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Pregão/Concorrência Eletrônica

985531.1332022 .10516 .4453 .503947682

PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00133/2022

Às 08:30 horas do dia 06 de janeiro de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe
de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 615/2022 de 14/12/2022, 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 286,
para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00133/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de livros
didáticos de Língua Estrangeira Moderna – Inglês, da Coleção Joy Student’s Book, OU SIMILAR, mediante apresentação de
amostras, para alunos do Ensino Fundamental de 1° ao 5° ano, da rede municipal de ensino do Município de Mercedes. 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: Anos Iniciais Do Ensino Fundamental , Definição: Coleção Disciplinar ,
Conteúdo: Língua Inglesa , Formato: Impresso
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 110 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 14.043,7000 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: 0,10 %

Aceito para: PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA, pelo melhor lance de R$ 10.385,0000 e com valor negociado a
R$ 10.384,0000 .

Item: 2 - Grupo 1
Descrição: Livro didático
Descrição Complementar: Livro Didático Grau: Anos Iniciais Do Ensino Fundamental , Definição: Coleção Disciplinar ,
Conteúdo: Língua Inglesa , Formato: Impresso
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 95 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 12.128,6500 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: 0,10 %

Aceito para: PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA, pelo melhor lance de R$ 8.968,0000 .

Item: 3 - Grupo 1
Descrição: Livro didático
Descrição Complementar: Livro Didático Grau: Anos Iniciais Do Ensino Fundamental , Definição: Coleção Disciplinar ,
Conteúdo: Língua Inglesa , Formato: Impresso
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 88 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 11.234,9600 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: 0,10 %

Aceito para: PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA, pelo melhor lance de R$ 8.308,0000 e com valor negociado a
R$ 8.307,2000 .

Item: 4 - Grupo 1
Descrição: Livro didático
Descrição Complementar: Livro Didático Grau: Anos Iniciais Do Ensino Fundamental , Definição: Coleção Disciplinar ,
Conteúdo: Língua Inglesa , Formato: Impresso
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 80 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 10.213,6000 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: 0,10 %

Aceito para: PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA, pelo melhor lance de R$ 7.552,0000 .

Item: 5 - Grupo 1
Descrição: Livro didático
Descrição Complementar: Livro Didático Grau: Anos Iniciais Do Ensino Fundamental , Definição: Coleção Disciplinar ,
Conteúdo: Língua Inglesa , Formato: Impresso
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 90 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 11.490,3000 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: 0,10 %
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Aceito para: PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA, pelo melhor lance de R$ 8.496,0000 .

Relação de Grupos

Grupo 1
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 59.111,2100 Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aceito para: PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA, pelo melhor lance de R$ 43.709,0000 e com valor negociado
a R$ 43.707,2000 .

Itens do grupo:

 1 - Livro didático

 2 - Livro didático

 3 - Livro didático

 4 - Livro didático

 5 - 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
00.874.813/0001-00 SEFE - SISTEMA

EDUCACIONAL
FAMILIA E
ESCOLA LTDA

Não Não 110 R$ 127,0000 R$ 13.970,0000 26/12/2022
10:37:06

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: PRÓPRIO
Modelo / Versão: COLEÇÃO JOY
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O material didático para os alunos de 1° ano deverá ser anual
formando uma coleção. Esta coleção está organizada em volumes. Os livros são apresentados em espiral, 04 cores
com encartes. Cada volume é constituído por quatro unidades, cada uma referente a um bimestre. Traz encartes
com atividades complementares sugeridos (jogos, adesivos, recorte, colagem e pintura) tornando o ensino da língua
inglesa divertido e produtivo, também apresenta: atividades diversificadas que exploram: escuta, compreensão
auditiva, leitura e produção oral; o volume conta com uma série de 04 postes específicos de cada unidade aluno e do
professor são acompanhados por "flashcards" alegres e coloridos que complementa de forma lúdica a aprendizagem
do aluno. Está pautada nos parâmetros curriculares nacionais; contém lições elaboradas visando à
interdisciplinaridade. Inclusão de temas transversais. Apresentação de revisões dos conteúdos trabalhados em sala
de aula. Mescla ilustrações com fotos, de modo a despertar o imaginário e o real para melhor aprendizado de língua
inglesa. Contém glossário das palavras trabalhadas nas lições dadas em aula, trazendo encartes que promovem
atividades lúdicas relacionadas ao conteúdo. O material do professor é composto de um manual anual juntamente
com CD de áudio dos conteúdos constante na coleção acima descrita. Este manual contém orientações
metodológicas para os trabalhos de texto com atividades propostas nos livros dos alunos e músicas. Ainda contém:
os livros do professor trazem orientações ao lado das atividades propostas, página a página; os livros trabalham
questões relativas a valores, ética, pluralidade cultural, meio ambiente, trabalho e consumo. Trabalham ainda
conteúdos à cultura dos países que falam a língua inglesa; apresentam respostas e traduções das lições escutadas
em sala de aula; contém uma série de flashcards, cartões destacáveis em papel de gramatura espessa.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

