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Responsável: TL 
Visto:  

EDITAL DE PESQUISA DE PREÇO Nº 024/2021 

Convênio PRONAS 2015 25000.047392/2015-96 - Projeto  Igualdades 
 
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 
OBJETO: AUDIOLIVROS 
VALOR GLOBAL MÁXIMO: R$ 1.549,55 (UM MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E 
NOVE REAIS E CINQUENTA E CINCO REAIS). 
 

 
A ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA DR. RAUL CARNEIRO 
– HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob 
o nº 76.591.569/0001-30, localizada na Avenida Iguaçu, 1472, bairro Água Verde, CEP 
nº 80240-031, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, através do Setor de Licitações, 
em conformidade com as disposições contidas em lei e regulamentos, resolve instaurar 
o presente processo de Pesquisa de Preço nº 024/2021. 

 
2. DA JUSTIFICATIVA DE PAGAMENTO 
2.1 O pagamento das despesas será realizado com recursos financeiros oriundos do 
Convênio PRONAS 2015 25000.047392/2015-96 - Projeto  Igualdades , firmado entre o 
Ministério da Saúde e a Associação Hospitalar de Proteção à Infância Dr. Raul Carneiro. 
 
3. DO OBJETO 
3.1. O presente processo tem por objeto aquisição de  Audiolivros, conforme 
detalhamento abaixo previsto no Termo de Instrumento do Convênio PRONAS 2015 
25000.047392/2015-96 - Projeto  Igualdades : 
 
 

 

Item   

  

Descrição   

 

Qtde  

 

Editora  
Valor Unitário  

Valor  

Total 

01 
 A BELA 

ADORMECIDA 
2 LIVROS 

BLU EDITORA  

CIRANDA CULTURAL 

 

R$ 39,90 
 

R$ 79,80 

02  BRANCA DE NEVE  2 LIVROS BLU EDITORA R$ 39,90 R$ 79,80 

03 
CHAPEUZINHO 

VERMELHO 
2 LIVROS 

BLU EDITORA  

CIRANDA CULTURAL 

CULTURAMA 

TODO LIVRO 

 

 

R$ 22,45 

 

 

R$ 44,90 

04 CINDERELA 2 LIVROS 
BLU EDITORA  

CIRANDA CULTURAL 

 

R$ 22,45 
 

R$ 44,90 

05 

COLEÇÃO 

CONHECENDO OS 

SONS DA FAZENDA: 

- CAVALO 

2 LIVROS 

 

 

BLU EDITORA 

 

 

 

R$ 22,45 

 

 

R$ 44,90 
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06 

COLEÇÃO 

CONHECENDO OS 

SONS DA FAZENDA: 

- PORQUINHO 

2 LIVROS 
BLU EDITORA 

 

 

 

R$ 22,45 

 

 

R$ 44,90 

07 

COLEÇÃO 

CONHECENDO OS 

SONS DA FAZENDA: 

- VACA 

2 LIVROS 

 

BLU EDITORA 

 

 

 

R$ 22,45 

 

 

R$ 44,90 

08 

COLEÇÃO 

CONHECENDO OS 

SONS DA FAZENDA: 

- PINTINHO 

2 LIVROS 

 

BLU EDITORA 

 

 

 

R$ 22,45 

 

 

R$ 44,90 

09 

COLEÇÃO 

CONHECENDO OS 

SONS DA FLORESTA 

- ELEFANTE 

2 LIVROS 

 

BLU EDITORA 

 

 

 

R$ 22,45 

 

 

R$ 44,90 

10 

COLEÇÃO 

CONHECENDO OS 

SONS DA FLORESTA: 

- MACACO 

2 LIVROS BLU EDITORA  

 

 

R$ 22,45 

 

 

R$ 44,90 

11 

COLEÇÃO LINDAS 

FÁBULAS PARA LER 

E OUVIR: 

- A CIGARRA E A 

FORMIGA 

2 LIVROS BLU EDITORA  

 

 

R$ 22,45 

 

 

R$ 44,90 

12 

COLEÇÃO LINDAS 

FÁBULAS PARA LER 

E OUVIR: 

- A GALINHA DOS 

OVOS DE OURO 

2 LIVROS BLU EDITORA 

 

 

R$ 22,45 

 

 

R$ 44,90 

13 

COLEÇÃO LINDAS 

FÁBULAS PARA LER 

E OUVIR: 

- A LEBRE E A 

TARTARUGA 

2 LIVROS BLU EDITORA 

 

 

R$ 22,45 

 

 

R$ 44,90 

14 

COLEÇÃO LINDAS 

FÁBULAS PARA LER 

E OUVIR: 

- A RAPOSA E AS 

UVAS 

2 LIVROS BLU EDITORA 

 

 

R$ 22,45 

 

 

R$ 44,90 

15 

COLEÇÃO LINDAS 

FÁBULAS PARA LER 

E OUVIR: 

- ASSEMBLÉIA DOS 

RATOS 

2 LIVROS BLU EDITORA 

 

 

R$ 22,45 

 

 

R$ 44,90 
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16 

COLEÇÃO LINDAS 

FÁBULAS PARA LER 

E OUVIR: 

- O LEÃO E A 

RAPOSA 

2 LIVROS BLU EDITORA 

 

 

R$ 22,45 

 

 

R$ 44,90 

17 

COLEÇÃO 

SENTIMENTOS: 

- A VAQUINHA QUE 

ESTAVA TRISTE 

2 LIVROS BLU EDITORA  

 

R$ 24,95 

 

 

R$ 49,90 

18 

COLEÇÃO 

SENTIMENTOS: 

- O CACHORRO QUE 

ERA FELIZ 

2 LIVROS BLU EDITORA 

 

 

R$ 24,95 

 

 

R$ 49,90 

19 

COLEÇÃO 

SENTIMENTOS: 

- O LEÃO QUE VIVIA 

IRRITADO 

2 LIVROS BLU EDITORA 

 

 

R$ 24,95 

 

 

R$ 49,90 

20 

COLEÇÃO 

SENTIMENTOS: 

- O PINTINHO 

BONDOSO 

2 LIVROS BLU EDITORA 

 

 

R$ 24,95 

 

 

R$ 49,90 

21 

COLEÇÃO 

SENTIMENTOS: 

- O PORQUINHO 

EGOÍSTA 

2 LIVROS BLU EDITORA 

 

 

R$ 24,95 

 

 

R$ 49,90 

22 

COLEÇÃO 

SENTIMENTOS: 

- O URSO QUE TINHA 

MEDO 

2 LIVROS BLU EDITORA 

 

 

R$ 30,50 

 

 

R$ 61,00 

23 
JOÃO E O PÉ DE 

FEIJÃO 
2 LIVROS CIRANDA CULTURAL 

 

R$ 49,90 
 

R$ 99,80 

24 JOÃO E MARIA 2 LIVROS 
CIRANDA CULTURAL 

CULTURAMA 

 

R$ 11,94 
 

R$ 23,88 

25 O MÁGICO DE OZ 2 LIVROS CULTURAMA 
 

R$ 35,50 
R$ 71,00 

26 O PATINHO FEIO 2 LIVROS TODO LIVRO R$ 49,90 R$ 99,80 

27 
OS TRÊS 

PORQUINHOS 
2 LIVROS 

BLU EDITORA 

CIRANDA CULTURA 

CULTURAMA 

TODO LIVRO 

 

 

R$ 22,45 

 

 

R$ 44,90 

28 PETER PAN 2 LIVROS 
BLU EDITORA 

CULTURAMA 

 

R$ 22,45 
 

R$ 44,90 

29 PINÓQUIO 2 LIVROS 

BLU EDITORA 

CIRANDA CULTURA 

CULTURAMA 

TODO LIVRO 

 

 

R$ 22,45 

 

 

R$ 44,90 
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4. DAS PROPOSTAS APRESENTADAS 
 
4.1.1 ITEM 1 – A BELA ADORMECIDA 
 
4.1. Participaram do processo de Pesquisa de Preço nº 024/2021 as empresas: 
 

a) Á PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA, regularmente inscrita no 
CNPJ/MF sob o n° 01.795.809/0001-10 apresentou proposta no valor individual de 
R$ 4,74 (quatro reais e setenta e quatro centavos) totalizando R$ 9,48 (nove reais e 
quarenta e oito centavos); 

 
b) DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA, regularmente inscrita no 

CNPJ/MF sob o n° 09.372.101/0001-68 apresentou proposta no valor individual de 
R$ 39,90 (trinta e nove reais e noventa centavos) totalizando R$ 79,80 (setenta e nove 
reais e oitenta centavos); 
 
 
4.1.2. DA ANÁLISE E DESCLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA Á PAGINA 
DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA 
A empresa Á PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA, regularmente inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 01.795.809/0001-10, embora tenha apresentado a menor proposta 
para o Item 1 A BELA ADORMECIDA, em análise técnica verificou que produto ofertado 
não atende a todos requisitos contidos no descritivo técnico (anexo I do edital), tendo 
em vista que o mesmo se trata de livros padrão e não audiolivro. Diante deste fato a 
empresa Á PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA fora desclassificada 
tecnicamente por não atender o descritivo técnico em sua integralidade. 
 
