ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE ACARAÚ
COMISSÃO DE PREGÃO

ATA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N.° 1106.01/2021-PE

Pregão Eletrônico n2 1106.01/2021-PE
Objeto: AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DOS 4, 5 E 6 ANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE
DE ENSINO MUNICIPAL, JUNTO Á SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE ACARAÚCE.

Aos 13 dias do mês de julho do ano de 2021, às 09:00hs, o(a) Prefeitura Municipal de Acaraú, CNPJ - 07.547.821/0001-

91, realizou o Pregão Eletrônico em epígrafe conduzido pelo Pregoeiro(a), Sr(a). TIAGO FONTELES SOUZA, auxiliado(a)
pela Equipe de Apoio formada pelos Sr(a)s. ANA MARIA NASCIMENTO MELO e JACO EXPEDITO DE LIMA NETO, com o
objetivo de adquirir: AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DOS 4, 5 E 6 ANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS
ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, JUNTO Á SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE ACARAÚCE., conforme
especificações e quantidades definidas no ato convocatório.
Empresas Participantes:

Fundamentus Editora e Distribuidora de Livors Eireli, CPF/CNPJ: 30.050.962/0001-16, ME/EPP: Sim

Lotes:

Lote: 1 - LEIO ESCREVO E CALCULO-LNGUA PORTUGUESA 42 ANO
Participação Licitante: Ampla participação
Situação: Revogado , Motivo: CONSIDERANDO que no processo citado um único participante concorreu para
realização da disputa junto a fase de lances, entretanto na analise dos documentos anexados junto a plataforma
BBMNET constatou-se que o participante FUNDAMENTUS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI, inscrita no

CNPJ n. 30.050.962/0001-16, anexou documento no qual deveria por provocação do Pregoeiro apresenta-lo em
original, em prazo estabelecido haja vista sua veracidade para cumprimento das exigências do instrumento
convocatório.CONSIDERANDO que após decorrido o processo em sua etapa de lances eletrônicos na sessão do
processo PE 1106.01/2021-PE, o Pregoeiro constata que houve equivoco no momento do cadastramento dos
referidos lotes na Plataforma BBMNET, onde equivoco se deu pela troca na ordem sequencial dos itens cadastrados,
somente após decorrida a sessão foi constatado tal condição. CONSIDERANDO que se faz necessário na composição
do kit escolar com todos os itens licitados, ocorrido no processo citado a deserção, ausência de interesse por
participantes, quanto a oferta de valores em 02(dois) itens, tornando inviável o atendimento ao Projeto Pedagógico
apresentado em parecer pela Secretaria de Educação em comum censo com Conselho.CONSIDERANDO que a

Administração se valendo da possibilidade ofertada pela Lei 8666/93 de executar o controle interno dos atos
licitatórios, a fim de garantir a defesa do erário público e o cumprimento dos princípios basilares dos processos
licitatórios previstos na Lei Geral de Licitações. Do exposto com fundamento no Art. 49, § 3 da Lei 8.666/93,
PUBLIQUE-SE o ato para conhecimento de possíveis interessados, nos mesmos meios publicitários utilizados

anteriormente para que possam exercer caso queiram, seu direito ao contraditório e à ampla defesa conforme Rege a
Carta Magna.ACARAU- CE, 03 DE AGOSTO DE 2021.MARIA ELIANE MACIEL ALBUQUERQUESECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Classificação do(s) participante(s):

Empresa: Fundamentus Editora e Distribuidora de Livors Eireli
CPF/CNPJ: 30.050.962/0001-16
Data Registro Oferta: 13/07/2021

Hora Registro Oferta: 08:32:47
Valor da Oferta: 100,00

Marca do Produto: livro ideal
Desclassificação(ões):
Nenhum participante desclassificado.
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Lances___________________________________ _____________ ___________________________________________________
í Nome da Empresa___________________________ j CPF/CNPJ

I Data

j Hora

| Valor do Lance

Recursos
Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.
Lote: 2 - LEIO ESCREVO E CALCULO-EU SUPERO DESAFIOS 52 ANO APROVA+.

