municipal, o senhor LUIZ VICENTE BERTI TORRES SANJUAN, brasileiro, casado
inscrito no CPF/MF sob o n\ 005.550.575-93, portador da Cédula de Identidade (RG/CIC) n0'
083.21461-53, expedida pela SSP/BA, residente e domiciliado na Rua Promissão n° 20 Vila

52232:JUHnfcípio de Sobradinh0> Esta<Jo da Bahia, doravante denominado simplesmente
CONTRATANTE e do outro lado a empresa SAPIENS DISTRIBUIDORA E DISSEMINADORA DE
CULTURA EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
10.709.003/0001-52, com sede à Rua Dr José Mariano, n° 361, Sala 02, CEP: 55.295-335 Santo
Antônio, Garanhuns- PE, neste ato representada pelo Sr. José Fernando Correia Ferro e Silva
inscnto no CPF/MF sob o n°. 026.620.164-42, residente e domiciliado Rua Vereador João Bezerra

SÍJilX™*146' B°a Vis'a' Garunhus-pE« CEP: 55.292-380, ora em diante denominada
CONTRATADA, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma
eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS n° 037/2020, processo administrativo n° 164/2020
RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a
classificação por ela alcançada e na quantidade cotada, atendendo as condições previstas no edital
sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alterações, no Decreto n.° 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a
seguir K ^

1.

2.

DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de

materiais pedagógicos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de

Educação do Município de Sobradinho, especificado nos itens do Termo de Referência, edital

de Pregão n° 037/2020 que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora,
independentemente de transcrição.

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor e as
demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:

01

DESCRIÇÃO

Material de apoio pedagógico para o 1°

ano do Ensino Fundamental - Língua

Portuguesa

Descrição complementar do produto:
Material de apoio pedagógico para o 1o

ano do Ensino Fundamental - Língua

Portuguesa: Livro consumível,

destinado aos alunos do 1o ano do

Ensino Fundamental com textos e

atividades selecionador e elaborados a

partir da Matriz de Referência do Saeb. A

UNO

UND 320

MARCA

EDITORA

MODERNA

v.ywr.

R$

113,67

V. TOTAL

R$ 36.374,40
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