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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00018/2022

 
Às 09:00 horas do dia 07 de junho de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 048/2022 de 14/02/2022, em atendimento às
disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019,
referente ao Processo nº 037/22, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00018/2022. Modo de
disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de material didático de sistema de ensino para alunos e professores da educação
infantil de 02 a 05 anos, acompanhado de orientação pedagógica continuada aos professores e gestores para sua
melhor utilização e acesso a portal.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no
edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes
relativamente aos lances ofertados.

Item: 1 - Grupo 1
Descrição: Livro didático
Descrição Complementar: Livro Didático Grau: Educação Infantil , Definição: Coleção Interdisciplinar , Conteúdo:
Língua Portuguesa , Formato: Impresso
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 210 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 76.824,3000 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA, pelo melhor lance de R$ 73.500,0000 .

Item: 2 - Grupo 1
Descrição: Livro didático
Descrição Complementar: Grau: Educação Infantil, Definição: Coleção Interdisciplinar, Conteúdo: Língua
Portuguesa, Formato: Impresso,
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 295 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 107.919,8500 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA, pelo melhor lance de R$ 103.250,0000 .

Item: 3 - Grupo 1
Descrição: Livro didático
Descrição Complementar: Grau: Educação Infantil, Definição: Coleção Interdisciplinar, Conteúdo: Língua
Portuguesa, Formato: Impresso,
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 522 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 190.963,2600 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA, pelo melhor lance de R$ 182.700,0000 .

Item: 4 - Grupo 1
Descrição: Livro didático
Descrição Complementar: Grau: Educação Infantil, Definição: Coleção Interdisciplinar, Conteúdo: Língua
Portuguesa, Formato: Impresso,
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 569 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 208.157,2700 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA, pelo melhor lance de R$ 199.150,0000 .

Relação de Grupos
Grupo 1

Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 583.864,6800 Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso



Aceito para: GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA, pelo melhor lance de R$ 558.600,0000 .

Itens do grupo:

 1 - Livro didático

 2 - Livro didático

 3 - Livro didático

 4 - Livro didático

Histórico
Item: 1 - Grupo 1 - Livro didático

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

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
073.223.658-44 JOSE LUIS

BARBIERI
Não Não 210 R$ 349,0000 R$ 73.290,0000 06/06/2022

10:16:57
Marca: Netbil Educacional 
Fabricante: Editora Dangus Ltda 
Modelo / Versão: 1ª 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 04 (quatro) livros no ano, sendo um para cada bimestre,
blocados ou espiralados ou em folhas avulsas acondicionadas em pastas, com os conteúdos integrados,
englobando todas as áreas temáticas por meio de atividades significativas para as crianças, que desenvolva
identidade, autonomia, linguagem oral e escrita, matemática, natureza e sociedade, as datas
comemorativas, arte, movimento e música. Sempre de acordo com a faixa etária do educando. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

43.719.855/0001-80 GRAFICA
EDITORA
GUTEPLAN
LTDA

Não Não 210 R$ 365,0000 R$ 76.650,0000 05/06/2022
00:44:15

Marca: Própria 
Fabricante: Próprio 
Modelo / Versão: Próprio 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição da coleção - 2 anos Para o aluno: 04 (quatro) livros
no ano, sendo um para cada bimestre, todos em tamanho A3, blocados ou espiralados ou em folhas avulsas
acondicionadas em pastas, com os conteúdos integrados, englobando todas as áreas temáticas por meio de
atividades significativas para as crianças, que desenvolva identidade, autonomia, linguagem oral e escrita,
matemática, natureza e sociedade, as datas comemorativas, arte, movimento e música. Sempre de acordo
com a faixa etária do educando. Material complementar aluno (sem custo adicional) a) 01 (um) livro de
Orientação aos Pais que apresente o tripé: a escola, a família e a sociedade, assim como, a importância da
participação das famílias no acompanhamento do processo de ensino aprendizagem dos alunos. b) 01 (um)
livro diário para comunicação família/escola (agenda). c) 01 (uma) embalagem resistente, preferencialmente
em nylon 600 e revestimento interno impermeável, com alça e de fácil manuseio com a finalidade de
acomodar todos os materiais do aluno. d) 01 (um) conjunto de materiais de apoio pedagógico que permitam
ao aluno experienciar de forma lúdica e concreta, as atividades propostas no material didático, tais como
alfabeto móvel, dedoches, jogos de memória, entre outros. Material do professor: Os Livros dos professores
deverão ser oferecidos gratuitamente e serem similares aos dos alunos no tamanho, no formato, no
conteúdo e na forma de distribuição, com encadernação em espiral, devendo apresentar ainda, objetivos,
sugestões e encaminhamento pedagógico em cada página do material, referente a cada atividade, além de
indicar ao professor a relação entre as atividades propostas e os Campos de Experiências e respectivos
objetivos de aprendizagem e desenvolvimento constantes da nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC).
Material complementar de apoio ao professor (sem custo adicional) a) Um manual com a fundamentação
teórica e planejamento anual. b) Um livro anual de Educação Física com sugestões e orientações de
atividades ao professor de como trabalhar o conteúdo por aula. c) Coleção de cartazes com o Alfabeto
ilustrado: cada sala de aula da Educação Infantil deverá receber uma coleção de cartazes com todas as letras
do alfabeto contendo a ilustração corresponde à letra inicial apresentada e as quatro formas de escrita das
letras, possibilitando um melhor aprendizado, reconhecimento das letras e correspondência entre letra e
ilustração. d) Manual de Psicomotricidade: Um manual para cada professor da Educação Infantil que
apresente as diferentes formas de trabalhar os estímulos através da psicomotricidade de cada faixa etária,
trazendo atividades lúdicas coerentes ao dia a dia dos alunos e professores da rede municipal de ensino. e)
Livro de Orientação aos pais: Livro igual ao entregue aos alunos com sugestões de como os pais podem e
devem acompanhar o processo de ensino aprendizagem de seus filhos. f) 01 (uma) embalagem resistente,
preferencialmente em nylon 600 e revestimento interno impermeável, com alça e de fácil manuseio com a
finalidade de acomodar os materiais do professor. g) Cartaz que apresente de forma lúdica, os direitos e
deveres dos alunos. h) Cartaz dos aniversariantes do mês. i) Cartaz do ajudante do dia. j) 01 (um) livro
diário (formato agenda). k) 01 (um) kit pedagógico apresentando recursos didáticos que deverão auxiliar a
prática do professor nas atividades contidas no material didático e que proporcionem aulas ainda mais
dinâmicas e significativas para o processo ensino aprendizagem a ser ofertado a cada professor da Educação
Infantil. Serviços de orientação pedagógica continuada e acesso a Portal com conteúdo adicional na internet
(sem custo adicional) conforme condições e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