 
4.1.3. DA ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA DE OLHO NO LIVRO 
DISTRIBUIDORA LTDA 
A empresa DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA, regularmente inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 09.372.101/0001-68 apresentou tempestivamente o segundo menor 
valor de proposta, a qual atendeu o descritivo técnico em sua integralidade. Na 
sequência passou a análise dos documentos de habilitação, os quais também 
atenderam integralmente as exigências do Edital. 
 
4.1.2. ITEM 2 – BRANCA DE NEVE 
 

Apresentaram propostas para este item as empresas abaixo: 
 
 
a) Á PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA, regularmente inscrita no 

CNPJ/MF sob o n° 01.795.809/0001-10 apresentou proposta no valor individual de 
R$ 11,94 (onze reais e noventa e quatro centavos) totalizando R$ 23,88 (vinte três reais 
e oitenta e oito centavos); 

 
b) DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA, regularmente inscrita no 

CNPJ/MF sob o n° 09.372.101/0001-68 apresentou proposta no valor individual de 
R$ 39,90 (trinta e nove reais e noventa centavos) totalizando R$ 79,80 (setenta e nove 
reais e oitenta centavos); 
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c) FVD COMÉRCIO ELETRÔNICO EIRELI, regularmente inscrita no CNPJ/MF 
sob o n° 19.734.641/0001-06 apresentou proposta no valor individual de R$ 39,90 (trinta 
e nove reais e noventa centavos) totalizando R$ 79,80 (setenta e nove reais e oitenta 
centavos); 
 

d) BLU EDITORA LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o n° 
81.380.925/0001-07 apresentou proposta no valor individual de R$ 47,45 (quarenta e 
sete reais e quarenta e cinco centavos) totalizando R$ 94,90 (noventa e quatro reais e 
noventa centavos); 
 
 
4.1.2. DA ANÁLISE E DESCLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA Á PAGINA 
DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA 
A empresa Á PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA, regularmente inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 01.795.809/0001-10, embora tenha apresentado a menor proposta 
para o Item 2 A BRANCA DE NEVE, em análise técnica verificou que produto ofertado 
não atende a todos requisitos contidos no descritivo técnico (anexo I do edital), tendo 
em vista que o mesmo se trata de livros padrão e não audiolivro. Diante deste fato a 
empresa Á PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA fora desclassificada 
tecnicamente por não atender o descritivo técnico em sua integralidade. 
 
 
4.1.3. DA ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA DE OLHO NO LIVRO 
DISTRIBUIDORA LTDA 
A empresa DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA, regularmente inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 09.372.101/0001-68 apresentou tempestivamente o segundo menor 
valor de proposta, a qual atendeu o descritivo técnico em sua integralidade. Na 
sequência passou a análise dos documentos de habilitação, os quais também 
atenderam integralmente as exigências do Edital. 
 
4.1.3. ITEM 3 – CHAPEUZINHO VERMELHO 
 

Apresentaram propostas para este item as empresas abaixo: 
 
a) Á PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA, regularmente inscrita no 

CNPJ/MF sob o n° 01.795.809/0001-10 apresentou proposta no valor individual de 
R$ 11,94 (onze reais e noventa e quatro centavos) totalizando R$ 23,88 (vinte e três 
reais e  oitenta e oito centavos); 

 
b) BLU EDITORA LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o n° 

81.380.925/0001-07 apresentou proposta no valor individual de R$ 22,45 (vinte e dois 
reais e quarenta e cinco centavos) totalizando R$ 44,90 (quarenta e quatro reais e 
noventa centavos); 

 
c) DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA, regularmente inscrita no 

CNPJ/MF sob o n° 09.372.101/0001-68 apresentou proposta no valor individual de 
R$ 39,90 (trinta e nove reais e noventa centavos) totalizando R$ 79,80 (setenta e nove 
reais e oitenta centavos); 

 
d) FVD COMÉRCIO ELETRÔNICO EIRELI, regularmente inscrita no CNPJ/MF 

sob o n° 19.734.641/0001-06 apresentou proposta no valor individual de R$ 39,90 (trinta 
e nove reais e noventa centavos) totalizando R$ 79,80 (setenta e nove reais e oitenta 
centavos); 
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e) TODO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob 

o n° 03.163.884/0001-93 apresentou proposta no valor individual de R$ 39,92 (trinta e 
nove reais e noventa e dois centavos) totalizando R$ 79,84 (setenta e nove reais e 
oitenta e quatro centavos); 
 
 
4.1.2. DA ANÁLISE E DESCLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA Á PAGINA 
DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA 
A empresa Á PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA, regularmente inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 01.795.809/0001-10, embora tenha apresentado a menor proposta 
para o Item 3 CHAPEUZINHO VERMELHO, em análise técnica verificou que produto 
ofertado não atende a todos requisitos contidos no descritivo técnico (anexo I do edital), 
tendo em vista que o mesmo se trata de livros padrão e não audiolivro. Diante deste fato 
a empresa Á PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA fora desclassificada 
tecnicamente por não atender o descritivo técnico em sua integralidade. 
 
 
4.1.3. DA ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA BLU EDITORA LTDA 
A empresa BLU EDITORA LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
81.380.925/0001-07 apresentou tempestivamente o segundo menor valor de proposta, 
a qual atendeu o descritivo técnico em sua integralidade. Na sequência passou a análise 
dos documentos de habilitação, os quais também atenderam integralmente as 
exigências do Edital. 
 
4.1.4. ITEM 4 – CINDERELA  
 

Apresentaram propostas para este item as empresas abaixo: 
 
a) Á PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA, regularmente inscrita no 

CNPJ/MF sob o n° 01.795.809/0001-10 apresentou proposta no valor individual de 
R$ 11,94 (onze reais e novenya e quatro centavos) totalizando R$ 23,88 (vinte e três 
reais e  oitenta e oito centavos); 

 
b) BLU EDITORA LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o n° 

81.380.925/0001-07 apresentou proposta no valor individual de R$ 22,45 (vinte e dois 
reais e quarenta e cinco centavos) totalizando R$ 44,90 (quarenta e quatro reais e 
noventa centavos); 

 
c) DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA, regularmente inscrita no 

CNPJ/MF sob o n° 09.372.101/0001-68 apresentou proposta no valor individual de 
R$ 39,90 (trinta e nove reais e noventa centavos) totalizando R$ 79,80 (setenta e nove 
reais e oitenta centavos); 

 
d) FVD COMÉRCIO ELETRÔNICO EIRELI, regularmente inscrita no CNPJ/MF 

sob o n° 19.734.641/0001-06 apresentou proposta no valor individual de R$ 39,90 (trinta 
e nove reais e noventa centavos) totalizando R$ 79,80 (setenta e nove reais e oitenta 
centavos); 

 
4.1.2. DA ANÁLISE E DESCLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA Á PAGINA 
DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA 
A empresa Á PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA, regularmente inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 01.795.809/0001-10, embora tenha apresentado a menor proposta 
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para o Item 4 CINDERELA, em análise técnica verificou que produto ofertado não 
atende a todos requisitos contidos no descritivo técnico (anexo I do edital), tendo em 
vista que o mesmo se trata de livros padrão e não audiolivro. Diante deste fato a 
empresa Á PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA fora desclassificada 
tecnicamente por não atender o descritivo técnico em sua integralidade. 
 
 
4.1.3. DA ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA BLU EDITORA LTDA 
A empresa BLU EDITORA LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
81.380.925/0001-07 apresentou tempestivamente o segundo menor valor de proposta, 
a qual atendeu o descritivo técnico em sua integralidade. Na sequência passou a análise 
dos documentos de habilitação, os quais também atenderam integralmente as 
exigências do Edital. 
 