Participação Licitante: Ampla participação
Situação: Revogado , Motivo: CONSIDERANDO que no processo citado um único participante concorreu para
realização da disputa junto a fase de lances, entretanto na analise dos documentos anexados junto a plataforma

BBMNET constatou-se que o participante FUNDAMENTUS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI, inscrita no
CNPJ n. 30.050.962/0001-16, anexou documento no qual deveria por provocação do Pregoeiro apresenta-lo em
original, em prazo estabelecido haja vista sua veracidade para cumprimento das exigências do instrumento

convocatório.CONSIDERANDO que após decorrido o processo em sua etapa de lances eletrônicos na sessão do
processo PE 1106.01/2021-PE, o Pregoeiro constata que houve equivoco no momento do cadastra mento dos
referidos lotes na Plataforma BBMNET, onde equivoco se deu pela troca na ordem sequencial dos itens cadastrados,
somente após decorrida a sessão foi constatado tal condição. CONSIDERANDO que se faz necessário na composição

do kit escolar com todos os itens licitados, ocorrido no processo citado a deserção, ausência de interesse por
participantes, quanto a oferta de valores em 02(dois) itens, tornando inviável o atendimento ao Projeto Pedagógico

apresentado em parecer pela Secretaria de Educação em comum censo com Conselho.CONSIDERANDO que a
Administração se valendo da possibilidade ofertada pela Lei 8666/93 de executar o controle interno dos atos
licitatórios, a fim de garantir a defesa do erário público e o cumprimento dos princípios basilares dos processos
licitatórios previstos na Lei Geral de Licitações. Do exposto com fundamento no Art. 49, § 3 da Lei 8.666/93,
PUBLIQUE-SE o ato para conhecimento de possíveis interessados, nos mesmos meios publicitários utilizados

anteriormente para que possam exercer caso queiram, seu direito ao contraditório e à ampla defesa conforme Rege a
Carta Magna.ACARAU- CE, 03 DE AGOSTO DE 2021.MARIA ELIANE MACIEL ALBUQUERQUESECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Classificação do(s) participante(s):
Empresa: Fundamentus Editora e Distribuidora de Livors Eireli
CPF/CNPJ: 30.050.962/0001-16
Data Registro Oferta: 13/07/2021
Hora Registro Oferta: 08:32:59
Valor da Oferta: 65,00
Marca do Produto: livro ideal

Desclassificação(ões):
Nenhum participante desclassificado.
Lances
[ Nome da Empresa

CPF/CNPJ

| Data

| Hora

Valor do Lance

Recursos
Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.
Lote: 3 - LEIO ESCREVO E CALCULO-EU SUPERO DESAFIOS 62-APROVA +.
Participação Licitante: Ampla participação
Situação: Revogado , Motivo: CONSIDERANDO que no processo citado um único participante concorreu para
realização da disputa junto a fase de lances, entretanto na analise dos documentos anexados junto a plataforma

BBMNET constatou-se que o participante FUNDAMENTUS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI, inscrita no
CNPJ n. 30.050.962/0001-16, anexou documento no qual deveria por provocação do Pregoeiro apresenta-lo em
original, em prazo estabelecido haja vista sua veracidade para cumprimento das exigências do instrumento

convocatório.CONSIDERANDO que após decorrido o processo em sua etapa de lances eletrônicos na sessão do
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processo PE 1106.01/2021-PE, o Pregoeiro constata que houve equivoco no momento do cadastramento dos

referidos lotes na Plataforma BBMNET, onde equivoco se deu pela troca na ordem sequencial dos itens cadastrados,

somente após decorrida a sessão foi constatado tal condição. CONSIDERANDO que se faz necessário na composição
do kit escolar com todos os itens licitados, ocorrido no processo citado a deserção, ausência de interesse por
participantes, quanto a oferta de valores em 02(dois) itens, tornando inviável o atendimento ao Projeto Pedagógico
apresentado em parecer pela Secretaria de Educação em comum censo com Conselho.CONSIDERANDO que a

Administração se valendo da possibilidade ofertada pela Lei 8666/93 de executar o controle interno dos atos
licitatórios, a fim de garantir a defesa do erário público e o cumprimento dos princípios basilares dos processos
Iicitatórios previstos na Lei Geral de Licitações. Do exposto com fundamento no Art. 49, § 3 da Lei 8.666/93,
PUBLIQUE-SE o ato para conhecimento de possíveis interessados, nos mesmos meios publicitários utilizados
anteriormente para que possam exercer caso queiram, seu direito ao contraditório e à ampla defesa conforme Rege a
Carta Magna.ACARAU- CE, 03 DE AGOSTO DE 2021.MARIA ELIANE MACIEL ALBUQUERQUESECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Classificação do(s) participante(s):
Empresa: Fundamentus Editora e Distribuidora de Livors Eireli
CPF/CNPJ: 30.050.962/0001-16
Data Registro Oferta: 13/07/2021
Hora Registro Oferta: 08:33:10