21.256.947/0001-38 ANDRE
ALEXANDRE
VASCONCELOS

Sim Sim 210 R$ 365,8300 R$ 76.824,3000 06/06/2022
16:19:53

Marca: Livro Ideal 
Fabricante: Livro Ideal 
Modelo / Versão: Educação Infantil 



Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Livro Didático Grau: Educação Infantil , Definição: Coleção
Interdisciplinar , Conteúdo: Língua Portuguesa , Formato: Impresso 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 76.824,3000 21.256.947/0001-38 07/06/2022 09:00:07:330
R$ 76.650,0000 43.719.855/0001-80 07/06/2022 09:00:07:330
R$ 73.290,0000 073.223.658-44 07/06/2022 09:00:07:330
R$ 75.600,0000 43.719.855/0001-80 07/06/2022 09:07:14:200
R$ 72.557,0000 073.223.658-44 07/06/2022 09:07:28:640
R$ 71.500,0000 21.256.947/0001-38 07/06/2022 09:13:07:147
R$ 67.800,0000 073.223.658-44 07/06/2022 09:17:50:510
R$ 73.500,0000 43.719.855/0001-80 07/06/2022 09:18:01:883
R$ 67.100,0000 21.256.947/0001-38 07/06/2022 09:19:08:087
R$ 60.000,0000 073.223.658-44 07/06/2022 09:22:01:423
R$ 59.400,0000 21.256.947/0001-38 07/06/2022 09:25:54:147
R$ 55.800,0000 073.223.658-44 07/06/2022 09:27:41:067
R$ 54.000,0000 21.256.947/0001-38 07/06/2022 09:30:59:800
R$ 53.400,0000 073.223.658-44 07/06/2022 09:33:38:217

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ Data/Hora Inicial
Desempate

Data/Hora Final
Desempate Situação do Lance Valor do

Lance
21.256.947/0001-

38 07/06/2022 09:35:39:070 07/06/2022 09:37:07:827 Fornecedor enviou
lance

R$
52.000,0000

Eventos do Item
Evento Data Observações

Recusa de
proposta

08/06/2022
10:33:11

Recusa da proposta. Fornecedor: ANDRE ALEXANDRE VASCONCELOS, CNPJ/CPF:
21.256.947/0001-38, pelo melhor lance de R$ 52.000,0000. Motivo: Empresa foi declarada
inabilitada conforme chat. Não apresentou documentação exigida em edital.

Recusa de
proposta

08/06/2022
10:33:52

Recusa da proposta. Fornecedor: JOSE LUIS BARBIERI, CNPJ/CPF: 073.223.658-44, pelo melhor
lance de R$ 53.400,0000. Motivo: Empresa não respondeu, EM NENHUM MOMENTO, o pregoeiro,
conforme chat!

Aceite de
proposta

08/06/2022
10:34:04

Aceite individual da proposta. Fornecedor: GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA, CNPJ/CPF:
43.719.855/0001-80, pelo melhor lance de R$ 73.500,0000.

Habilitação
de
fornecedor

08/06/2022
10:35:19

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA, CNPJ/CPF:
43.719.855/0001-80, pelo melhor lance de R$ 73.500,0000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

 
Item: 2 - Grupo 1 - Livro didático

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

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
073.223.658-44 JOSE LUIS

BARBIERI
Não Não 295 R$ 349,0000 R$ 102.955,0000 06/06/2022

10:16:57
Marca: Netbil Educacional 
Fabricante: Editora Dangus Ltda 
Modelo / Versão: 1ª 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 04 (quatro) livros no ano, sendo um para cada bimestre,
blocados ou espiralados ou em folhas avulsas acondicionadas em pastas, com os conteúdos integrados,
englobando todas as áreas temáticas por meio de atividades significativas para as crianças, que desenvolva
identidade, autonomia, linguagem oral e escrita, matemática, natureza e sociedade, as datas comemorativas,
arte, movimento e música. Sempre de acordo com a faixa etária do educando. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

43.719.855/0001-80 GRAFICA
EDITORA
GUTEPLAN
LTDA

Não Não 295 R$ 365,0000 R$ 107.675,0000 05/06/2022
00:44:15

Marca: Própria 
Fabricante: Próprio 
Modelo / Versão: Próprio 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição da coleção - 3 anos Para o aluno: 04 (quatro) livros
no ano, sendo um para cada bimestre, todos em tamanho A3, blocados ou espiralados ou em folhas avulsas
acondicionadas em pastas, com os conteúdos integrados, englobando todas as áreas temáticas por meio de