4.1.5. ITEM 5 – COLEÇÃO CONHECENDO OS SONS DA FAZENDA: CAVALO  
 

Apresentaram propostas para este item as empresas abaixo: 
 
a) BLU EDITORA LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o n° 

81.380.925/0001-07 apresentou proposta no valor individual de R$ 22,45 (vinte e dois 
reais e quarenta e cinco centavos) totalizando R$ 44,90 (quarenta e quatro reais e 
noventa centavos); 

 
b) Á PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA, regularmente inscrita no 

CNPJ/MF sob o n° 01.795.809/0001-10 apresentou proposta no valor individual de 
R$ 26,04 (vinte e seis reais e quatro centavos) totalizando R$ 52,08 (vinte e seis reais 
e quatro centavos); 

 
c) DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA, regularmente inscrita no 

CNPJ/MF sob o n° 09.372.101/0001-68 apresentou proposta no valor individual de 
R$ 28,50 (vinte e oito reais e cinquenta centavos) totalizando R$ 57,00 (cinquenta e 
sete reais); 

 
d) FVD COMÉRCIO ELETRÔNICO EIRELI, regularmente inscrita no CNPJ/MF 

sob o n° 19.734.641/0001-06 apresentou proposta no valor individual de R$ 39,90 (trinta 
e nove reais e noventa centavos) totalizando R$ 79,80 (setenta e nove reais e oitenta 
centavos); 

 
 
4.1.2. DA ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA BLU EDITORA LTDA  
A empresa BLU EDITORA LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
81.380.925/0001-07, apresentou o menor valor de proposta e após análise técnica 
verifica se que atendeu ao descritivo técnico em sua integralidade. Na sequência passou 
a análise dos documentos de habilitação, os quais também atenderam integralmente as 
exigências do Edital. 
 
4.1.6. ITEM 6 – COLEÇÃO CONHECENDO OS SONS DA FAZENDA: PORQUINHO  
 

Apresentaram propostas para este item as empresas abaixo: 
 
a) BLU EDITORA LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o n° 

81.380.925/0001-07 apresentou proposta no valor individual de R$ 22,45 (vinte e dois 
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reais e quarenta e cinco centavos) totalizando R$ 44,90 (quarenta e quatro reais e 
noventa centavos); 

 
b) Á PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA, regularmente inscrita no 

CNPJ/MF sob o n° 01.795.809/0001-10 apresentou proposta no valor individual de 
R$ 26,04 (vinte e seis reais e quatro centavos) totalizando R$ 52,08 (vinte e dois reais 
e oito centavos); 

 
c) DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA, regularmente inscrita no 

CNPJ/MF sob o n° 09.372.101/0001-68 apresentou proposta no valor individual de 
R$ 28,50 (vinte e oito reais e cinquenta centavos) totalizando R$ 57,00 (cinquenta e 
sete reais); 

 
d) FVD COMÉRCIO ELETRÔNICO EIRELI, regularmente inscrita no CNPJ/MF 

sob o n° 19.734.641/0001-06 apresentou proposta no valor individual de R$ 39,90 (trinta 
e nove reais e noventa centavos) totalizando R$ 79,80 (setenta e nove reais e oitenta 
centavos); 
 
 
4.1.2. DA ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA BLU EDITORA LTDA  
A empresa BLU EDITORA LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
81.380.925/0001-07, apresentou o menor valor de proposta e após análise técnica 
verifica se que atendeu ao descritivo técnico em sua integralidade. Na sequência passou 
a análise dos documentos de habilitação, os quais também atenderam integralmente as 
exigências do Edital. 
 
4.1.7. ITEM 7 – COLEÇÃO CONHECENDO OS SONS DA FAZENDA: VACA  
 

Apresentaram propostas para este item as empresas abaixo: 
 
a) BLU EDITORA LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o n° 

81.380.925/0001-07 apresentou proposta no valor individual de R$ 22,45 (vinte e dois 
reais e quarenta e cinco centavos) totalizando R$ 44,90 (quarenta e quatro reais e 
noventa centavos); 

 
b) Á PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA, regularmente inscrita no 

CNPJ/MF sob o n° 01.795.809/0001-10 apresentou proposta no valor individual de 
R$ 26,04 (vinte e seis reais e quatro centavos) totalizando R$ 52,08 (vinte e dois reais 
e oito centavos); 

 
c) DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA, regularmente inscrita no 

CNPJ/MF sob o n° 09.372.101/0001-68 apresentou proposta no valor individual de 
R$ 28,50 (vinte e oito reais e cinquenta centavos) totalizando R$ 57,00 (cinquenta e 
sete reais); 

 
d) FVD COMÉRCIO ELETRÔNICO EIRELI, regularmente inscrita no CNPJ/MF 

sob o n° 19.734.641/0001-06 apresentou proposta no valor individual de R$ 39,90 (trinta 
e nove reais e noventa centavos) totalizando R$ 79,80 (setenta e nove reais e oitenta 
centavos); 
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4.1.2. DA ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA BLU EDITORA LTDA  
A empresa BLU EDITORA LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
81.380.925/0001-07, apresentou o menor valor de proposta e após análise técnica 
verifica se que atendeu ao descritivo técnico em sua integralidade. Na sequência passou 
a análise dos documentos de habilitação, os quais também atenderam integralmente as 
exigências do Edital. 
 
4.1.8. ITEM 8 – COLEÇÃO CONHECENDO OS SONS DA FAZENDA: PINTINHO  
 

Apresentaram propostas para este item as empresas abaixo: 
 
a) BLU EDITORA LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o n° 

81.380.925/0001-07 apresentou proposta no valor individual de R$ 22,45 (vinte e dois 
reais e quarenta e cinco centavos) totalizando R$ 44,90 (quarenta e quatro reais e 
noventa centavos); 

 
b) DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA, regularmente inscrita no 

CNPJ/MF sob o n° 09.372.101/0001-68 apresentou proposta no valor individual de 
R$ 28,50 (vinte e oito reais e cinquenta centavos) totalizando R$ 57,00 (cinquenta e 
sete reais); 

 
c) FVD COMÉRCIO ELETRÔNICO EIRELI, regularmente inscrita no CNPJ/MF 

sob o n° 19.734.641/0001-06 apresentou proposta no valor individual de R$ 39,90 (trinta 
e nove reais e noventa centavos) totalizando R$ 79,80 (setenta e nove reais e oitenta 
centavos); 
 
 
4.1.2. DA ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA BLU EDITORA LTDA  
A empresa BLU EDITORA LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
81.380.925/0001-07, apresentou o menor valor de proposta e após análise técnica 
verifica se que atendeu ao descritivo técnico em sua integralidade. Na sequência passou 
a análise dos documentos de habilitação, os quais também atenderam integralmente as 
exigências do Edital. 
 
4.1.9. ITEM 9 – COLEÇÃO CONHECENDO OS SONS DA FLORESTA: ELEFANTE  
 

Apresentaram propostas para este item as empresas abaixo: 
 
a) BLU EDITORA LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o n° 

81.380.925/0001-07 apresentou proposta no valor individual de R$ 22,45 (vinte e dois 
reais e quarenta e cinco centavos) totalizando R$ 44,90 (quarenta e quatro reais e 
noventa centavos); 

 
b) Á PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA, regularmente inscrita no 

CNPJ/MF sob o n° 01.795.809/0001-10 apresentou proposta no valor individual de 
R$ 26,04 (vinte e seis reais e quatro centavos) totalizando R$ 52,08 (vinte e dois reais 
e oito centavos); 

 
c) DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA, regularmente inscrita no 

CNPJ/MF sob o n° 09.372.101/0001-68 apresentou proposta no valor individual de 
R$ 30,50 (trinta reais e cinquenta centavos) totalizando R$ 61,00 (sessenta e um reais); 

 



 
 

  
 

 

SELIC – HPP 

Folhas:___________ 
Responsável: TL 
Visto:  

d) FVD COMÉRCIO ELETRÔNICO EIRELI, regularmente inscrita no CNPJ/MF 
sob o n° 19.734.641/0001-06 apresentou proposta no valor individual de R$ 39,90 (trinta 
e nove reais e noventa centavos) totalizando R$ 79,80 (setenta e nove reais e oitenta 
centavos); 
 
 
4.1.2. DA ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA BLU EDITORA LTDA  
A empresa BLU EDITORA LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
81.380.925/0001-07, apresentou o menor valor de proposta e após análise técnica 
verifica se que atendeu ao descritivo técnico em sua integralidade. Na sequência passou 
a análise dos documentos de habilitação, os quais também atenderam integralmente as 
exigências do Edital. 
 