01.404.158/0020-52 PEARSON
EDUCATION DO
BRASIL LTDA

Não Não 110 R$ 127,6700 R$ 14.043,7000 05/01/2023
16:44:35

Marca: Marca Própria
Fabricante: Fabricação Própria
Modelo / Versão: Atualizado
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Língua Estrangeira moderna – Inglês; Ensino Fundamental – 1º ano +
Material do Professor, conforme termo de referência.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 14.043,7000 01.404.158/0020-52 06/01/2023 08:30:00:390
R$ 13.970,0000 00.874.813/0001-00 06/01/2023 08:30:00:390
R$ 13.000,0000 01.404.158/0020-52 06/01/2023 08:39:08:163
R$ 12.200,0000 01.404.158/0020-52 06/01/2023 08:41:34:443
R$ 12.100,0000 00.874.813/0001-00 06/01/2023 08:43:50:770
R$ 11.587,0000 01.404.158/0020-52 06/01/2023 08:44:17:463
R$ 10.934,0000 00.874.813/0001-00 06/01/2023 08:46:33:370
R$ 10.385,0000 01.404.158/0020-52 06/01/2023 08:47:22:013

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
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Evento Data Observações

Aceite de
proposta

26/01/2023
08:37:20

Aceite individual da proposta. Fornecedor: PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF:
01.404.158/0020-52, pelo melhor lance de R$ 10.385,0000 e com valor negociado a R$
10.384,0000. Motivo: Valor negociado.

Habilitação de
fornecedor

26/01/2023
08:37:45

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA -
CNPJ/CPF: 01.404.158/0020-52

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
00.874.813/0001-00 SEFE - SISTEMA

EDUCACIONAL
FAMILIA E
ESCOLA LTDA

Não Não 95 R$ 127,0000 R$ 12.065,0000 26/12/2022
10:37:06

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: PRÓPRIO
Modelo / Versão: COLEÇÃO JOY
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O material didático para os alunos de 2° ano é anual formando uma
coleção. Esta coleção está organizada em volumes. Os livros são apresentados em espiral, 04 cores com encartes.
Cada volume é constituído por quatro unidades, cada uma referente a um bimestre. Traz encartes com atividades
complementares sugeridos (jogos, adesivos, recorte, colagem e pintura) tornando o ensino da língua inglesa
divertido e produtivo, também apresenta: atividades diversificadas que exploram: escuta, compreensão auditiva,
leitura e produção oral; o volume conta com uma série de 04 postes específicos de cada unidade que auxiliam a
aprender o conteúdo de forma comunicativa e contextualizada. Os livros do aluno e do professor são acompanhados
por "flashcards" alegres e coloridos que complementa de forma lúdica a aprendizagem do aluno. Está pautada nos
parâmetros curriculares nacionais; contém lições elaboradas visando à interdisciplinaridade. Inclusão de temas
transversais. Apresentação de revisões dos conteúdos trabalhados em sala de aula. Mescla ilustrações com fotos, de
modo a despertar o imaginário e o real para melhor aprendizado de língua inglesa. Contém glossário das palavras
trabalhadas nas lições dadas em aula, trazendo encartes que promovem atividades lúdicas relacionadas aos
conteúdos. O material do professor é composto de um manual anual juntamente com CD de áudio dos conteúdos
constante na coleção acima descrita. Este manual contém orientações metodológicas para os trabalhos de texto com
atividades propostas nos livros doa alunos e músicas. Ainda contém: os livros do professor trazem orientações ao
lado das atividades propostas, página a página; os livros trabalham questões relativas a valores, ética, pluralidade
cultural, meio ambiente, trabalho e consumo. Trabalharão ainda conteúdos à cultura dos países que falam a língua
inglesa; apresenta respostas e traduções das lições escutadas em sala de aula; contém uma série de flashcards,
cartões destacáveis em papel de gramatura espessa.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