atividades significativas para as crianças, que desenvolva identidade, autonomia, linguagem oral e escrita,
matemática, natureza e sociedade, as datas comemorativas, arte, movimento e música. Sempre de acordo
com a faixa etária do educando. Material complementar aluno (sem custo adicional) a) 01 (um) livro de
Orientação aos Pais que apresente o tripé: a escola, a família e a sociedade, assim como, a importância da
participação das famílias no acompanhamento do processo de ensino aprendizagem dos alunos. b) 01 (um)
livro diário para comunicação família/escola (agenda). c) 01 (uma) embalagem resistente, preferencialmente
em nylon 600 e revestimento interno impermeável, com alça e de fácil manuseio com a finalidade de
acomodar todos os materiais do aluno. d) 01 (um) conjunto de materiais de apoio pedagógico que permitam
ao aluno experienciar de forma lúdica e concreta, as atividades propostas no material didático, tais como
alfabeto móvel, dedoches, jogos de memória, entre outros. Material do professor: Os Livros dos professores
deverão ser oferecidos gratuitamente e serem similares aos dos alunos no tamanho, no formato, no conteúdo
e na forma de distribuição, com encadernação em espiral, devendo apresentar ainda, objetivos, sugestões e
encaminhamento pedagógico em cada página do material, referente a cada atividade, além de indicar ao
professor a relação entre as atividades propostas e os Campos de Experiências e respectivos objetivos de
aprendizagem e desenvolvimento constantes da nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Material
complementar de apoio ao professor (sem custo adicional) a) Um manual com a fundamentação teórica e
planejamento anual. b) Um livro anual de Educação Física com sugestões e orientações de atividades ao
professor de como trabalhar o conteúdo por aula. c) Coleção de cartazes com o Alfabeto ilustrado: cada sala
de aula da Educação Infantil deverá receber uma coleção de cartazes com todas as letras do alfabeto contendo
a ilustração corresponde à letra inicial apresentada e as quatro formas de escrita das letras, possibilitando um
melhor aprendizado, reconhecimento das letras e correspondência entre letra e ilustração. d) Manual de
Psicomotricidade: Um manual para cada professor da Educação Infantil que apresente as diferentes formas de
trabalhar os estímulos através da psicomotricidade de cada faixa etária, trazendo atividades lúdicas coerentes
ao dia a dia dos alunos e professores da rede municipal de ensino. e) Livro de Orientação aos pais: Livro igual
ao entregue aos alunos com sugestões de como os pais podem e devem acompanhar o processo de ensino
aprendizagem de seus filhos. f) 01 (uma) embalagem resistente, preferencialmente em nylon 600 e
revestimento interno impermeável, com alça e de fácil manuseio com a finalidade de acomodar os materiais
do professor. g) Cartaz que apresente de forma lúdica, os direitos e deveres dos alunos. h) Cartaz dos
aniversariantes do mês. i) Cartaz do ajudante do dia. j) 01 (um) livro diário (formato agenda). k) 01 (um) kit
pedagógico apresentando recursos didáticos que deverão auxiliar a prática do professor nas atividades
contidas no material didático e que proporcionem aulas ainda mais dinâmicas e significativas para o processo
ensino aprendizagem a ser ofertado a cada professor da Educação Infantil. Serviços de orientação pedagógica
continuada e acesso a Portal com conteúdo adicional na internet (sem custo adicional) conforme condições e
exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

21.256.947/0001-38 ANDRE
ALEXANDRE
VASCONCELOS

Sim Sim 295 R$ 365,8300 R$ 107.919,8500 06/06/2022
16:19:53

Marca: Livro Ideal 
Fabricante: Livro Ideal 
Modelo / Versão: Educação Infantil 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Grau: Educação Infantil, Definição: Coleção Interdisciplinar,
Conteúdo: Língua Portuguesa, Formato: Impresso, 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 107.919,8500 21.256.947/0001-38 07/06/2022 09:00:07:330
R$ 107.675,0000 43.719.855/0001-80 07/06/2022 09:00:07:330
R$ 102.955,0000 073.223.658-44 07/06/2022 09:00:07:330
R$ 106.200,0000 43.719.855/0001-80 07/06/2022 09:07:31:593
R$ 101.920,0000 073.223.658-44 07/06/2022 09:07:32:923
R$ 100.000,0000 21.256.947/0001-38 07/06/2022 09:12:12:623
R$ 94.800,0000 073.223.658-44 07/06/2022 09:17:52:820
R$ 103.250,0000 43.719.855/0001-80 07/06/2022 09:18:25:667
R$ 93.852,0000 21.256.947/0001-38 07/06/2022 09:19:27:910
R$ 85.000,0000 073.223.658-44 07/06/2022 09:22:03:357
R$ 79.000,0000 073.223.658-44 07/06/2022 09:27:44:467
R$ 86.335,8800 21.256.947/0001-38 07/06/2022 09:31:44:157

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ Data/Hora Inicial
Desempate

Data/Hora Final
Desempate Situação do Lance Valor do

Lance
21.256.947/0001-

38 07/06/2022 09:35:39:070 07/06/2022 09:37:07:827 Fornecedor enviou
lance

R$
78.000,0000

Eventos do Item
Evento Data Observações

Recusa de
proposta

08/06/2022
10:33:11

Recusa da proposta. Fornecedor: ANDRE ALEXANDRE VASCONCELOS, CNPJ/CPF:
21.256.947/0001-38, pelo melhor lance de R$ 78.000,0000. Motivo: Empresa foi declarada
inabilitada conforme chat. Não apresentou documentação exigida em edital.

Recusa de
proposta

08/06/2022
10:33:52

Recusa da proposta. Fornecedor: JOSE LUIS BARBIERI, CNPJ/CPF: 073.223.658-44, pelo melhor
lance de R$ 79.000,0000. Motivo: Empresa não respondeu, EM NENHUM MOMENTO, o pregoeiro,
conforme chat!

Aceite de 08/06/2022 Aceite individual da proposta. Fornecedor: GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA, CNPJ/CPF:



proposta 10:34:04 43.719.855/0001-80, pelo melhor lance de R$ 103.250,0000.
Habilitação
de
fornecedor

08/06/2022
10:35:19

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA, CNPJ/CPF:
43.719.855/0001-80, pelo melhor lance de R$ 103.250,0000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

 
Item: 3 - Grupo 1 - Livro didático

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

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
073.223.658-44 JOSE LUIS

BARBIERI
Não Não 522 R$ 349,0000 R$ 182.178,0000 06/06/2022

10:16:57
Marca: Netbil Educacional 
Fabricante: Editora Dangus Ltda 
Modelo / Versão: 1ª 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 04 (quatro) livros no ano, sendo um para cada bimestre,
blocados ou espiralados ou em folhas avulsas acondicionadas em pastas, com os conteúdos integrados,
englobando atividades de orientação espaço-temporal, conceitos básicos que norteiam a Educação infantil,
coordenação motora e atividades com dobradura, desenho, pintura, arte, música, movimento, linguagem oral
receptiva e produtiva, linguagem escrita, matemática, estrutura topológica, estudo do meio social e datas
comemorativas. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