4.1.10. ITEM 10 – COLEÇÃO CONHECENDO OS SONS DA FLORESTA: MACACO 
 

Apresentaram propostas para este item as empresas abaixo: 
 
a) BLU EDITORA LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o n° 

81.380.925/0001-07 apresentou proposta no valor individual de R$ 22,45 (vinte e dois 
reais e quarenta e cinco centavos) totalizando R$ 44,90 (quarenta e quatro reais e 
noventa centavos); 

 
b) Á PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA, regularmente inscrita no 

CNPJ/MF sob o n° 01.795.809/0001-10 apresentou proposta no valor individual de 
R$ 26,04 (vinte e seis reais e quatro centavos) totalizando R$ 52,08 (vinte e dois reais 
e oito centavos); 

 
c) DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA, regularmente inscrita no 

CNPJ/MF sob o n° 09.372.101/0001-68 apresentou proposta no valor individual de 
R$ 30,50 (trinta reais e cinquenta centavos) totalizando R$ 61,00 (sessenta e um reais); 

 
d) FVD COMÉRCIO ELETRÔNICO EIRELI, regularmente inscrita no CNPJ/MF 

sob o n° 19.734.641/0001-06 apresentou proposta no valor individual de R$ 39,90 (trinta 
e nove reais e noventa centavos) totalizando R$ 79,80 (setenta e nove reais e oitenta 
centavos); 
 
 
4.1.2. DA ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA BLU EDITORA LTDA  
A empresa BLU EDITORA LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
81.380.925/0001-07, apresentou o menor valor de proposta e após análise técnica 
verifica se que atendeu ao descritivo técnico em sua integralidade. Na sequência passou 
a análise dos documentos de habilitação, os quais também atenderam integralmente as 
exigências do Edital. 
 
4.1.11. ITEM 11 – LINDAS FÁBULAS PARA LER E OUVIR: CIGARRA E FORMIGA 
 

Apresentaram propostas para este item as empresas abaixo: 
 
a) BLU EDITORA LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o n° 

81.380.925/0001-07 apresentou proposta no valor individual de R$ 22,45 (vinte e dois 
reais e quarenta e cinco centavos) totalizando R$ 44,90 (quarenta e quatro reais e 
noventa centavos); 



 
 

  
 

 

SELIC – HPP 

Folhas:___________ 
Responsável: TL 
Visto:  

 
b) DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA, regularmente inscrita no 

CNPJ/MF sob o n° 09.372.101/0001-68 apresentou proposta no valor individual de 
R$ 30,50 (trinta reais e cinquenta centavos) totalizando R$ 61,00 (sessenta e um reais); 

 
c) FVD COMÉRCIO ELETRÔNICO EIRELI, regularmente inscrita no CNPJ/MF 

sob o n° 19.734.641/0001-06 apresentou proposta no valor individual de R$ 39,90 (trinta 
e nove reais e noventa centavos) totalizando R$ 79,80 (setenta e nove reais e oitenta 
centavos); 
 
 
4.1.2. DA ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA BLU EDITORA LTDA  
A empresa BLU EDITORA LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
81.380.925/0001-07, apresentou o menor valor de proposta e após análise técnica 
verifica se que atendeu ao descritivo técnico em sua integralidade. Na sequência passou 
a análise dos documentos de habilitação, os quais também atenderam integralmente as 
exigências do Edital. 
 
4.1.12. ITEM 12 – LINDAS FÁBULAS PARA LER E OUVIR: A GALINHA DOS OVOS 
DE OURO 
 

Apresentaram propostas para este item as empresas abaixo: 
 
a) BLU EDITORA LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o n° 

81.380.925/0001-07 apresentou proposta no valor individual de R$ 22,45 (vinte e dois 
reais e quarenta e cinco centavos) totalizando R$ 44,90 (quarenta e quatro reais e 
noventa centavos); 

 
b) Á PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA, regularmente inscrita no 

CNPJ/MF sob o n° 01.795.809/0001-10 apresentou proposta no valor individual de 
R$ 26,04 (vinte e seis reais e quatro centavos) totalizando R$ 52,08 (vinte e dois reais 
e oito centavos); 

 
c) DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA, regularmente inscrita no 

CNPJ/MF sob o n° 09.372.101/0001-68 apresentou proposta no valor individual de 
R$ 30,50 (trinta reais e cinquenta centavos) totalizando R$ 61,00 (sessenta e um reais); 

 
d) FVD COMÉRCIO ELETRÔNICO EIRELI, regularmente inscrita no CNPJ/MF 

sob o n° 19.734.641/0001-06 apresentou proposta no valor individual de R$ 39,90 (trinta 
e nove reais e noventa centavos) totalizando R$ 79,80 (setenta e nove reais e oitenta 
centavos); 
 
 
4.1.2. DA ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA BLU EDITORA LTDA  
A empresa BLU EDITORA LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
81.380.925/0001-07, apresentou o menor valor de proposta e após análise técnica 
verifica se que atendeu ao descritivo técnico em sua integralidade. Na sequência passou 
a análise dos documentos de habilitação, os quais também atenderam integralmente as 
exigências do Edital. 
 
 



 
 

  
 

 

SELIC – HPP 

Folhas:___________ 
Responsável: TL 
Visto:  

4.1.13. ITEM 13 – LINDAS FÁBULAS PARA LER E OUVIR: A LEBRE E A 
TARTARUGA 
 

Apresentaram propostas para este item as empresas abaixo: 
 
a) BLU EDITORA LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o n° 

81.380.925/0001-07 apresentou proposta no valor individual de R$ 22,45 (vinte e dois 
reais e quarenta e cinco centavos) totalizando R$ 44,90 (quarenta e quatro reais e 
noventa centavos); 

 
b) Á PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA, regularmente inscrita no 

CNPJ/MF sob o n° 01.795.809/0001-10 apresentou proposta no valor individual de 
R$ 26,04 (vinte e seis reais e quatro centavos) totalizando R$ 52,08 (vinte e dois reais 
e oito centavos); 

 
c) DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA, regularmente inscrita no 

CNPJ/MF sob o n° 09.372.101/0001-68 apresentou proposta no valor individual de 
R$ 30,50 (trinta reais e cinquenta centavos) totalizando R$ 61,00 (sessenta e um reais); 

 
d) FVD COMÉRCIO ELETRÔNICO EIRELI, regularmente inscrita no CNPJ/MF 

sob o n° 19.734.641/0001-06 apresentou proposta no valor individual de R$ 39,90 (trinta 
e nove reais e noventa centavos) totalizando R$ 79,80 (setenta e nove reais e oitenta 
centavos); 
 
 
4.1.2. DA ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA BLU EDITORA LTDA  
A empresa BLU EDITORA LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
81.380.925/0001-07, apresentou o menor valor de proposta e após análise técnica 
verifica se que atendeu ao descritivo técnico em sua integralidade. Na sequência passou 
a análise dos documentos de habilitação, os quais também atenderam integralmente as 
exigências do Edital. 
 
4.1.14. ITEM 14 – LINDAS FÁBULAS PARA LER E OUVIR: A RAPOSA E AS UVAS 
 

Apresentaram propostas para este item as empresas abaixo: 
 
a) BLU EDITORA LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o n° 

81.380.925/0001-07 apresentou proposta no valor individual de R$ 22,45 (vinte e dois 
reais e quarenta e cinco centavos) totalizando R$ 44,90 (quarenta e quatro reais e 
noventa centavos); 

 
b) Á PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA, regularmente inscrita no 

CNPJ/MF sob o n° 01.795.809/0001-10 apresentou proposta no valor individual de 
R$ 26,04 (vinte e seis reais e quatro centavos) totalizando R$ 52,08 (vinte e dois reais 
e oito centavos); 

 
c) DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA, regularmente inscrita no 

CNPJ/MF sob o n° 09.372.101/0001-68 apresentou proposta no valor individual de 
R$ 30,50 (trinta reais e cinquenta centavos) totalizando R$ 61,00 (sessenta e um reais); 

 
d) FVD COMÉRCIO ELETRÔNICO EIRELI, regularmente inscrita no CNPJ/MF 

sob o n° 19.734.641/0001-06 apresentou proposta no valor individual de R$ 39,90 (trinta 



 
 

  
 

 

SELIC – HPP 

Folhas:___________ 
Responsável: TL 
Visto:  

e nove reais e noventa centavos) totalizando R$ 79,80 (setenta e nove reais e oitenta 
centavos); 
 
 
4.1.2. DA ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA BLU EDITORA LTDA  
A empresa BLU EDITORA LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
81.380.925/0001-07, apresentou o menor valor de proposta e após análise técnica 
verifica se que atendeu ao descritivo técnico em sua integralidade. Na sequência passou 
a análise dos documentos de habilitação, os quais também atenderam integralmente as 
exigências do Edital. 
 