01.404.158/0020-52 PEARSON
EDUCATION DO
BRASIL LTDA

Não Não 95 R$ 127,6700 R$ 12.128,6500 05/01/2023
16:44:35

Marca: Marca Própria
Fabricante: Fabricação Própria
Modelo / Versão: Atualizado
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Língua Estrangeira moderna – Inglês; Ensino Fundamental – 2º ano +
Material do Professor, conforme termo de referência
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 12.128,6500 01.404.158/0020-52 06/01/2023 08:30:00:390
R$ 12.065,0000 00.874.813/0001-00 06/01/2023 08:30:00:390
R$ 12.000,0000 01.404.158/0020-52 06/01/2023 08:39:16:637
R$ 11.300,0000 01.404.158/0020-52 06/01/2023 08:41:56:920
R$ 10.450,0000 00.874.813/0001-00 06/01/2023 08:43:57:580
R$ 10.732,0000 01.404.158/0020-52 06/01/2023 08:44:27:017
R$ 9.925,0000 01.404.158/0020-52 06/01/2023 08:44:52:670
R$ 9.443,0000 00.874.813/0001-00 06/01/2023 08:46:40:377
R$ 8.968,0000 01.404.158/0020-52 06/01/2023 08:47:35:037

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aceite de proposta 26/01/2023
08:37:20

Aceite individual da proposta. Fornecedor: PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA,
CNPJ/CPF: 01.404.158/0020-52, pelo melhor lance de R$ 8.968,0000.

Habilitação de
fornecedor

26/01/2023
08:37:45

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA -
CNPJ/CPF: 01.404.158/0020-52

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

 
Item: 3 - Grupo 1 - Livro didático
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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
00.874.813/0001-00 SEFE - SISTEMA

EDUCACIONAL
FAMILIA E
ESCOLA LTDA

Não Não 88 R$ 127,0000 R$ 11.176,0000 26/12/2022
10:37:06

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: PRÓPRIO
Modelo / Versão: COLEÇÃO JOY
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O material didático para os alunos de 3° ano é anual formando uma
coleção. Esta coleção está organizada em volumes. Os livros são apresentados em espiral, 04 cores com encartes.
Cada volume é constituído por quatro unidades, cada uma referente a um bimestre. Traz encartes com atividades
complementares sugeridos (jogos, adesivos, recorte, colagem e pintura) tornando o ensino da língua inglesa
divertido e produtivo, também apresenta: atividades diversificadas que exploram: escuta, compreensão auditiva,
leitura e produção oral; o volume conta com uma série de 04 postes específicos de cada unidade que auxiliam a
aprender o conteúdo de forma comunicativa e contextualizada. Os livros do aluno e do professor são acompanhados
por "flashcards" alegres e coloridos que complementa de forma lúdica a aprendizagem do aluno. Está pautada nos
parâmetros curriculares nacionais; contém lições elaboradas visando à interdisciplinaridade. Inclusão de temas
transversais. Apresentação de revisões dos conteúdos trabalhados em sala de aula. Mescla ilustrações com fotos, de
modo a despertar o imaginário e o real para melhor aprendizado de língua inglesa. Contém glossário das palavras
trabalhadas nas lições dadas em aula, trazendo encartes que promovem atividades lúdicas relacionadas aos
conteúdos. O material do professor é composto de um manual anual juntamente com CD de áudio dos conteúdos
constante na coleção acima descrita. Este manual contém orientações metodológicas para os trabalhos de texto com
atividades propostas nos livros dos alunos e músicas. Ainda contém: os livros do professor trazem orientações ao
lado das atividades propostas, página a página; os livros trabalham questões relativas a valores, ética, pluralidade
cultural, meio ambiente, trabalho e consumo. Trabalharão ainda conteúdos à cultura dos países que falam a língua
inglesa; apresentam respostas e traduções das lições escutadas em sala de aula; contém uma série de flashcards,
cartões destacáveis em papel de gramatura espessa.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