43.719.855/0001-80 GRAFICA
EDITORA
GUTEPLAN
LTDA

Não Não 522 R$ 365,0000 R$ 190.530,0000 05/06/2022
00:44:15

Marca: Própria 
Fabricante: Próprio 
Modelo / Versão: Próprio 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição da coleção Educação Infantil - 4 anos Para o aluno: 04
(quatro) livros no ano, sendo um para cada bimestre, todos em tamanho A3, blocados ou espiralados ou em
folhas avulsas acondicionadas em pastas, com os conteúdos integrados, englobando atividades de orientação
espaço-temporal, conceitos básicos que norteiam a Educação infantil, coordenação motora e atividades com
dobradura, desenho, pintura, arte, música, movimento, linguagem oral receptiva e produtiva, linguagem
escrita, matemática, estrutura topológica, estudo do meio social e datas comemorativas. Material
complementar aluno (sem custo adicional) a) 01 (um) livro de Orientação aos Pais que apresente o tripé: a
escola, a família e a sociedade, assim como, a importância da participação das famílias no acompanhamento
do processo de ensino aprendizagem dos alunos. b) 01 (um) livro diário para comunicação família/escola
(agenda). c) 01 (uma) embalagem resistente, preferencialmente em nylon 600 e revestimento interno
impermeável, com alça e de fácil manuseio com a finalidade de acomodar todos os materiais do aluno. d) 01
(um) livro anual, com encadernação em espiral ou no formato pasta com folhas avulsas ou destacáveis,
contendo atividades complementares compostas por desafios que promovam: o raciocínio lógico, a
criatividade, a autonomia e trabalho em grupo e com a família, para as turmas de alunos de 4 anos. e) 01
(um) conjunto de materiais de apoio pedagógico que permitam ao aluno experienciar de forma lúdica e
concreta, as atividades propostas no material didático, tais como alfabeto móvel, dedoches, jogos de
memória, entre outros. Material do professor: Os Livros dos professores deverão ser oferecidos gratuitamente
e serem similares aos dos alunos no tamanho, no formato, no conteúdo e na forma de distribuição, com
encadernação em espiral, devendo apresentar ainda, objetivos, sugestões e encaminhamento pedagógico em
cada página do material, referente a cada atividade, além de indicar ao professor a relação entre as atividades
propostas e os Campos de Experiências e respectivos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento
constantes da nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Material complementar de apoio ao professor
(sem custo adicional) a) Um manual com a fundamentação teórica e planejamento anual. b) Um livro anual de
Educação Física com sugestões e orientações de atividades ao professor de como trabalhar o conteúdo por
aula. c) Coleção de cartazes com o Alfabeto ilustrado: cada sala de aula da Educação Infantil deverá receber
uma coleção de cartazes com todas as letras do alfabeto contendo a ilustração corresponde à letra inicial
apresentada e as quatro formas de escrita das letras, possibilitando um melhor aprendizado, reconhecimento
das letras e correspondência entre letra e ilustração. d) Manual de Psicomotricidade: Um manual para cada
professor da Educação Infantil que apresente as diferentes formas de trabalhar os estímulos através da
psicomotricidade de cada faixa etária, trazendo atividades lúdicas coerentes ao dia a dia dos alunos e
professores da rede municipal de ensino. e) Livro de Orientação aos pais: Livro igual ao entregue aos alunos
com sugestões de como os pais podem e devem acompanhar o processo de ensino aprendizagem de seus
filhos. f) Um livro anual, com encadernação em espiral, contendo atividades complementares composta por
desafios que promovam o raciocínio lógico, a criatividade, a autonomia e trabalho em grupo e com a família,
contendo as orientações para resolução das atividades. g) 01 (uma) embalagem resistente, preferencialmente
em nylon 600 e revestimento interno impermeável, com alça e de fácil manuseio com a finalidade de
acomodar os materiais do professor. h) Cartaz que apresente de forma lúdica, os direitos e deveres dos
alunos. i) Cartaz dos aniversariantes do mês. j) Cartaz do ajudante do dia. k) 01 (um) livro diário (formato
agenda). l) 01 (um) kit pedagógico apresentando recursos didáticos que deverão auxiliar a prática do
professor nas atividades contidas no material didático e que proporcionem aulas ainda mais dinâmicas e
significativas para o processo ensino aprendizagem a ser ofertado a cada professor da Educação Infantil.
Serviços de orientação pedagógica continuada e acesso a Portal com conteúdo adicional na internet (sem
custo adicional) conforme condições e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

21.256.947/0001-38 ANDRE
ALEXANDRE
VASCONCELOS

Sim Sim 522 R$ 365,8300 R$ 190.963,2600 06/06/2022
16:19:53

Marca: Livro Ideal 



Fabricante: Livro Ideal 
Modelo / Versão: Educação Infantil 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Grau: Educação Infantil, Definição: Coleção Interdisciplinar,
Conteúdo: Língua Portuguesa, Formato: Impresso, 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 190.963,2600 21.256.947/0001-38 07/06/2022 09:00:07:330
R$ 190.530,0000 43.719.855/0001-80 07/06/2022 09:00:07:330
R$ 182.178,0000 073.223.658-44 07/06/2022 09:00:07:330
R$ 180.350,0000 073.223.658-44 07/06/2022 09:07:36:467
R$ 187.920,0000 43.719.855/0001-80 07/06/2022 09:07:52:730
R$ 171.000,0000 073.223.658-44 07/06/2022 09:18:11:357
R$ 178.546,5000 21.256.947/0001-38 07/06/2022 09:18:13:997
R$ 182.700,0000 43.719.855/0001-80 07/06/2022 09:18:41:307
R$ 169.290,0000 21.256.947/0001-38 07/06/2022 09:20:08:027
R$ 157.000,0000 073.223.658-44 07/06/2022 09:22:06:573
R$ 155.430,0000 21.256.947/0001-38 07/06/2022 09:23:25:180
R$ 152.770,6000 21.256.947/0001-38 07/06/2022 09:26:47:527
R$ 149.000,0000 073.223.658-44 07/06/2022 09:29:01:873

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ Data/Hora Inicial
Desempate

Data/Hora Final
Desempate Situação do Lance Valor do Lance

21.256.947/0001-
38 07/06/2022 09:35:39:070 07/06/2022 09:37:07:827 Fornecedor enviou

lance
R$

148.000,0000

Eventos do Item
Evento Data Observações

Recusa de
proposta

08/06/2022
10:33:11

Recusa da proposta. Fornecedor: ANDRE ALEXANDRE VASCONCELOS, CNPJ/CPF:
21.256.947/0001-38, pelo melhor lance de R$ 148.000,0000. Motivo: Empresa foi declarada
inabilitada conforme chat. Não apresentou documentação exigida em edital.

Recusa de
proposta

08/06/2022
10:33:52

Recusa da proposta. Fornecedor: JOSE LUIS BARBIERI, CNPJ/CPF: 073.223.658-44, pelo melhor
lance de R$ 149.000,0000. Motivo: Empresa não respondeu, EM NENHUM MOMENTO, o pregoeiro,
conforme chat!