4.1.15. ITEM 15 – LINDAS FÁBULAS PARA LER E OUVIR: ASSEMBLÉIA DOS 
RATOS 
 

Apresentaram propostas para este item as empresas abaixo: 
 
a) BLU EDITORA LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o n° 

81.380.925/0001-07 apresentou proposta no valor individual de R$ 22,45 (vinte e dois 
reais e quarenta e cinco centavos) totalizando R$ 44,90 (quarenta e quatro reais e 
noventa centavos); 

 
b) Á PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA, regularmente inscrita no 

CNPJ/MF sob o n° 01.795.809/0001-10 apresentou proposta no valor individual de 
R$ 26,04 (vinte e seis reais e quatro centavos) totalizando R$ 52,08 (vinte e dois reais 
e oito centavos); 

 
c) DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA, regularmente inscrita no 

CNPJ/MF sob o n° 09.372.101/0001-68 apresentou proposta no valor individual de 
R$ 30,50 (trinta reais e cinquenta centavos) totalizando R$ 61,00 (sessenta e um reais); 

 
d) FVD COMÉRCIO ELETRÔNICO EIRELI, regularmente inscrita no CNPJ/MF 

sob o n° 19.734.641/0001-06 apresentou proposta no valor individual de R$ 39,90 (trinta 
e nove reais e noventa centavos) totalizando R$ 79,80 (setenta e nove reais e oitenta 
centavos); 
 
 
4.1.2. DA ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA BLU EDITORA LTDA  
A empresa BLU EDITORA LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
81.380.925/0001-07, apresentou o menor valor de proposta e após análise técnica 
verifica se que atendeu ao descritivo técnico em sua integralidade. Na sequência passou 
a análise dos documentos de habilitação, os quais também atenderam integralmente as 
exigências do Edital. 
 
4.1.16. ITEM 16 – LINDAS FÁBULAS PARA LER E OUVIR: O LEÃO E A RAPOSA 
 

Apresentaram propostas para este item as empresas abaixo: 
 
a) BLU EDITORA LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o n° 

81.380.925/0001-07 apresentou proposta no valor individual de R$ 22,45 (vinte e dois 
reais e quarenta e cinco centavos) totalizando R$ 44,90 (quarenta e quatro reais e 
noventa centavos); 

 



 
 

  
 

 

SELIC – HPP 

Folhas:___________ 
Responsável: TL 
Visto:  

b) Á PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA, regularmente inscrita no 
CNPJ/MF sob o n° 01.795.809/0001-10 apresentou proposta no valor individual de 
R$ 26,04 (vinte e seis reais e quatro centavos) totalizando R$ 52,08 (vinte e dois reais 
e oito centavos); 

 
c) DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA, regularmente inscrita no 

CNPJ/MF sob o n° 09.372.101/0001-68 apresentou proposta no valor individual de 
R$ 30,50 (trinta reais e cinquenta centavos) totalizando R$ 61,00 (sessenta e um reais); 

 
d) FVD COMÉRCIO ELETRÔNICO EIRELI, regularmente inscrita no CNPJ/MF 

sob o n° 19.734.641/0001-06 apresentou proposta no valor individual de R$ 39,90 (trinta 
e nove reais e noventa centavos) totalizando R$ 79,80 (setenta e nove reais e oitenta 
centavos); 
 
4.1.2. DA ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA BLU EDITORA LTDA  
A empresa BLU EDITORA LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
81.380.925/0001-07, apresentou o menor valor de proposta e após análise técnica 
verifica se que atendeu ao descritivo técnico em sua integralidade. Na sequência passou 
a análise dos documentos de habilitação, os quais também atenderam integralmente as 
exigências do Edital. 
 
4.1.17. ITEM 17 – COLEÇÃO SENTIMENTOS: A VAQUINHA QUE ESTAVA TRISTE 
 

Apresentaram propostas para este item as empresas abaixo: 
 
a) BLU EDITORA LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o n° 

81.380.925/0001-07 apresentou proposta no valor individual de R$ 24,95 (vinte e quatro 
reais e noventa e cinco centavos) totalizando R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa 
centavos); 

 
b) Á PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA, regularmente inscrita no 

CNPJ/MF sob o n° 01.795.809/0001-10 apresentou proposta no valor individual de 
R$ 28,94 (vinte e oito reais e noventa e quatro centavos) totalizando R$ 57,88 (cinquenta 
e sete reais e reais e oitenta e oito centavos); 

 
c) DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA, regularmente inscrita no 

CNPJ/MF sob o n° 09.372.101/0001-68 apresentou proposta no valor individual de 
R$ 30,50 (trinta reais e cinquenta centavos) totalizando R$ 61,00 (sessenta e um reais); 

 
d) FVD COMÉRCIO ELETRÔNICO EIRELI, regularmente inscrita no CNPJ/MF 

sob o n° 19.734.641/0001-06 apresentou proposta no valor individual de R$ 49,90 
(quarenta e nove reais e noventa centavos) totalizando R$ 99,80 (noventa e nove reais 
e oitenta centavos); 
 
 
4.1.2. DA ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA BLU EDITORA LTDA  
A empresa BLU EDITORA LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
81.380.925/0001-07, apresentou o menor valor de proposta e após análise técnica 
verifica se que atendeu ao descritivo técnico em sua integralidade. Na sequência passou 
a análise dos documentos de habilitação, os quais também atenderam integralmente as 
exigências do Edital. 
 



 
 

  
 

 

SELIC – HPP 

Folhas:___________ 
Responsável: TL 
Visto:  

4.1.18. ITEM 18 – LINDAS FÁBULAS PARA LER E OUVIR: O CACHORRO QUE ERA 
FELIZ 
 

Apresentaram propostas para este item as empresas abaixo: 
 
a) BLU EDITORA LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o n° 

81.380.925/0001-07 apresentou proposta no valor individual de R$ 24,95 (vinte e quatro 
reais e noventa e cinco centavos) totalizando R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa 
centavos); 

 
b) DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA, regularmente inscrita no 

CNPJ/MF sob o n° 09.372.101/0001-68 apresentou proposta no valor individual de 
R$ 30,50 (trinta reais e cinquenta centavos) totalizando R$ 61,00 (sessenta e um reais); 

 
 
4.1.2. DA ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA BLU EDITORA LTDA  
A empresa BLU EDITORA LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
81.380.925/0001-07, apresentou o menor valor de proposta e após análise técnica 
verifica se que atendeu ao descritivo técnico em sua integralidade. Na sequência passou 
a análise dos documentos de habilitação, os quais também atenderam integralmente as 
exigências do Edital. 
 
4.1.19. ITEM 19 – COLEÇÃO SENTIMENTOS: O LEÃO QUE VIVIA IRRITADO 
 

Apresentaram propostas para este item as empresas abaixo: 
 
a) BLU EDITORA LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o n° 

81.380.925/0001-07 apresentou proposta no valor individual de R$ 24,95 (vinte e quatro 
reais e noventa e cinco centavos) totalizando R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa 
centavos); 

 
b) Á PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA, regularmente inscrita no 

CNPJ/MF sob o n° 01.795.809/0001-10 apresentou proposta no valor individual de 
R$ 28,94 (vinte e oito reais e noventa e quatro centavos) totalizando R$ 57,88 (cinquenta 
e sete reais e reais e oitenta e oito centavos); 

 
c) DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA, regularmente inscrita no 

CNPJ/MF sob o n° 09.372.101/0001-68 apresentou proposta no valor individual de 
R$ 30,50 (trinta reais e cinquenta centavos) totalizando R$ 61,00 (sessenta e um reais); 

 
d) FVD COMÉRCIO ELETRÔNICO EIRELI, regularmente inscrita no CNPJ/MF 

sob o n° 19.734.641/0001-06 apresentou proposta no valor individual de R$ 49,90 
(quarenta e nove reais e noventa centavos) totalizando R$ 99,80 (noventa e nove reais 
e oitenta centavos); 
 
 
4.1.2. DA ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA BLU EDITORA LTDA  
A empresa BLU EDITORA LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
81.380.925/0001-07, apresentou o menor valor de proposta e após análise técnica 
verifica se que atendeu ao descritivo técnico em sua integralidade. Na sequência passou 
a análise dos documentos de habilitação, os quais também atenderam integralmente as 
exigências do Edital. 



 
 

  
 

 

SELIC – HPP 

Folhas:___________ 
Responsável: TL 
Visto:  

4.1.20. ITEM 20 – COLEÇÃO SENTIMENTOS: O PINTINHO BONDOSO 
 

Apresentaram propostas para este item as empresas abaixo: 
 
a) BLU EDITORA LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o n° 

81.380.925/0001-07 apresentou proposta no valor individual de R$ 24,95 (vinte e quatro 
reais e noventa e cinco centavos) totalizando R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa 
centavos); 

 
b) Á PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA, regularmente inscrita no 

CNPJ/MF sob o n° 01.795.809/0001-10 apresentou proposta no valor individual de 
R$ 28,94 (vinte e oito reais e noventa e quatro centavos) totalizando R$ 57,88 (cinquenta 
e sete reais e reais e oitenta e oito centavos); 

 
c) DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA, regularmente inscrita no 

CNPJ/MF sob o n° 09.372.101/0001-68 apresentou proposta no valor individual de 
R$ 30,50 (trinta reais e cinquenta centavos) totalizando R$ 61,00 (sessenta e um reais); 

 
 
4.1.2. DA ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA BLU EDITORA LTDA  
A empresa BLU EDITORA LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
81.380.925/0001-07, apresentou o menor valor de proposta e após análise técnica 
verifica se que atendeu ao descritivo técnico em sua integralidade. Na sequência passou 
a análise dos documentos de habilitação, os quais também atenderam integralmente as 
exigências do Edital. 
 