01.404.158/0020-52 PEARSON
EDUCATION DO
BRASIL LTDA

Não Não 88 R$ 127,6700 R$ 11.234,9600 05/01/2023
16:44:35

Marca: Marca Própria
Fabricante: Fabricação Própria
Modelo / Versão: Atualizado
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Língua Estrangeira moderna – Inglês; Ensino Fundamental – 3º ano +
Material do Professor, conforme termo de referência
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 11.234,9600 01.404.158/0020-52 06/01/2023 08:30:00:390
R$ 11.176,0000 00.874.813/0001-00 06/01/2023 08:30:00:390
R$ 11.000,0000 01.404.158/0020-52 06/01/2023 08:39:24:837
R$ 10.448,9000 01.404.158/0020-52 06/01/2023 08:42:43:153
R$ 9.680,0000 00.874.813/0001-00 06/01/2023 08:44:02:637
R$ 9.194,0000 01.404.158/0020-52 06/01/2023 08:45:11:793
R$ 8.747,2000 00.874.813/0001-00 06/01/2023 08:46:47:323
R$ 8.308,0000 01.404.158/0020-52 06/01/2023 08:47:49:040

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aceite de
proposta

26/01/2023
08:37:20

Aceite individual da proposta. Fornecedor: PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF:
01.404.158/0020-52, pelo melhor lance de R$ 8.308,0000 e com valor negociado a R$
8.307,2000. Motivo: Valor negociado.

Habilitação de
fornecedor

26/01/2023
08:37:45

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA -
CNPJ/CPF: 01.404.158/0020-52

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
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00.874.813/0001-00 SEFE - SISTEMA
EDUCACIONAL
FAMILIA E
ESCOLA LTDA

Não Não 80 R$ 127,0000 R$ 10.160,0000 26/12/2022
10:37:06

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: PRÓPRIO
Modelo / Versão: COLEÇÃO JOY
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O material didático para os alunos de 4° ano é anual formando uma
coleção. Esta coleção está organizada em volumes. Os livros são apresentados em espiral, 04 cores com encartes.
Cada volume é constituído por quatro unidades, cada uma referente a um bimestre. Traz encartes com atividades
complementares sugeridos (jogos, adesivos, recorte, colagem e pintura) tornando o ensino da língua inglesa
divertido e produtivo, também apresenta: atividades diversificadas que exploram: escuta, compreensão auditiva,
leitura e produção oral; o volume conta com uma série de 04 postes específicos de cada unidade que auxiliam a
aprender o conteúdo de forma comunicativa e contextualizada. Os livros do aluno e do professor são acompanhados
por "flashcards" alegres e coloridos que complementa de forma lúdica a aprendizagem do aluno. Está pautada nos
parâmetros curriculares nacionais; contém lições elaboradas visando à interdisciplinaridade. Inclusão de temas
transversais. Apresentação de revisões dos conteúdos trabalhados em sala de aula. Mescla ilustrações com fotos, de
modo a despertar o imaginário e o real para melhor aprendizado de língua inglesa. Contém glossário das palavras
trabalhadas nas lições dadas em aula, trazendo encartes que promovem atividades lúdicas relacionadas aos
conteúdos. O material do professor é composto de um manual anual juntamente com CD de áudio dos conteúdos
constante na coleção acima descrita. Este manual contém orientações metodológicas para os trabalhos de texto com
atividades propostas nos livros dos alunos e músicas. Ainda contém: os livros do professor trazem orientações ao
lado das atividades propostas, página a página; os livros trabalham questões relativas a valores, ética, pluralidade
cultural, meio ambiente, trabalho e consumo. Trabalharão ainda conteúdos à cultura dos países que falam a língua
inglesa; apresentam respostas e traduções das lições escutadas em sala de aula; contém uma série de flashcards,
cartões destacáveis em papel de gramatura espessa.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