Aceite de
proposta

08/06/2022
10:34:04

Aceite individual da proposta. Fornecedor: GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA, CNPJ/CPF:
43.719.855/0001-80, pelo melhor lance de R$ 182.700,0000.

Habilitação
de
fornecedor

08/06/2022
10:35:19

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA, CNPJ/CPF:
43.719.855/0001-80, pelo melhor lance de R$ 182.700,0000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

 
Item: 4 - Grupo 1 - Livro didático

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

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
073.223.658-44 JOSE LUIS

BARBIERI
Não Não 569 R$ 349,0000 R$ 198.581,0000 06/06/2022

10:16:57
Marca: Netbil Educacional 
Fabricante: Editora Dangus Ltda 
Modelo / Versão: 2ª 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 04 (quatro) livros no ano, sendo um para cada bimestre,
blocados ou espiralados ou em folhas avulsas acondicionadas em pastas, com os conteúdos integrados,
englobando atividades de orientação espaço-temporal, conceitos básicos que norteiam a Educação infantil,
coordenação motora e atividades com dobradura, desenho, pintura, arte, música, movimento, linguagem oral
receptiva e produtiva, linguagem escrita, leitura e produção de textos, matemática, estrutura topológica,
estudo do meio social e datas comemorativas. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

43.719.855/0001-80 GRAFICA
EDITORA
GUTEPLAN
LTDA

Não Não 569 R$ 365,0000 R$ 207.685,0000 05/06/2022
00:44:15

Marca: Própria 
Fabricante: Próprio 
Modelo / Versão: Próprio 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição da coleção Educação Infantil - 5 anos Para o aluno: 04
(quatro) livros no ano, sendo um para cada bimestre, todos em tamanho A3, blocados ou espiralados ou em



folhas avulsas acondicionadas em pastas, com os conteúdos integrados, englobando atividades de orientação
espaço-temporal, conceitos básicos que norteiam a Educação infantil, coordenação motora e atividades com
dobradura, desenho, pintura, arte, música, movimento, linguagem oral receptiva e produtiva, linguagem
escrita, leitura e produção de textos, matemática, estrutura topológica, estudo do meio social e datas
comemorativas. Material complementar aluno (sem custo adicional) a) 01 (um) livro de Orientação aos Pais
que apresente o tripé: a escola, a família e a sociedade, assim como, a importância da participação das
famílias no acompanhamento do processo de ensino aprendizagem dos alunos. b) 01 (um) livro diário para
comunicação família/escola (agenda). c) 01 (uma) embalagem resistente, preferencialmente em nylon 600 e
revestimento interno impermeável, com alça e de fácil manuseio com a finalidade de acomodar todos os
materiais do aluno. d) 01 (um) livro anual, com encadernação em espiral ou no formato pasta com folhas
avulsas ou destacáveis, contendo atividades complementares compostas por desafios que promovam: o
raciocínio lógico, a criatividade, a autonomia e trabalho em grupo e com a família, para as turmas de alunos
de 5 anos. e) 01 (um) conjunto de materiais de apoio pedagógico que permitam ao aluno experienciar de
forma lúdica e concreta, as atividades propostas no material didático, tais como alfabeto móvel, dedoches,
jogos de memória, entre outros. Material do professor: Os Livros dos professores deverão ser oferecidos
gratuitamente e serem similares aos dos alunos no tamanho, no formato, no conteúdo e na forma de
distribuição, com encadernação em espiral, devendo apresentar ainda, objetivos, sugestões e
encaminhamento pedagógico em cada página do material, referente a cada atividade, além de indicar ao
professor a relação entre as atividades propostas e os Campos de Experiências e respectivos objetivos de
aprendizagem e desenvolvimento constantes da nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Material
complementar de apoio ao professor (sem custo adicional) a) Um manual com a fundamentação teórica e
planejamento anual. b) Um livro anual de Educação Física com sugestões e orientações de atividades ao
professor de como trabalhar o conteúdo por aula. c) Coleção de cartazes com o Alfabeto ilustrado: cada sala
de aula da Educação Infantil deverá receber uma coleção de cartazes com todas as letras do alfabeto contendo
a ilustração corresponde à letra inicial apresentada e as quatro formas de escrita das letras, possibilitando um
melhor aprendizado, reconhecimento das letras e correspondência entre letra e ilustração. d) Manual de
Psicomotricidade: Um manual para cada professor da Educação Infantil que apresente as diferentes formas de
trabalhar os estímulos através da psicomotricidade de cada faixa etária, trazendo atividades lúdicas coerentes
ao dia a dia dos alunos e professores da rede municipal de ensino. e) Livro de Orientação aos pais: Livro igual
ao entregue aos alunos com sugestões de como os pais podem e devem acompanhar o processo de ensino
aprendizagem de seus filhos. f) Um manual regional com orientação e sugestões de práticas pedagógicas para
que o professor desenvolva um trabalho com ênfase nos aspectos culturais e regionais do município. g) Um
livro anual, com encadernação em espiral, contendo atividades complementares composta por desafios que
promovam o raciocínio lógico, a criatividade, a autonomia e trabalho em grupo e com a família, contendo as
orientações para resolução das atividades. h) 01 (uma) embalagem resistente, preferencialmente em nylon
600 e revestimento interno impermeável, com alça e de fácil manuseio com a finalidade de acomodar os
materiais do professor. i) Cartaz que apresente de forma lúdica, os direitos e deveres dos alunos. j) Cartaz dos
aniversariantes do mês. k) Cartaz do ajudante do dia. l) 01 (um) livro diário (formato agenda). m) 01 (um) kit
pedagógico apresentando recursos didáticos que deverão auxiliar a prática do professor nas atividades
contidas no material didático e que proporcionem aulas ainda mais dinâmicas e significativas para o processo
ensino aprendizagem a ser ofertado a cada professor da Educação Infantil. Serviços de orientação pedagógica
continuada e acesso a Portal com conteúdo adicional na internet (sem custo adicional) conforme condições e
exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