4.1.21. ITEM 21 – COLEÇÃO SENTIMENTOS: O PORQUINHO EGOÍSTA 
 

Apresentaram propostas para este item as empresas abaixo: 
 
a) BLU EDITORA LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o n° 

81.380.925/0001-07 apresentou proposta no valor individual de R$ 24,95 (vinte e quatro 
reais e noventa e cinco centavos) totalizando R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa 
centavos); 

 
b) Á PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA, regularmente inscrita no 

CNPJ/MF sob o n° 01.795.809/0001-10 apresentou proposta no valor individual de 
R$ 28,94 (vinte e oito reais e noventa e quatro centavos) totalizando R$ 57,88 (cinquenta 
e sete reais e reais e oitenta e oito centavos); 

 
c) DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA, regularmente inscrita no 

CNPJ/MF sob o n° 09.372.101/0001-68 apresentou proposta no valor individual de 
R$ 30,50 (trinta reais e cinquenta centavos) totalizando R$ 61,00 (sessenta e um reais); 

 
d) FVD COMÉRCIO ELETRÔNICO EIRELI, regularmente inscrita no CNPJ/MF 

sob o n° 19.734.641/0001-06 apresentou proposta no valor individual de R$ 49,90 
(quarenta e nove reais e noventa centavos) totalizando R$ 99,80 (noventa e nove reais 
e oitenta centavos); 
 
4.1.2. DA ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA BLU EDITORA LTDA  
A empresa BLU EDITORA LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
81.380.925/0001-07, apresentou o menor valor de proposta e após análise técnica 
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verifica se que atendeu ao descritivo técnico em sua integralidade. Na sequência passou 
a análise dos documentos de habilitação, os quais também atenderam integralmente as 
exigências do Edital. 
 
 
4.1.22. ITEM 22 – COLEÇÃO SENTIMENTOS: O URSO QUE TINHA MEDO 
 

Apresentaram propostas para este item as empresas abaixo: 
 
a) BLU EDITORA LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o n° 

81.380.925/0001-07 apresentou proposta no valor individual de R$ 24,95 (vinte e quatro 
reais e noventa e cinco centavos) totalizando R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa 
centavos); 

 
b) Á PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA, regularmente inscrita no 

CNPJ/MF sob o n° 01.795.809/0001-10 apresentou proposta no valor individual de 
R$ 28,94 (vinte e oito reais e noventa e quatro centavos) totalizando R$ 57,88 (cinquenta 
e sete reais e reais e oitenta e oito centavos); 

 
c) DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA, regularmente inscrita no 

CNPJ/MF sob o n° 09.372.101/0001-68 apresentou proposta no valor individual de 
R$ 30,50 (trinta reais e cinquenta centavos) totalizando R$ 61,00 (sessenta e um reais); 

 
d) FVD COMÉRCIO ELETRÔNICO EIRELI, regularmente inscrita no CNPJ/MF 

sob o n° 19.734.641/0001-06 apresentou proposta no valor individual de R$ 49,90 
(quarenta e nove reais e noventa centavos) totalizando R$ 99,80 (noventa e nove reais 
e oitenta centavos); 
 
4.1.2. DA ANÁLISE E DESCLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA BLU EDITORA LTDA 
A empresa BLU EDITORA LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
09.372.101/0001-93, embora tenha apresentado a menor proposta para o Item 22 
COLEÇÃO SENTIMENTOS: O URSO QUE TINHA MEDO, em 13.mai.2021 solicitou 
declinio da proposta comercial, uma vez que não possui o produto em estoque e não  
possui previsão para fabricação do mesmo. 
 
4.1.3. DA ANÁLISE E DESCLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA Á PAGINA 
DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA 
A empresa Á PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA, regularmente inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 01.795.809/0001-10, embora tenha apresentado a menor proposta 
para o Item 22 O URSO QUE TINHA MEDO , em análise técnica verificou que produto 
ofertado não atende a todos requisitos contidos no descritivo técnico (anexo I do edital), 
tendo em vista que o mesmo se trata de livros padrão e não audiolivro. Diante deste fato 
a empresa Á PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA fora desclassificada 
tecnicamente por não atender o descritivo técnico em sua integralidade. 
 
 
4.1.3. DA ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA DE OLHO NO LIVRO 
DISTRIBUIDORA LTDA 
A empresa DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA, regularmente inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 09.372.101/0001-68 apresentou tempestivamente o segundo menor 
valor de proposta, a qual atendeu o descritivo técnico em sua integralidade. Na 
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sequência passou a análise dos documentos de habilitação, os quais também 
atenderam integralmente as exigências do Edital. 
 
4.1.23. ITEM 23 – JOÃO E O PÉ DE FEIJÃO 
 

Apresentaram propostas para este item as empresas abaixo: 
 
a) Á PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA, regularmente inscrita no 

CNPJ/MF sob o n° 01.795.809/0001-10 apresentou proposta no valor individual de 
R$ 11,94 (onze reais e noventa e quatro centavos) totalizando R$ 23,88 (vinte três reais 
e oitenta e oito centavos); 

 
b) DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA, regularmente inscrita no 

CNPJ/MF sob o n° 09.372.101/0001-68 apresentou proposta no valor individual de 
R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos) totalizando R$ 99,80 (noventa e 
nove reais e oitenta centavos); 
 
 
4.1.2. DA ANÁLISE E DESCLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA Á PAGINA 
DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA 
A empresa Á PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA, regularmente inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 01.795.809/0001-10, embora tenha apresentado a menor proposta 
para o Item 23 JOÃO E O PÉ DE FEIJÃO, em análise técnica verificou que produto 
ofertado não atende a todos requisitos contidos no descritivo técnico (anexo I do edital), 
tendo em vista que o mesmo se trata de livros padrão e não audiolivro. Diante deste fato 
a empresa Á PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA fora desclassificada 
tecnicamente por não atender o descritivo técnico em sua integralidade. 
 
 
4.1.3. DA ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA DE OLHO NO LIVRO 
DISTRIBUIDORA LTDA 
A empresa DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA, regularmente inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 09.372.101/0001-68 apresentou tempestivamente o segundo menor 
valor de proposta, a qual atendeu o descritivo técnico em sua integralidade. Na 
sequência passou a análise dos documentos de habilitação, os quais também 
atenderam integralmente as exigências do Edital. 
 
4.1.24. ITEM 24 – JOÃO E MARIA  
 

Apresentaram propostas para este item as empresas abaixo: 
 
 
a) Á PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA, regularmente inscrita no 

CNPJ/MF sob o n° 01.795.809/0001-10 apresentou proposta no valor individual de 
R$ 11,94 (onze reais e noventa e quatro centavos) totalizando R$ 23,88 (vinte três reais 
e oitenta e oito centavos); 

 
4.1.2. DA ANÁLISE E DESCLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA Á PAGINA 
DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA 
A empresa Á PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA, regularmente inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 01.795.809/0001-10, embora tenha apresentado a menor proposta 
para o Item 23 JOÃO E MARIA, em análise técnica verificou que produto ofertado não 
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atende a todos requisitos contidos no descritivo técnico (anexo I do edital), tendo em 
vista que o mesmo se trata de livros padrão e não audiolivro. Diante deste fato a 
empresa Á PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA fora desclassificada 
tecnicamente por não atender o descritivo técnico em sua integralidade. 
 
4.1.25. ITEM 25 – O MÁGICO DE OZ 
 

a) DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA, regularmente inscrita no 
CNPJ/MF sob o n° 09.372.101/0001-68 apresentou proposta no valor individual de 
R$ 35,50 (trinta e cinco reais e cinquenta centavos) totalizando R$ 71,00 (setenta e um 
reais); 
 
 
4.1.2. DA ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA DE OLHO NO LIVRO 
DISTRIBUIDORA LTDA 
A empresa DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA, regularmente inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 81.380.925/0001-07, apresentou o menor valor de proposta e após 
análise técnica verifica se que atendeu ao descritivo técnico em sua integralidade. Na 
sequência passou a análise dos documentos de habilitação, os quais também 
atenderam integralmente as exigências do Edital. 
 