Valor da Oferta: 65,00

Marca do Produto: livro ideal
Desclassificação(ões):
Nenhum participante desclassificado.

iã2«s_____
| CPF/CNPJ

Nomt d* Empresa

| Data

| Hora

| Valor do Lance

Recursos
Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.
Lote: 4 - LEIO ,ESCREVO E CALCULO-LINGUA PORTUGUESA 42 ANO-APROVA +.

Participação Licitante: Ampla participação
Situação: Revogado , Motivo: CONSIDERANDO que no processo citado um único participante concorreu para
realização da disputa junto a fase de lances, entretanto na analise dos documentos anexados junto a plataforma
BBMNET constatou-se que o participante FUNDAMENTUS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI, inscrita no

CNPJ n. 30.050.962/0001-16, anexou documento no qual deveria por provocação do Pregoeiro apresenta-lo em
original, em prazo estabelecido haja vista sua veracidade para cumprimento das exigências do instrumento
convocatório.CONSIDERANDO que após decorrido o processo em sua etapa de lances eletrônicos na sessão do
processo PE 1106.01/2021-PE, o Pregoeiro constata que houve equivoco no momento do cadastramento dos
referidos lotes na Plataforma BBMNET, onde equivoco se deu pela troca na ordem sequencial dos itens cadastrados,

somente após decorrida a sessão foi constatado tal condição. CONSIDERANDO que se faz necessário na composição
do kit escolar com todos os itens licitados, ocorrido no processo citado a deserção, ausência de interesse por
participantes, quanto a oferta de valores em 02(dois) itens, tornando inviável o atendimento ao Projeto Pedagógico

apresentado em parecer pela Secretaria de Educação em comum censo com Conselho.CONSIDERANDO que a
Administração se valendo da possibilidade ofertada pela Lei 8666/93 de executar o controle interno dos atos
licitatórios, a fim de garantir a defesa do erário público e o cumprimento dos princípios basilares dos processos
licitatórios previstos na Lei Geral de Licitações. Do exposto com fundamento no Art. 49, § 3 da Lei 8.666/93,
PUBLIQUE-SE o ato para conhecimento de possíveis interessados, nos mesmos meios publicitários utilizados
anteriormente para que possam exercer caso queiram, seu direito ao contraditório e à ampla defesa conforme Rege a
Carta Magna.ACARAU- CE, 03 DE AGOSTO DE 2021.MARIA ELIANE MACIEL ALBUQUERQUESECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
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Classificação do(s) participante(s):
Empresa: Fundamentus Editora e Distribuidora de Livors Eireli

CPF/CNPJ: 30.050.962/0001-16
Data Registro Oferta: 13/07/2021
Hora Registro Oferta: 08:33:20
Valor da Oferta: 100,00

Marca do Produto: livro ideal
Desclassificação(ões):

Nenhum participante desclassificado.

J.ances_____________________________________________________ __________________________________ ______________
|_Nome da Empresa_________________________________________________________ [ CPF/CNPJ_______

| Data

| Hora

| Valor do Lance

Recursos
Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.
Lote: 5 - LEIO,ESCREVO E CALCULO-LINGUA PORTUGUESA 5» ANO-APROVA +.