21.256.947/0001-38 ANDRE
ALEXANDRE
VASCONCELOS

Sim Sim 569 R$ 365,8300 R$ 208.157,2700 06/06/2022
16:19:53

Marca: Livro Ideal 
Fabricante: Livro Ideal 
Modelo / Versão: Educação Infantil 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Grau: Educação Infantil, Definição: Coleção Interdisciplinar,
Conteúdo: Língua Portuguesa, Formato: Impresso, 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 208.157,2700 21.256.947/0001-38 07/06/2022 09:00:07:330
R$ 207.685,0000 43.719.855/0001-80 07/06/2022 09:00:07:330
R$ 198.581,0000 073.223.658-44 07/06/2022 09:00:07:330
R$ 196.500,0000 073.223.658-44 07/06/2022 09:07:40:257
R$ 204.840,0000 43.719.855/0001-80 07/06/2022 09:08:05:707
R$ 186.000,0000 073.223.658-44 07/06/2022 09:18:13:900
R$ 199.150,0000 43.719.855/0001-80 07/06/2022 09:18:54:920
R$ 184.140,0000 21.256.947/0001-38 07/06/2022 09:20:36:683
R$ 172.000,0000 073.223.658-44 07/06/2022 09:22:08:757
R$ 170.000,0000 21.256.947/0001-38 07/06/2022 09:24:52:777
R$ 166.525,8200 21.256.947/0001-38 07/06/2022 09:26:34:340
R$ 159.500,0000 073.223.658-44 07/06/2022 09:29:09:553

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ Data/Hora Inicial
Desempate

Data/Hora Final
Desempate Situação do Lance Valor do Lance

21.256.947/0001-
38 07/06/2022 09:35:39:070 07/06/2022 09:37:07:827 Fornecedor enviou

lance
R$

158.000,0000

Eventos do Item
Evento Data Observações



Recusa de
proposta

08/06/2022
10:33:11

Recusa da proposta. Fornecedor: ANDRE ALEXANDRE VASCONCELOS, CNPJ/CPF:
21.256.947/0001-38, pelo melhor lance de R$ 158.000,0000. Motivo: Empresa foi declarada
inabilitada conforme chat. Não apresentou documentação exigida em edital.

Recusa de
proposta

08/06/2022
10:33:52

Recusa da proposta. Fornecedor: JOSE LUIS BARBIERI, CNPJ/CPF: 073.223.658-44, pelo melhor
lance de R$ 159.500,0000. Motivo: Empresa não respondeu, EM NENHUM MOMENTO, o pregoeiro,
conforme chat!

Aceite de
proposta

08/06/2022
10:34:04

Aceite individual da proposta. Fornecedor: GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA, CNPJ/CPF:
43.719.855/0001-80, pelo melhor lance de R$ 199.150,0000.

Habilitação
de
fornecedor

08/06/2022
10:35:19

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA, CNPJ/CPF:
43.719.855/0001-80, pelo melhor lance de R$ 199.150,0000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

 
HISTÓRICO DO Grupo 1

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Global Data/Hora

Registro
073.223.658-44 JOSE LUIS BARBIERI Não Não - R$ 557.004,0000 06/06/2022

10:16:57
43.719.855/0001-80 GRAFICA EDITORA

GUTEPLAN LTDA
Não Não - R$ 582.540,0000 05/06/2022

00:44:15
21.256.947/0001-38 ANDRE ALEXANDRE

VASCONCELOS
Sim Sim - R$ 583.864,6800 06/06/2022

16:19:53

Eventos do Grupo
Evento Data Observações

Abertura 07/06/2022
09:00:10 Item aberto para lances.

Encerramento
sem
prorrogação

07/06/2022
09:10:11 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Reinício etapa
aberta

07/06/2022
09:10:45

Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Em busca da melhor proposta para a
adm. Pública!!!.

Encerramento
etapa aberta

07/06/2022
09:35:39 Item com etapa aberta encerrada.

Desempate -
Início do
desempate

07/06/2022
09:35:39 Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.

Desempate -
Encerramento
do
desempate

07/06/2022
09:37:07

O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor ANDRE ALEXANDRE
VASCONCELOS, CPF/CNPJ: 21.256.947/0001-38 enviou um lance no valor de no valor de R$
436.000,0000.

Encerramento 07/06/2022
09:37:07 Item encerrado para lances.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

07/06/2022
10:42:56

Convocado para envio de anexo o fornecedor ANDRE ALEXANDRE VASCONCELOS, CNPJ/CPF:
21.256.947/0001-38.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

07/06/2022
11:18:24

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ANDRE ALEXANDRE
VASCONCELOS, CNPJ/CPF: 21.256.947/0001-38.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

07/06/2022
15:15:34

Convocado para envio de anexo o fornecedor JOSE LUIS BARBIERI, CNPJ/CPF: 073.223.658-
44.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

07/06/2022
17:19:49

Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor JOSE LUIS BARBIERI,
CNPJ/CPF: 073.223.658-44.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

08/06/2022
09:16:35

Convocado para envio de anexo o fornecedor GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA, CNPJ/CPF:
43.719.855/0001-80.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

08/06/2022
09:56:15

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GRAFICA EDITORA GUTEPLAN
LTDA, CNPJ/CPF: 43.719.855/0001-80.



Registro de
intenção de
recurso

08/06/2022
10:45:42

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: ANDRE ALEXANDRE VASCONCELOS CNPJ/CPF:
21256947000138. Motivo: Inabilitado erroneamente, uma vez que a justificativa de inabilitação
e ilegal. pois o documento solicitado não esta entre os determinado por lei nos artigos 27 a 31
da lei 8666/93, que trata d

Aceite de
intenção de
recurso

08/06/2022
11:10:15

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: ANDRE ALEXANDRE VASCONCELOS, CNPJ/CPF:
21256947000138. Motivo: Pelo princípio do contraditório e ampla defesa (em sua plenitude) a
INTENÇÃO recursal será aceita por este pregoeiro.

Intenções de Recurso para o Grupo
CNPJ/CPF Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade Situação

21.256.947/0001-38 08/06/2022 10:45 08/06/2022 11:10 Aceito
Motivo Intenção:Inabilitado erroneamente, uma vez que a justificativa de inabilitação e ilegal. pois
o documento solicitado não esta entre os determinado por lei nos artigos 27 a 31 da lei 8666/93, que
trata da habilitação de forma taxativa. tal fato será melhor elucidado no recurso.
Motivo Aceite ou Recusa:Pelo princípio do contraditório e ampla defesa (em sua plenitude) a
INTENÇÃO recursal será aceita por este pregoeiro.

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 07/06/2022
09:00:07

A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas
automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão
estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre

08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema 07/06/2022

09:00:10
O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 07/06/2022
09:10:11

O item G1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo
pregoeiro.