4.1.26. ITEM 26 – O PATINHO FEIO 
 

Apresentaram propostas para este item as empresas abaixo: 
 
 
a) Á PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA, regularmente inscrita no 

CNPJ/MF sob o n° 01.795.809/0001-10 apresentou proposta no valor individual de 
R$ 11,94 (onze reais e noventa e quatro centavos) totalizando R$ 23,88 (vinte três reais 
e oitenta e oito centavos); 

 
b) TODO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob 

o n° 09.372.101/0001-68 apresentou proposta no valor individual de R$ 39,92 (trinta e 
nove reais e noventa e dois centavos) totalizando R$ 79,84 (setenta e nove reais e 
oitenta e quatro centavos); 

 
c) DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA, regularmente inscrita no 

CNPJ/MF sob o n° 09.372.101/0001-68 apresentou proposta no valor individual de 
R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos) totalizando R$ 99,80 (noventa e 
nove reais e oitenta centavos); 
 
 
4.1.2. DA ANÁLISE E DESCLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA Á PAGINA 
DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA 
A empresa Á PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA, regularmente inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 01.795.809/0001-10, embora tenha apresentado a menor proposta 
para o Item 26 O PATINHO FEIO, em análise técnica verificou que produto ofertado não 
atende a todos requisitos contidos no descritivo técnico (anexo I do edital), tendo em 
vista que o mesmo se trata de livros padrão e não audiolivro. Diante deste fato a 
empresa Á PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA fora desclassificada 
tecnicamente por não atender o descritivo técnico em sua integralidade. 
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4.1.3. DA ANÁLISE E DESCLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA TODOLIVRO 
DISTRIBUIDORA LTDA 
A empresa TODOLIVRO DISTRIBUIDORA LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº 09.372.101/0001-93, apresentou tempestivamente o segundo menor valor de 
proposta, a qual atendeu o descritivo técnico em sua integralidade. Na sequência 
passou a análise dos documentos de habilitação, os quais não atenderam integralmente 
as exigências do Edital. 
 
4.1.3. DA ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA DE OLHO NO LIVRO 
DISTRIBUIDORA LTDA 
A empresa DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA, regularmente inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 09.372.101/0001-68 apresentou tempestivamente o terceiro menor 
valor de proposta, a qual atendeu o descritivo técnico em sua integralidade. Na 
sequência passou a análise dos documentos de habilitação, os quais também 
atenderam integralmente as exigências do Edital. 
 
4.1.27. ITEM 27 – OS TRÊS PORQUINHOS 
 

Apresentaram propostas para este item as empresas abaixo: 
 
a) Á PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA, regularmente inscrita no 

CNPJ/MF sob o n° 01.795.809/0001-10 apresentou proposta no valor individual de 
R$ 11,94 (onze reais e noventa e quatro centavos) totalizando R$ 23,88 (vinte e três 
reais e oitenta e oito centavos); 

 
b) BLU EDITORA LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o n° 

81.380.925/0001-07 apresentou proposta no valor individual de R$ 22,45 (vinte e dois 
reais e quarenta e cinco centavos) totalizando R$ 44,90 (quarenta e quatro reais e 
noventa centavos); 

 
c) DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA, regularmente inscrita no 

CNPJ/MF sob o n° 09.372.101/0001-68 apresentou proposta no valor individual de 
R$ 30,00 (trinta reais) totalizando R$ 60,00 (sessenta reais); 

 
d) FVD COMÉRCIO ELETRÔNICO EIRELI, regularmente inscrita no CNPJ/MF 

sob o n° 19.734.641/0001-06 apresentou proposta no valor individual de R$ 39,90 (trinta 
e nove reais e noventa centavos) totalizando R$ 79,80 (setenta e nove reais e oitenta 
centavos); 

 
e) TODO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob 

o n° 09.372.101/0001-68 apresentou proposta no valor individual de R$ 39,92 (trinta e 
nove reais e noventa e dois centavos) totalizando R$ 79,84 (setenta e nove reais e 
oitenta e quatro centavos); 
 
 
4.1.2. DA ANÁLISE E DESCLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA Á PAGINA 
DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA 
A empresa Á PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA, regularmente inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 01.795.809/0001-10, embora tenha apresentado a menor proposta 
para o Item 27 OS TRÊS PORQUINHOS, em análise técnica verificou que produto 
ofertado não atende a todos requisitos contidos no descritivo técnico (anexo I do edital), 
tendo em vista que o mesmo se trata de livros padrão e não audiolivro. Diante deste fato 
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a empresa Á PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA fora desclassificada 
tecnicamente por não atender o descritivo técnico em sua integralidade. 
 
 
4.1.3. DA ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA BLU EDITORA LTDA 
A empresa BLU EDITORA LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
81.380.925/0001-07 apresentou tempestivamente o segundo menor valor de proposta, 
a qual atendeu o descritivo técnico em sua integralidade. Na sequência passou a análise 
dos documentos de habilitação, os quais também atenderam integralmente as 
exigências do Edital. 
 
4.1.28. ITEM 28 – PETER PAN 
 

Apresentaram propostas para este item as empresas abaixo: 
 
a) BLU EDITORA LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o n° 

81.380.925/0001-07 apresentou proposta no valor individual de R$ 22,45 (vinte e dois 
reais e quarenta e cinco centavos) totalizando R$ 44,90 (quarenta e quatro reais e 
noventa centavos); 

 
b) DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA, regularmente inscrita no 

CNPJ/MF sob o n° 09.372.101/0001-68 apresentou proposta no valor individual de 
R$ 30,50 (trinta reais e cinquenta centavos) totalizando R$ 61,00 (sessenta e um reais); 

 
d) FVD COMÉRCIO ELETRÔNICO EIRELI, regularmente inscrita no CNPJ/MF 

sob o n° 19.734.641/0001-06 apresentou proposta no valor individual de R$ 39,90 (trinta 
e nove reais e noventa centavos) totalizando R$ 79,80 (setenta e nove reais e oitenta 
centavos); 
 
4.1.2. DA ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA BLU EDITORA LTDA  
A empresa BLU EDITORA LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
81.380.925/0001-07, apresentou o menor valor de proposta e após análise técnica 
verifica se que atendeu ao descritivo técnico em sua integralidade. Na sequência passou 
a análise dos documentos de habilitação, os quais também atenderam integralmente as 
exigências do Edital. 
 
4.1.29. ITEM 29 – PINÓQUIO 
 

Apresentaram propostas para este item as empresas abaixo: 
 
a) Á PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA, regularmente inscrita no 

CNPJ/MF sob o n° 01.795.809/0001-10 apresentou proposta no valor individual de 
R$ 11,94 (onze reais e noventa e quatro centavos) totalizando R$ 23,88 (vinte e três 
reais e oitenta e oito centavos); 

 
b) BLU EDITORA LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o n° 

81.380.925/0001-07 apresentou proposta no valor individual de R$ 22,45 (vinte e dois 
reais e quarenta e cinco centavos) totalizando R$ 44,90 (quarenta e quatro reais e 
noventa centavos); 
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c) DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA, regularmente inscrita no 
CNPJ/MF sob o n° 09.372.101/0001-68 apresentou proposta no valor individual de 
R$ 30,50 (trinta reais e cinquenta centavos) totalizando R$ 61,00 (sessenta e um reais); 

 
d) FVD COMÉRCIO ELETRÔNICO EIRELI, regularmente inscrita no CNPJ/MF 

sob o n° 19.734.641/0001-06 apresentou proposta no valor individual de R$ 39,90 (trinta 
e nove reais e noventa centavos) totalizando R$ 79,80 (setenta e nove reais e oitenta 
centavos); 

 
e) TODO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob 

o n° 09.372.101/0001-68 apresentou proposta no valor individual de R$ 39,92 (trinta e 
nove reais e noventa e dois centavos) totalizando R$ 79,84 (setenta e nove reais e 
oitenta e quatro centavos); 
 
 
4.1.2. DA ANÁLISE E DESCLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA Á PAGINA 
DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA 
A empresa Á PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA, regularmente inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 01.795.809/0001-10, embora tenha apresentado a menor proposta 
para o Item 29 PINÓQUIO, em análise técnica verificou que produto ofertado não atende 
a todos requisitos contidos no descritivo técnico (anexo I do edital), tendo em vista que 
o mesmo se trata de livros padrão e não audiolivro. Diante deste fato a empresa Á 
PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA fora desclassificada tecnicamente por 
não atender o descritivo técnico em sua integralidade. 
 
 
4.1.3. DA ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA BLU EDITORA LTDA 
A empresa BLU EDITORA LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
81.380.925/0001-07 apresentou tempestivamente o segundo menor valor de proposta, 
a qual atendeu o descritivo técnico em sua integralidade. Na sequência passou a análise 
dos documentos de habilitação, os quais também atenderam integralmente as 
exigências do Edital. 
 
5. DO JULGAMENTO 
5.1. A empresa DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA, apresentou a menor 
proposta para os itens abaixo relacionados e após análise técnica verifica se que 
atendeu ao descritivo técnico em sua integralidade. Na sequência passou a análise dos 
documentos de habilitação, os quais também atenderam integralmente as exigências 
do Edital. 
 