01.404.158/0020-52 PEARSON
EDUCATION DO
BRASIL LTDA

Não Não 80 R$ 127,6700 R$ 10.213,6000 05/01/2023
16:44:35

Marca: Marca Própria
Fabricante: Fabricação Própria
Modelo / Versão: Atualizado
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Língua Estrangeira moderna – Inglês; Ensino Fundamental – 4º ano +
Material do Professor, conforme termo de referência.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 10.213,6000 01.404.158/0020-52 06/01/2023 08:30:00:390
R$ 10.160,0000 00.874.813/0001-00 06/01/2023 08:30:00:390
R$ 10.000,0000 01.404.158/0020-52 06/01/2023 08:39:30:100
R$ 9.499,0000 01.404.158/0020-52 06/01/2023 08:42:58:897
R$ 8.800,0000 00.874.813/0001-00 06/01/2023 08:44:07:750
R$ 8.358,0000 01.404.158/0020-52 06/01/2023 08:45:21:803
R$ 7.952,0000 00.874.813/0001-00 06/01/2023 08:46:54:443
R$ 7.552,0000 01.404.158/0020-52 06/01/2023 08:48:00:440

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aceite de proposta 26/01/2023
08:37:20

Aceite individual da proposta. Fornecedor: PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA,
CNPJ/CPF: 01.404.158/0020-52, pelo melhor lance de R$ 7.552,0000.

Habilitação de
fornecedor

26/01/2023
08:37:45

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA -
CNPJ/CPF: 01.404.158/0020-52

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

 
Item: 5 - 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
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00.874.813/0001-00 SEFE - SISTEMA
EDUCACIONAL
FAMILIA E
ESCOLA LTDA

Não Não 90 R$ 127,0000 R$ 11.430,0000 26/12/2022
10:37:06

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: PRÓPRIO
Modelo / Versão: COLEÇÃO JOY
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O material didático para os alunos de 5° ano é anual formando uma
coleção. Esta coleção está organizada em volumes. Os livros são apresentados em espiral, 04 cores com encartes.
Cada volume é constituído por quatro unidades, cada uma referente a um bimestre. Traz encartes com atividades
complementares sugeridos (jogos, adesivos, recorte, colagem e pintura) tornando o ensino da língua inglesa
divertido e produtivo, também apresenta: atividades diversificadas que exploram: escuta, compreensão auditiva,
leitura e produção oral; o volume conta com uma série de 04 postes específicos de cada unidade que auxiliam a
aprender o conteúdo de forma comunicativa e contextualizada. Os livros do aluno e do professor são acompanhados
por "flashcards" alegres e coloridos que complementa de forma lúdica a aprendizagem do aluno. Está pautada nos
parâmetros curriculares nacionais; contém lições elaboradas visando à interdisciplinaridade. Inclusão de temas
transversais. Apresentação de revisões dos conteúdos trabalhados em sala de aula. Mescla ilustrações com fotos, de
modo a despertar o imaginário e o real para melhor aprendizado de língua inglesa. Contém glossário das palavras
trabalhadas nas lições dadas em aula, trazendo encartes que promovem atividades lúdicas relacionadas aos
conteúdos. O material do professor é composto de um manual anual juntamente com CD de áudio dos conteúdos
constante na coleção acima descrita. Este manual contém orientações metodológicas para os trabalhos de texto com
atividades propostas nos livros dos alunos e músicas. Ainda contém: os livros do professor trazem orientações ao
lado das atividades propostas, página a página; os livros trabalham questões relativas a valores, ética, pluralidade
cultural, meio ambiente, trabalho e consumo. Trabalharão ainda conteúdos à cultura dos países que falam a língua
inglesa; apresentam respostas e traduções das lições escutadas em sala de aula; contém uma série de flashcards,
cartões destacáveis em papel de gramatura espessa.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

01.404.158/0020-52 PEARSON
EDUCATION DO
BRASIL LTDA

Não Não 90 R$ 127,6700 R$ 11.490,3000 05/01/2023
16:44:35

Marca: Marca Própria
Fabricante: Fabricação Própria
Modelo / Versão: Atualizado
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Língua Estrangeira moderna – Inglês; Ensino Fundamental – 5º ano +
Material do Professor, conforme termo de referência.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 11.490,3000 01.404.158/0020-52 06/01/2023 08:30:00:390
R$ 11.430,0000 00.874.813/0001-00 06/01/2023 08:30:00:390
R$ 11.000,0000 01.404.158/0020-52 06/01/2023 08:39:43:487
R$ 10.448,9000 01.404.158/0020-52 06/01/2023 08:43:10:837
R$ 9.900,0000 00.874.813/0001-00 06/01/2023 08:44:12:103
R$ 9.403,0000 01.404.158/0020-52 06/01/2023 08:45:31:543
R$ 8.946,0000 00.874.813/0001-00 06/01/2023 08:46:59:567
R$ 8.496,0000 01.404.158/0020-52 06/01/2023 08:48:16:530