Sistema 07/06/2022
09:10:45

A etapa aberta do item G1 foi reiniciada. Justificativa: Em busca da melhor proposta
para a adm. Pública!!!. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 07/06/2022
09:35:39

O item G1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.

Sistema 07/06/2022
09:35:39

Sr. Fornecedor ANDRE ALEXANDRE VASCONCELOS, CPF/CNPJ 21.256.947/0001-38,
em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou
desistir de apresentar lance final e único para o item G1 até às 09:40:39 do dia

07/06/2022. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema 07/06/2022

09:37:07
O item G1 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor ANDRE ALEXANDRE

VASCONCELOS, CPF/CNPJ 21.256.947/0001-38 enviou um lance no valor de R$
436.000,0000.

Sistema 07/06/2022
09:37:07

O item G1 está encerrado.

Sistema 07/06/2022
09:42:36

A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na
funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".

Pregoeiro 07/06/2022
09:43:15

Bom dia, senhores licitantes. Peço que fiquem atentos ao "chat", por favor... E aos
prazos estabelecidos no Edital...

Pregoeiro 07/06/2022
09:50:46

Para ANDRE ALEXANDRE VASCONCELOS - Bom dia, senhor licitante. Você está aí?

Pregoeiro 07/06/2022
09:52:39

Para ANDRE ALEXANDRE VASCONCELOS - ...

Pregoeiro 07/06/2022
09:53:03

Para ANDRE ALEXANDRE VASCONCELOS - Senhor licitante, considerando que o
material é o mesmo para todas as idades, é possível abaixar os valores da proposta
da sua empresa para R$ 109,20, cujo é o valor ofertado para o material ALUNO 02

anos (para item 01)?
Pregoeiro 07/06/2022

09:58:50
Para ANDRE ALEXANDRE VASCONCELOS - ???

Pregoeiro 07/06/2022
09:59:50

Peço que fiquem atentos ao chat, por gentileza...

Pregoeiro 07/06/2022
09:59:56

Para ANDRE ALEXANDRE VASCONCELOS - ...

Pregoeiro 07/06/2022
10:07:04

Para ANDRE ALEXANDRE VASCONCELOS - Senhor licitante, responda por favor!

Pregoeiro 07/06/2022
10:10:05

Para ANDRE ALEXANDRE VASCONCELOS - ...

Pregoeiro 07/06/2022
10:17:27

Para ANDRE ALEXANDRE VASCONCELOS - .

Pregoeiro 07/06/2022
10:22:31

Para ANDRE ALEXANDRE VASCONCELOS - ....

Pregoeiro 07/06/2022 Para ANDRE ALEXANDRE VASCONCELOS - Senhor licitante, responda por favor!



10:31:37
21.256.947/0001-

38
07/06/2022
10:36:35

Bom dia Sr, pregoeiro

Pregoeiro 07/06/2022
10:37:04

Para ANDRE ALEXANDRE VASCONCELOS - considerando que o material é o mesmo
para todas as idades, é possível abaixar os valores da proposta da sua empresa para
R$ 109,20, cujo é o valor ofertado para o material ALUNO 02 anos (para item 01)?

Pregoeiro 07/06/2022
10:40:04

Para ANDRE ALEXANDRE VASCONCELOS - ?

21.256.947/0001-
38

07/06/2022
10:41:49

Infelizmente não conseguimos abaixar nosso valor, ainda temos o custo da pedagoga
para incluir no nossos orçamento.

Pregoeiro 07/06/2022
10:42:36

Para ANDRE ALEXANDRE VASCONCELOS - Irei convocar anexo para envio da
proposta realinhada, ok?

Sistema 07/06/2022
10:42:56

Senhor fornecedor ANDRE ALEXANDRE VASCONCELOS, CNPJ/CPF: 21.256.947/0001-
38, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.

Pregoeiro 07/06/2022
10:43:24

Para ANDRE ALEXANDRE VASCONCELOS - Anexo convocado. Aguardo proposta
adequada!

21.256.947/0001-
38

07/06/2022
10:44:28

Ok Sr. pregoeiro, estou providenciando.

Pregoeiro 07/06/2022
10:45:36

Para ANDRE ALEXANDRE VASCONCELOS - Ok!

Sistema 07/06/2022
11:18:24

Senhor Pregoeiro, o fornecedor ANDRE ALEXANDRE VASCONCELOS, CNPJ/CPF:
21.256.947/0001-38, enviou o anexo para o grupo G1.

Pregoeiro 07/06/2022
11:22:18

Atenção, senhores licitantes para o seguinte aviso: IREMOS suspender a sessão para
almoço. Retornaremos às 12h30min.

Pregoeiro 07/06/2022
12:33:56

Boa tarde, senhores licitantes. Vamos retomar aos trabalhos...

Pregoeiro 07/06/2022
12:54:42

Informo a todos que estamos verificando documentos de habilitação, em obediência
ao Edital deste certame...

Pregoeiro 07/06/2022
13:27:42

O pregão ainda está acontecendo. Peço a todos que continuem atentos ao "chat"...

Pregoeiro 07/06/2022
13:55:16

Senhores licitantes...

Pregoeiro 07/06/2022
13:57:31

Após conferência de documentos de Habilitação. Informo que a empresa ANDRE
ALEXANDRE VASCONCELOS - EPP foi declarada, ao teor do item nº: 9.17 do Edital,
INABILITADA, vez que não apresentou documentação exigida no item nº: 9.11.2 do

Edital.
Pregoeiro 07/06/2022

13:58:03
Para JOSE LUIS BARBIERI - Boa tarde, senhor licitante. Você está aí?

Pregoeiro 07/06/2022
13:58:59

Para JOSE LUIS BARBIERI - Sua empresa é a remanescente. Esse é seu melhor
preço?

Pregoeiro 07/06/2022
14:02:54

Para JOSE LUIS BARBIERI - ???

Pregoeiro 07/06/2022
14:10:08

Para JOSE LUIS BARBIERI - ...

Pregoeiro 07/06/2022
14:14:22

Peço a todos que fiquem atentos ao "chat"

Pregoeiro 07/06/2022
14:14:36

Para JOSE LUIS BARBIERI - Responda, por favor, senhor Licitante...

Pregoeiro 07/06/2022
14:23:35

Para JOSE LUIS BARBIERI - ...