5.1.1 DOS ITENS 
1 - A Bela Adormecida 
2 - Branca de Neve 
22 - Coleção Sentimentos – O Urso que Tinha Medo 
23 - João e o Pé de Feijão 
25 - O Mágico de Oz 
26 - O Patinho Feio 
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5.2. Foram analisados os documentos abaixo da empresa acima citada, os quais estão 
em conformidade com as exigências: 

 Cartão de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 
 Certidão Negativa de Débitos Estaduais expedida pela Secretaria da Fazenda 
Estadual; 
 Certidão Negativa de Débitos Federais e da Dívida Ativa e Contribuições Sociais; 
 Certificado de Regularidade de Situação para com o FGTS; 
 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Lei Federal nº 
12.440/2011; 
 Certidão Negativa de falência e Recuperação Judicial, expedida pelo Distribuidor 
da sede da empresa, com data de emissão de no máximo 60 (sessenta) dias 
corridos; 
 Cópia autenticada do Contrato Social, suas alterações ou consolidação, sendo 
aceito certidão simplificada expedida pelo órgão competente. 

 
5.3. Neste sentido a empresa DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA LOGROU 
VENCEDORA por atender a todos os requisitos descritos no descritivo técnico para 
fornecimento do no valor total de R$ 491,20 (quatrocentos e noventa e um reis e vinte 
centavos) 
 
5.2. DO VALOR CONTRATADO 
5.2.1 O valor global da proposta comercial é de R$ 491,20 (quatrocentos e noventa e 
um reis e vinte centavos), valor este que atende ao recurso financeiro disponibilizado 
pelo Termo de Fomento, descrito na clausula 2 deste Edital.  

 
5.3. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
5.3.1. O pagamento do valor contratado será efetuado em até 15 (quinze) dias úteis 
após a entrega do objeto descrito no item 1, condicionado à apresentação e aprovação 
da respectiva fatura/nota fiscal e ao cumprimento integral de todas as obrigações.  
 
5.3.2 O pagamento será realizado via depósito bancário, devendo constar na nota fiscal 
as informações a seguir elencadas:  
 

a. Banco do Brasil; 
b. Agência 4328-1; 
c. Conta corrente 105890-8 
d. Pesquisa de Preço n° 024/2021 
e. Convênio PRONAS 2015 25000.047392/2015-96 - Projeto  

Igualdades 
f. Titular: DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA; 
g. CNPJ sob n° 09.372.101/0001-68; 

 
 

7.3 O CNPJ/MF constante da nota fiscal deverá ser o mesmo indicado na proposta, sob 
pena de não ser efetuado o pagamento. 
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7.4. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente liquidação de qualquer 
obrigação que lhe tenha sido imposta pelo órgão contratante, em decorrência de 
penalidade ou inadimplência, nos termos da legislação vigente. 
7.5. Constatando-se irregularidades na documentação apresentada pela Contratada, a 
Contratante devolverá a nota fiscal para as devidas correções. 
 
7.6. Ocorrendo à devolução da nota fiscal, considerar-se-á como não apresentada para 
efeitos de pagamento e atendimento às condições contratuais. 
 
5.4. DOS PRAZOS DE ENTREGA 
 
5.4.1 A Contratada deverá efetuar a entrega do objeto, em até 30 dias uteis após a 
emissão da Ordem de Compra. 
 
5. DO JULGAMENTO 
5.1.1 A empresa BLU EDITORA LTDA, apresentou a menor proposta para os itens 
abaixo relacionados e após análise técnica verifica se que atendeu ao descritivo técnico 
em sua integralidade. Na sequência passou a análise dos documentos de habilitação, 
os quais também atenderam integralmente as exigências do Edital. 
 
5. DOS ITENS 
3 - Chapeuzinho Vermelho 
4 - Cinderela 
5 - Coleção Conhecendo os Sons da Fazenda: Cavalo 
6 - Coleção Conhecendo os Sons da Fazenda: Porquinho 
7 - Coleção Conhecendo os Sons da Fazanda: Vaca  
8 - Coleção Conhecendo os Sons das Fazenda: Pintinho 
9 - Coleção Conhecendo os Sons da Floresta: Elefante 
10 - Coleção Conhecendo os Sons da Floresta: Macaco 
11 - Lindas Fábulas para Ler e Ouvir: A Cigarra e a Formiga 
12 - Lindas Fábulas para Ler e Ouvir: A Galinha dos Ovos de Ouro   
13 - Lindas Fábulas para Ler e Ouvir: A Lebra e a Tartaruga 
14 - Lindas Fábulas para Ler e Ouvir: A Raposa e as Uvas 
15 - Lindas Fábulas para Ler e Ouvir: Assembléia dos Ratos 
16 - Lindas Fábulas para Ler e Ouvir: O Leão e a Raposa 
17 - Coleção Sentimentos: A Vaquinha que Estava Triste 
18 - Coleção Sentimentos: O Cachorro que Era Feliz 
19 - Coleção Sentimentos: O Leão que Vivia Irritado 
20 - Coleção Sentimentos: O Pintinho Bondoso 
21 - Coleção Sentimentos: O Porquinho Egoísta 
27 - Os Três Porquinhos 
28 - Peter Pan 
29 - Pinóquio 
 
 



 
 

  
 

 

SELIC – HPP 

Folhas:___________ 
Responsável: TL 
Visto:  

5.2. Foram analisados os documentos abaixo da empresa acima citada, os quais estão 
em conformidade com as exigências: 

 Cartão de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 
 Certidão Negativa de Débitos Estaduais expedida pela Secretaria da Fazenda 
Estadual; 
 Certidão Negativa de Débitos Federais e da Dívida Ativa e Contribuições Sociais; 
 Certificado de Regularidade de Situação para com o FGTS; 
 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Lei Federal nº 
12.440/2011; 
 Certidão Negativa de falência e Recuperação Judicial, expedida pelo Distribuidor 
da sede da empresa, com data de emissão de no máximo 60 (sessenta) dias 
corridos; 
 Cópia autenticada do Contrato Social, suas alterações ou consolidação, sendo 
aceito certidão simplificada expedida pelo órgão competente. 

 
5.3. Neste sentido a empresa BLU EDITORA LTDA, LOGROU VENCEDORA por 
atender a todos os requisitos descritos no descritivo técnico para fornecimento do no 
valor total de R$ 1.012,80 (um mil, doze reais e oitenta centavos). 
  
5.2. DO VALOR CONTRATADO 
5.2.1 O valor global da proposta comercial é de R$ 1.012,80 (um mil, doze reais e 
oitenta centavos), valor este que atende ao recurso financeiro disponibilizado pelo 
Termo de Fomento, descrito na clausula 2 deste Edital.  

 
5.3. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
5.3.1. O pagamento do valor contratado será efetuado em até 15 (quinze) dias úteis 
após a entrega do objeto descrito no item 1, condicionado à apresentação e aprovação 
da respectiva fatura/nota fiscal e ao cumprimento integral de todas as obrigações.  
 
5.3.2 O pagamento será realizado via depósito bancário, devendo constar na nota fiscal 
as informações a seguir elencadas:  
 
              a. Banco do Brasil 
           b. Agência 095-7 
                    c. Conta corrente 204618-0 
                    d. Pesquisa de Preço n° 024/2021 
                    e. Convênio PRONAS 2015 25000.047392/2015-96 - Projeto  Igualdades 

h. Titular: BLU EDITORA LTDA 
i. CNPJ: 81.380.925/0001-07 

 
7.3 O CNPJ/MF constante da nota fiscal deverá ser o mesmo indicado na proposta, sob 
pena de não ser efetuado o pagamento. 
 
7.4. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente liquidação de qualquer 
obrigação que lhe tenha sido imposta pelo órgão contratante, em decorrência de 
penalidade ou inadimplência, nos termos da legislação vigente. 
 



 
 

  
 

 

SELIC – HPP 

Folhas:___________ 
Responsável: TL 
Visto:  

7.5. Constatando-se irregularidades na documentação apresentada pela Contratada, a 
Contratante devolverá a nota fiscal para as devidas correções. 
 
7.6. Ocorrendo à devolução da nota fiscal, considerar-se-á como não apresentada para 
efeitos de pagamento e atendimento às condições contratuais. 
 
5.4. DOS PRAZOS DE ENTREGA 
5.4.1 A Contratada deverá efetuar a entrega do objeto, em até 30 dias uteis após a 
emissão da Ordem de Compra. 
 
6. FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 
6.1. A formalização da contratação será mediante elaboração de emissão de Ordem de 
Compra, respeitando os descritivos, valores e prazos constantes neste documento.   

 
Curitiba, 17 de maio de 2021.  

   
 
        Nívia Nita                                                        Tatiane Lima                                                                  
Coordenadora de Licitação                              Assistente de Licitações                         
     

 