Participação Licitante: Ampla participação
Situação: Revogado , Motivo: CONSIDERANDO que no processo citado um único participante concorreu para
realização da disputa junto a fase de lances, entretanto na analise dos documentos anexados junto a plataforma
BBMNET constatou-se que o participante FUNDAMENTUS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI, inscrita no
CNPJ n. 30.050.962/0001-16, anexou documento no qual deveria por provocação do Pregoeiro apresenta-lo em
original, em prazo estabelecido haja vista sua veracidade para cumprimento das exigências do instrumento
convocatório.CONSIDERANDO que após decorrido o processo em sua etapa de lances eletrônicos na sessão do
processo PE 1106.01/2021-PE, o Pregoeiro constata que houve equivoco no momento do cadastra mento dos
referidos lotes na Plataforma BBMNET, onde equivoco se deu pela troca na ordem sequencial dos itens cadastrados,

somente após decorrida a sessão foi constatado tal condição. CONSIDERANDO que se faz necessário na composição
do kit escolar com todos os itens licitados, ocorrido no processo citado a deserção, ausência de interesse por
participantes, quanto a oferta de valores em 02(dois) itens, tornando inviável o atendimento ao Projeto Pedagógico

~

apresentado em parecer pela Secretaria de Educação em comum censo com Conselho.CONSIDERANDO que a
Administração se valendo da possibilidade ofertada pela Lei 8666/93 de executar o controle interno dos atos
licitatórios, a fim de garantir a defesa do erário público e o cumprimento dos princípios basilares dos processos
licitatórios previstos na Lei Geral de Licitações. Do exposto com fundamento no Art. 49, § 3 da Lei 8.666/93,

PUBLIQUE-SE o ato para conhecimento de possíveis interessados, nos mesmos meios publicitários utilizados
anteriormente para que possam exercer caso queiram, seu direito ao contraditório e à ampla defesa conforme Rege a
Carta Magna.ACARAU- CE, 03 DE AGOSTO DE 2021.MARIA ELIANE MACIEL ALBUQUERQUESECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Classificação do(s) participante(s):
Empresa: Fundamentus Editora e Distribuidora de Livors Eireli
CPF/CNPJ: 30.050.962/0001-16

Data Registro Oferta: 13/07/2021
Hora Registro Oferta: 08:33:35
Valor da Oferta: 100,00

Marca do Produto: livro ideal

Desclassif icação(ões):
Nenhum participante desclassificado.

Lances_______
Nome da Empresa

| CPF/CNPJ

Data

Hora

| Valor do Lance
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Recursos
Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

Lote: 6 - LEIO,ESCREVO E CALCULO-LINGUA PORTUGUESA 62 ANO-APROVA +

Participação Licitante: Ampla participação
Situação: Revogado , Motivo: CONSIDERANDO que no processo citado um único participante concorreu para
realização da disputa junto a fase de lances, entretanto na analise dos documentos anexados junto a plataforma

BBMNET constatou-se que o participante FUNDAMENTUS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS El RELI, inscrita no
CNPJ n. 30.050.962/0001-16, anexou documento no qual deveria por provocação do Pregoeiro apresenta-lo em
original, em prazo estabelecido haja vista sua veracidade para cumprimento das exigências do instrumento

convocatório.CONSIDERANDO que após decorrido o processo em sua etapa de lances eletrônicos na sessão do
processo PE 1106.01/2021-PE, o Pregoeiro constata que houve equivoco no momento do cadastra mento dos
referidos lotes na Plataforma BBMNET, onde equivoco se deu pela troca na ordem sequencial dos itens cadastrados,
somente após decorrida a sessão foi constatado tal condição. CONSIDERANDO que se faz necessário na composição
do kit escolar com todos os itens licitados, ocorrido no processo citado a deserção, ausência de interesse por
participantes, quanto a oferta de valores em 02(dois) itens, tornando inviável o atendimento ao Projeto Pedagógico

apresentado em parecer pela Secretaria de Educação em comum censo com Conselho.CONSIDERANDO que a
Administração se valendo da possibilidade ofertada pela Lei 8666/93 de executar o controle interno dos atos
licitatórios, a fim de garantir a defesa do erário público e o cumprimento dos princípios basilares dos processos
licitatórios previstos na Lei Geral de Licitações. Do exposto com fundamento no Art. 49, § 3 da Lei 8.666/93,

PUBLIQUE-SE o ato para conhecimento de possíveis interessados, nos mesmos meios publicitários utilizados
anteriormente para que possam exercer caso queiram, seu direito ao contraditório e à ampla defesa conforme Rege a
Carta Magna.ACARAÚ- CE, 03 DE AGOSTO DE 2021.MARIA ELIANE MACIEL ALBUQUERQUESECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Classificação do(s) participante(s):

Empresa: Fundamentus Editora e Distribuidora de Livors Eireli
CPF/CNPJ: 30.050.962/0001-16
Data Registro Oferta: 13/07/2021

Hora Registro Oferta: 08:33:44
Valor da Oferta: 100,00

Marca do Produto: livro ideal
Desclassificação(ões):
Nenhum participante desclassificado.