Pregoeiro 07/06/2022
14:52:25

Para JOSE LUIS BARBIERI - ...

Pregoeiro 07/06/2022
15:03:28

Para JOSE LUIS BARBIERI - Senhor licitante, responda!

Pregoeiro 07/06/2022
15:15:15

Para JOSE LUIS BARBIERI - Senhor licitante, diante da sua inércia, irei convocar
anexo para envio da proposta adequada. Por favor, fique atento ao prazo...

Sistema 07/06/2022
15:15:34

Senhor fornecedor JOSE LUIS BARBIERI, CNPJ/CPF: 073.223.658-44, solicito o envio
do anexo referente ao grupo G1.

Pregoeiro 07/06/2022
15:34:31

Para JOSE LUIS BARBIERI - Anexo convocado...

Pregoeiro 07/06/2022
16:29:24

Para JOSE LUIS BARBIERI - ...

Pregoeiro 07/06/2022
16:54:54

Para JOSE LUIS BARBIERI - ...

Pregoeiro 07/06/2022
17:18:18

Para JOSE LUIS BARBIERI - Informo que o prazo editalício findou.

Pregoeiro 07/06/2022
17:18:27

Para JOSE LUIS BARBIERI - Irei encerrar a convocação do anexo.



Pregoeiro 07/06/2022
17:19:26

Para JOSE LUIS BARBIERI - 7.30 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor
classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último

lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos
documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos

neste Edital e já apresentados.
Pregoeiro 07/06/2022

17:19:31
7.30 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas)

horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
Sistema 07/06/2022

17:19:49
Senhor fornecedor JOSE LUIS BARBIERI, CNPJ/CPF: 073.223.658-44, o prazo para

envio de anexo para o grupo G1 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro 07/06/2022

17:20:37
Informo a todos que a sessão deste pregão será suspensa, com retorno para

amanhã, dia 08/06/2022, às 09 horas.
Pregoeiro 08/06/2022

09:03:26
Bom dia, senhores licitantes!

Pregoeiro 08/06/2022
09:03:43

Vamos retomar aos trabalhos...

Pregoeiro 08/06/2022
09:05:34

Para GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA - Bom dia, senhor licitante. Você está aí?

43.719.855/0001-
80

08/06/2022
09:06:44

Bom dia, estou sim

Pregoeiro 08/06/2022
09:07:59

Para GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA - Sua empresa é a remanescente

Pregoeiro 08/06/2022
09:08:05

Para GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA - Esse é seu melhor preço?

43.719.855/0001-
80

08/06/2022
09:10:30

Sim Sra. Pregoeira, já chegamos ao nosso preço mínimo para podermos atender a
todas as exigências do edital com garantia de qualidade

Pregoeiro 08/06/2022
09:13:22

Para GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA - Ok.

Pregoeiro 08/06/2022
09:14:35

Para GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA - Irei convocar anexo para envio da
proposta adequada, ok?

43.719.855/0001-
80

08/06/2022
09:15:50

Ok

Sistema 08/06/2022
09:16:35

Senhor fornecedor GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA, CNPJ/CPF:
43.719.855/0001-80, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.

Pregoeiro 08/06/2022
09:16:44

Para GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA - Anexo convocado.

Pregoeiro 08/06/2022
09:30:23

Para GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA - Peço que fique atento ao prazo!

43.719.855/0001-
80

08/06/2022
09:32:09

Ok, já estou providenciando

Pregoeiro 08/06/2022
09:51:07

Para GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA - Ok!

Sistema 08/06/2022
09:56:15

Senhor Pregoeiro, o fornecedor GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA, CNPJ/CPF:
43.719.855/0001-80, enviou o anexo para o grupo G1.

43.719.855/0001-
80

08/06/2022
09:56:54

Anexo enviado

43.719.855/0001-
80

08/06/2022
10:19:01

Por gentileza, poderia confirmar o recebimento do meu anexo?

Pregoeiro 08/06/2022
10:20:53

Sim. Estamos analisando se a proposta adequada está correta.

Sistema 08/06/2022
10:35:19

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os
itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.

Pregoeiro 08/06/2022
10:35:52

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 08/06/2022 às
11:05:00.

Pregoeiro 08/06/2022
10:49:46

Para JOSE LUIS BARBIERI - Senhor licitante, você está aí?

Pregoeiro 08/06/2022
10:50:42

Para GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA - Senhor licitante, você está aí?

Pregoeiro 08/06/2022
10:50:57

Para GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA - Os licitantes deverão apresentar amostra
do produto ofertado, conforme descrição constante no presente termo de referência.

Pregoeiro 08/06/2022
10:51:17

Para GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA - Favor ficar atento quanto ao item do
termo de referência, quanto às amostras, sob risco de inabilitação

43.719.855/0001-
80

08/06/2022
11:10:03

Ok, já iremos encaminhar as amostras. Devemos entregar amanhã.

43.719.855/0001-
80

08/06/2022
11:10:45

Devemos entregar no setor de licitações ou na secretaria de educação?

Pregoeiro 08/06/2022 Senhores licitantes, houve intenção de recurso e, pelos princípios norteadores das



11:11:37 Licitações Públicas, a INTENÇÃO recursal foi aceita. De modo que o processo deste
certame, em todos os procedimentos previstos em lei, seguirá. Informo a todos que

está encerrada a sessão pública deste pregão eletrônico.
Pregoeiro 08/06/2022

11:12:05
Peço, novamente, que fiquem atentos aos prazos previstos em edital. Forte abraço e

fiquem com Deus!

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 07/06/2022
08:54:00

Abertura da
sessão pública

07/06/2022
09:00:07 Abertura da sessão pública

Julgamento de
propostas

07/06/2022
09:42:36 Início da etapa de julgamento de propostas

Suspensão
administrativa

07/06/2022
17:21:42

Previsão de reabertura: 08/06/2022 09:00:00; Pregão não finalizou a tempo, de modo
ser necessária suspensão para retorno no dia subsequente...

Reativação 08/06/2022
09:02:45

Abertura do prazo 08/06/2022
10:35:19 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

08/06/2022
10:35:52 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 08/06/2022 às 11:05:00.

Data limite para registro de recurso: 13/06/2022.
Data limite para registro de contrarrazão: 20/06/2022.
Data limite para registro de decisão: 04/07/2022.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos
itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do
Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:13 horas do dia 08
de junho de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.
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