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aceite de proposta 26/01/2023
08:37:20

Aceite individual da proposta. Fornecedor: PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA,
CNPJ/CPF: 01.404.158/0020-52, pelo melhor lance de R$ 8.496,0000.

Habilitação de
fornecedor

26/01/2023
08:37:45

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA -
CNPJ/CPF: 01.404.158/0020-52

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
00.874.813/0001-00 SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL

FAMILIA E ESCOLA LTDA
Não Não - R$ 58.801,0000 26/12/2022

10:37:06
01.404.158/0020-52 PEARSON EDUCATION DO

BRASIL LTDA
Não Não - R$ 59.111,2100 05/01/2023

16:44:35

Eventos do Grupo
Evento Data Observações

Encerramento análise
de propostas

06/01/2023
08:31:20 Item com análise de propostas finalizada.

Abertura 06/01/2023
08:35:01 Item aberto para lances.

Encerramento etapa
aberta

06/01/2023
08:50:17 Item com etapa aberta encerrada.
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Encerramento 06/01/2023
08:50:17 Item encerrado para lances.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

06/01/2023
09:10:29

Convocado para envio de anexo o fornecedor PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA,
CNPJ/CPF: 01.404.158/0020-52.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

06/01/2023
09:10:30

Convocado para envio de anexo o fornecedor PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA,
CNPJ/CPF: 01.404.158/0020-52.

Encerramento do
prazo - Convocação
anexo

06/01/2023
09:57:48

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PEARSON EDUCATION DO
BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 01.404.158/0020-52.

Habilitação de
fornecedor

26/01/2023
08:37:45

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA -
CNPJ/CPF: 01.404.158/0020-52

Registro de intenção
de recurso

26/01/2023
08:50:32

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E
ESCOLA LTDA CNPJ/CPF: 00874813000100. Motivo: Manifestamos intenção de recurso
referente as amostras da Pearson Education do Brasil Ltda. não atender integralmente o
solicitado no Termo de Referência.

Aceite de intenção de
recurso

26/01/2023
09:17:00

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA
LTDA, CNPJ/CPF: 00874813000100.

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

00.874.813/0001-00 26/01/2023 08:50 26/01/2023 09:17 Aceito
Motivo Intenção:Manifestamos intenção de recurso referente as amostras da Pearson Education do Brasil
Ltda. não atender integralmente o solicitado no Termo de Referência.

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 06/01/2023
08:30:00

A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de
propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens
poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00

e 11:30 e entre 13:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro 06/01/2023

08:30:10
Bom dia, senhores fornecedores. Estamos iniciando a sessão pública do pregão eletrônico n.º
133/2022, promovido pelo Município de Mercedes. Antes de iniciar a fase competitiva, peço a

atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação.
Pregoeiro 06/01/2023

08:30:14
É importante deixar claro que são de responsabilidade do fornecedor todas as transações

efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances,
ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.

Pregoeiro 06/01/2023
08:30:18

Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto, previsto no art. 32 e parágrafos do
decreto n.º 10.024/2019.

Pregoeiro 06/01/2023
08:30:21

O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem
respeitar o intervalo mínimo estipulado no edital, de modo que as ofertas em desacordo com este

critério não serão processadas pelo sistema.
Pregoeiro 06/01/2023

08:30:25
Conforme disposição contida no art. 26, §2º, do decreto n.º 10.024/2019, o fornecedor poderá

deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do Sistema de Cadastramento de
Fornecedores – SICAF, cabendo ao interessado em participar do pregão o envio, juntamente com a

proposta, dos documentos de habilitação não disponíveis no mencionado cadastro, sendo-lhe
vedado o envio posterior de documentação originariamente exigida no edital.