Lances______
| CPF/CNPJ

Nome da Empresa

| Data

| Hora

| Valor do Lance

Recursos
Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.
Lote: 7 - LEIO,ESCREVO E CALCULO - MATEMATICA 42 ANO-APROVA+

Participação Licitante: Ampla participação
Situação: Revogado , Motivo: CONSIDERANDO que no processo citado um único participante concorreu para
realização da disputa junto a fase de lances, entretanto na analise dos documentos anexados junto a plataforma
BBMNET constatou-se que o participante FUNDAMENTUS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI, inscrita no
CNPJ n. 30.050.962/0001-16, anexou documento no qual deveria por provocação do Pregoeiro apresenta-lo em
original, em prazo estabelecido haja vista sua veracidade para cumprimento das exigências do instrumento

convocatório.CONSIDERANDO que após decorrido o processo em sua etapa de lances eletrônicos na sessão do
processo PE 1106.01/2021-PE, o Pregoeiro constata que houve equivoco no momento do cadastramento dos

referidos lotes na Plataforma BBMNET, onde equivoco se deu pela troca na ordem sequencial dos itens cadastrados,
somente após decorrida a sessão foi constatado tal condição. CONSIDERANDO que se faz necessário na composição
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do kit escolar com todos os itens licitados, ocorrido no processo citado a deserção, ausência de interesse por
participantes, quanto a oferta de valores em 02(dois) itens, tornando inviável o atendimento ao Projeto Pedagógico

apresentado em parecer pela Secretaria de Educação em comum censo com Conselho.CONSIDERANDO que a
Administração se valendo da possibilidade ofertada pela Lei 8666/93 de executar o controle interno dos atos
licitatórios, a fim de garantir a defesa do erário público e o cumprimento dos princípios basilares dos processos
licitatórios previstos na Lei Geral de Licitações. Do exposto com fundamento no Art. 49, § 3 da Lei 8.666/93,
PUBLIQUE-SE o ato para conhecimento de possíveis interessados, nos mesmos meios publicitários utilizados

anteriormente para que possam exercer caso queiram, seu direito ao contraditório e à ampla defesa conforme Rege a
Carta Magna.ACARAU- CE, 03 DE AGOSTO DE 2021.MARIA ELIANE MACIEL ALBUQUERQUESECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Classificação do(s) participante(s):
Empresa: Fundamentus Editora e Distribuidora de Livors Eireli

CPF/CNPJ: 30.050.962/0001-16
Data Registro Oferta: 13/07/2021
o

Hora Registro Oferta: 08:33:56
Valor da Oferta: 100,00

Marca do Produto: livro ideal
Desclassificação(ões):

Nenhum participante desclassificado.
Lances_______
| CPF/CNPJ

Nome da Empresa

| Data~

| Hora

| Valor do Lance

j

Recursos
Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.
Lote: 8 - LEIO ESCREVO E CALCULO MATEMATICA 52 ANO-APROVA +
Participação Licitante: Ampla participação
Situação: Deserto
Classificação do(s) participante(s):

Desclassificação(ões):
Nenhum participante desclassificado.

•âttÊS»________________________________________________________________________________________ ______________
I Nome da Empresa_____________________________________ _____________ _______ | CPF/CNPJ_________ | Data

| Hora

| Valor do Lance

|

Recursos
Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.
Lote: 9 - LEIO,ESCREVO E CALCULO MATEMATICA 62 ANO-APROVA+

Participação Licitante: Ampla participação
Situação: Deserto
Classificação do(s) participante(s):

Desclassificação(ões):
Nenhum participante desclassificado.

Lances___________________________________________ ____________ ______________ ___________

|~Nome da Empresa____________________________________________________ | CPF/CNPJ

| Data

| Hora
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Recursos
Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

Superadas as etapas de Intenção e Registro de Recurso por parte dos licitantes, o Pregoeiro resolve:
Participaram do julgamento do presente Pregão Eletrônico:

Pregoeiro

TIAGO FONTELE^OUZA

Equipe de Apoio

«NA MARIA NASCIMENTO MELO

■'
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