Pregoeiro 06/01/2023
08:30:29

Após a etapa de lances, o pregoeiro poderá realizar diligência, com fundamento no art. 43, §3º,
da Lei n.º 8.666/93, destinada a esclarecer ou complementar informações sobre a proposta

ajustada ao lance vencedor e/ou documentos de habilitação, vedada a inclusão de documentos
que deveriam ter sido apresentados juntamente com a proposta.

Pregoeiro 06/01/2023
08:30:34

Nos termos do art. 49, inciso V, do Decreto Federal n.º 10.024/19, o fornecedor que não mantiver
sua proposta ficará impedido de licitar e contratar com a União pelo prazo de até 5 (cinco) anos,
razão pela qual os fornecedores devem formular seus lances com prudência e responsabilidade.

Pregoeiro 06/01/2023
08:30:39

A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente
será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.

Pregoeiro 06/01/2023
08:30:45

As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro no sistema (chat),
com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de

acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Pregoeiro 06/01/2023

08:30:49
Havendo qualquer discordância entre a descrição e unidade de medida do CATMAT e a do Edital,

prevalecerá a descrição e unidade de medida constante no Edital.
Sistema 06/01/2023

08:35:00
Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada.

Mantenham-se conectados.
Sistema 06/01/2023

08:35:01
O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 06/01/2023
08:50:17

O item G1 está encerrado.

Sistema 06/01/2023
08:50:19

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

Pregoeiro 06/01/2023
08:50:53

Senhores fornecedores, vou fazer a classificação das empresas vencedoras na etapa de lances
com os itens incialmente ganhos. Em instantes iniciaremos a negociação de preços, por favor

mantenha-se conectados ao chat.
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Pregoeiro 06/01/2023
09:02:56

Senhores fornecedores, informo que iniciaremos a negociação de preços em atendimento ao art.
38 do decreto nº 10.024/19.

Pregoeiro 06/01/2023
09:03:01

O prazo para resposta será de 5 minutos, em caso de ausência desta, entende-se que o
fornecedor não possui o interesse em negociar.

Pregoeiro 06/01/2023
09:03:10

Para PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - Senhor fornecedor, está logado?

Pregoeiro 06/01/2023
09:03:20

Para PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - Seu lance foi o melhor ofertado para o LOTE 1.

Pregoeiro 06/01/2023
09:03:35

Para PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - Em razão do disposto no art. 38 do decreto
10.024/2019, solicito que verifique a possiblidade de reduzir o valor da sua proposta.

01.404.158/0020-
52

06/01/2023
09:05:09

Bom dia, sr. Pregoeiro. Estamos aqui!

01.404.158/0020-
52

06/01/2023
09:06:19

Sr. Pregoeiro, só um momento, por gentileza.

Pregoeiro 06/01/2023
09:06:49

Para PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - Certo, só salientar que o desconto ofertado deverá
incidir sobre todos os itens de igual maneira.

01.404.158/0020-
52

06/01/2023
09:09:39

Sr. pregoeiro, segue valor reajustado: VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 43.707,20. VALOR UNITÁRIO:
R$ 94,40

Pregoeiro 06/01/2023
09:10:25

Para PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - Certo. Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas,
da proposta de preços adequada ao seu último lance e com desconto, em arquivo único, por meio

da opção enviar anexo do sistema, conforme modelo contido no edital.
Sistema 06/01/2023

09:10:30
Senhor fornecedor PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 01.404.158/0020-52,

solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Sistema 06/01/2023

09:10:30
Senhor fornecedor PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 01.404.158/0020-52,

solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
01.404.158/0020-

52
06/01/2023
09:11:40

Ok, vamos providenciar e enviaremos o mais breve possível.

Pregoeiro 06/01/2023
09:13:09

Para PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - Informo ao Sr também a necessidade do envio de
amostras, nos termos do item 11 do Edital, devendo ser apresentada no endereço indicado no

prazo máximo de 10. Portanto, tem-se o ultimo dia para recebimento de amostras o dia
18/01/2022. Ciente Sr. fornecedor ?

01.404.158/0020-
52

06/01/2023
09:15:59

Ciente, Sr. Pregoeiro.

Pregoeiro 06/01/2023
09:16:48

Para PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - Ok. No aguardo da proposta.

Sistema 06/01/2023
09:57:48

Senhor Pregoeiro, o fornecedor PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF:
01.404.158/0020-52, enviou o anexo para o grupo G1.

Pregoeiro 06/01/2023
10:00:45

Para PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - Certo.

Pregoeiro 06/01/2023
10:01:47

Não havendo mais o que constar por hora, suspendo a sessão para o envio de amostras,
retornando a sessão dia 26/01/2023 as 08:30.

Pregoeiro 06/01/2023
10:02:03

Desde já gostaria de agradecer a participação de todos.

Pregoeiro 26/01/2023
08:30:33

Senhores fornecedores, bom dia. Retomando as atividades deste certame.

Pregoeiro 26/01/2023
08:31:20

informo aos senhores que o parecer analisando as amostras está disponível na integra através do
link

http://mercedes.pr.gov.br/arquivos/licitacoes_anexos/2023/01/ANALISE_DE_AMOSTRAS_0001.pdf
Pregoeiro 26/01/2023

08:32:08
De maneira direta, informo que os produtos ofertados foram aceitos pela equipe que analisou as

amostras, prosseguindo assim o processo.
Pregoeiro 26/01/2023

08:33:32
A licitante primeira colocada já enviou todos os documentos de habilitação e proposta reajustada.

Pregoeiro 26/01/2023
08:34:04

A análise da documentação e proposta ajustada de preços da proponente provisoriamente
declarada vencedora do certame foi finalizada, e, verificou-se que a empresa enviou toda a

documentação, conforme solicita o edital.
Pregoeiro 26/01/2023

08:34:10
Cumpre salientar que o pregoeiro, de modo a privilegiar o interesse público desta Administração, o
princípio de competitividade e de vinculação ao instrumento convocatório, cumpre a todos os itens

do edital.
Pregoeiro 26/01/2023

08:34:15
Sendo assim, promoverei a aceitação das propostas formuladas pelas empresas supracitadas e, na

sequência, sua habilitação no sistema, momento no qual será aberto o prazo de 30 (trinta)
minutos para registro de eventual intenção recursal.

Pregoeiro 26/01/2023
08:34:21

Na hipótese de alguma empresa manifestar interesse recursal, será realizado o exame de
admissibilidade da intenção. Caso o pregoeiro aceite a intenção, será aberto o prazo de 3 (três)

dias para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as
contrarrazões.

Pregoeiro 26/01/2023
08:34:25

Se o pregoeiro julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de
julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as

fases subsequentes.
Pregoeiro 26/01/2023

08:35:52
Conforme item 11.5 do edital. As amostras que obtiverem aprovação permanecerão sob guarda da

comissão de avaliação, a fim de permitir a comparação da amostra com o bem efetivamente
entregue pelo licitante/fornecedor.

Pregoeiro 26/01/2023
08:36:12

Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão. Até a próxima.



26/01/2023 09:18 Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 9/9

Sistema 26/01/2023
08:37:46

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 26/01/2023
08:37:59

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 26/01/2023 às 09:10:00.

 

Eventos da Licitação
Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 06/01/2023
07:51:38

Alteração equipe 06/01/2023
07:51:44

Abertura da sessão
pública

06/01/2023
08:30:00 Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de
propostas

06/01/2023
08:35:00 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas

06/01/2023
08:50:19 Início da etapa de julgamento de propostas

Suspensão
administrativa

06/01/2023
10:03:13

Previsão de reabertura: 26/01/2023 08:30:00; Suspensão para envio e analise de
amostras.

Reativação 26/01/2023
07:52:37

Abertura do prazo 26/01/2023
08:37:46 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

26/01/2023
08:37:59 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 26/01/2023 às 09:10:00.

Data limite para registro de recurso: 31/01/2023.
Data limite para registro de contrarrazão: 03/02/2023.
Data limite para registro de decisão: 10/02/2023.

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 Nº 10.024 de
20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 09:17 horas do dia 26 de janeiro de 2023, cuja
ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
FELIPE KAUAN WEBER
Pregoeiro Oficial

KANDIDA MICKELY HOFFMANN
Equipe de Apoio

JAQUELINE STEIN
Equipe de Apoio

Voltar   
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