
Relatório de resultado de cotação eletrônica

Cotação eletrônica: 2061034 000063/2021

Unidade de compra: 2061034 - CCCA

Órgão / Entidade:

Objeto de licitação:

Fase:

Garantia mínima:

Prazo de entrega / execução:

FUNDACAO JOAO PINHEIRO

Aquisição de Livros.

Concluído

-

-

2061.12.364.077.4201.0001.339030.36.0.10.1

2061.12.364.077.4202.0001.339030.36.0.10.1

2061.12.364.077.4200.0001.339030.36.0.10.1

Dotações orçamentárias:

Data da abertura:

Data de fechamento:

Hora de abertura:

Hora de fechamento:

21/12/2021 09:30:00

23/12/2021 09:30:00

Itens por lote

Número do lote: Situação:1 Homologado

Regra de participação: Exclusiva para ME/EPP

Item de material ou serviço: 001209558

LIVROS PARA ACERVO DE BIBLIOTECA PUBLICA -

Demais informações necessárias para Contratação:

O objeto desta Cotação Eletrônica de Preços é destinado à aquisição de 288 títulos livros, para
composição do acervo da Biblioteca da Fundação João Pinheiro, sob a forma de entrega integral
conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no termo de Referência.

O Termo de Referência na íntegra deverá ser solicitado pelo e-mail: compras@fjp.mg.gov.br

Os livros serão divididos em 13 (treze) lotes; cada lote faz referência a uma Editora diferente.

Os Títulos das Obras são os seguintes:
- R para data science: Importe, arrume, transforme, visualize e modele dados;
- Introdução à ciência de dados;
- Storytelling com Dados: Um guia sobre visualização de dados para profissionais de negócios;
- Gestão De Pessoas: Estratégias E Integração Organizacional;
- Logística e Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos - Uma Introdução;
- Gerenciamento da cadeia de suprimentos / logística empresarial;
- Fundamentos de Psicologia Organizacional e do Trabalho;
- A economia brasileira de Getúlio a Dilma: Novas interpretações: 2;
- Curso de Direito Administrativo;
- Sistemas de informações gerenciais: administrando a empresa digital;
- Algoritmos de Destruição em Massa: Como o Big Data aumenta a desigualdade e ameaça a
democracia;
- Valsa brasileira: Do boom ao caos econômico;
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- Introdução à Teoria Democrática: Conceitos, Histórias, Instituições e Questões Transversais;
- Desconstruindo o mindset e construindo inovação: Usando a neurociência para alavancar resultados;
- Faça Simples: O guia prático e definitivo para transformar a sua ideia em um negócio de sucesso de
maneira descomplicada;
- Os 5 desafios das equipes;
- Motivação 3.0;
- Comece pelo porquê: Como grandes líderes inspiram pessoas e equipes a agir; e
- Desafios da liderança (10 leituras essenciais - HBR).

LOTES EXCLUSIVOS PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE:
Todos os lotes são exclusivos ou reservados à ME/EPP - Fundamento legal pertinente (art. 48, inciso I,
da LC 123/2006 c/c art. 8º do Decreto Estadual nº 47.437/2018).

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
Não será exigida documentação atinente à qualificação técnica.
- O critério de julgamento e aceitação das propostas será o menor preço ofertado para o lote.
- A critério da administração, poderão ser solicitados prospectos, catálogos, folders, fichas técnicas ou
outros documentos para comprovação de que os materiais ofertados atendem às especificações técnicas
solicitadas no edital.

DA PROVA DE CONCEITO:
- Da amostra:
- Poderá ser exigido o envio de link, ou imagens, ou ficha técnica, ou quaisquer outros documentos dos
livros especificados no item 1.1, visando a verificação pelo setor demandante ou Biblioteca.

DA EXECUÇÃO DO OBJETO:
- Até 10 (dez) dias úteis contados do dia seguinte ao recebimento da Nota de Empenho, Autorização de
Fornecimento ou documento equivalente.
- Devidamente justificado e antes de finalizado o prazo de entrega, o fornecedor do produto poderá
solicitar prorrogação da entrega, ficando a cargo da área demandante aceitar a solicitação.
Do Local e Horário de Entrega:
- Os materiais deverão ser entregues à sede da Fundação João Pinheiro, à Alameda dos Oiti s nº 190 
São Luiz, Belo Horizonte  MG - CEP: 31270-810, no horário de 08 às 16 horas.

Demais informações, e o quantitativo de cada obra, como também autores e editoras estão descritos na
íntegra no Termo de Referência, o qual deve ser solicitado ao e-mail: compras@fjp.mg.gov.br

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Menor lance atual:

Valor unitário (R$): 90,9900

Marca: HUCITEC Modelo: IMPRESSO

Linha de
fornecimento

Unidade de
aquisição Quantidade

Fornecedor
deve enviar

amostra
Cidade Local de

entrega

1,00 UNIDADE 8,0000 Não Belo HorizonteLIVROS E
PUBLICACOES

Fundação João
Pinheiro, à

Alameda dos
Oitis nº 190  São
Luiz/Pampulha.

Número do lote: Situação:2 Homologado

Regra de participação: Exclusiva para ME/EPP

Item de material ou serviço: 001209558

LIVROS PARA ACERVO DE BIBLIOTECA PUBLICA -

Demais informações necessárias para Contratação:

O objeto desta Cotação Eletrônica de Preços é destinado à aquisição de 288 títulos livros, para
composição do acervo da Biblioteca da Fundação João Pinheiro, sob a forma de entrega integral
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conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no termo de Referência.

O Termo de Referência na íntegra deverá ser solicitado pelo e-mail: compras@fjp.mg.gov.br

Os livros serão divididos em 13 (treze) lotes; cada lote faz referência a uma Editora diferente.

Os Títulos das Obras são os seguintes:
- R para data science: Importe, arrume, transforme, visualize e modele dados;
- Introdução à ciência de dados;
- Storytelling com Dados: Um guia sobre visualização de dados para profissionais de negócios;
- Gestão De Pessoas: Estratégias E Integração Organizacional;
- Logística e Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos - Uma Introdução;
- Gerenciamento da cadeia de suprimentos / logística empresarial;
- Fundamentos de Psicologia Organizacional e do Trabalho;
- A economia brasileira de Getúlio a Dilma: Novas interpretações: 2;
- Curso de Direito Administrativo;
- Sistemas de informações gerenciais: administrando a empresa digital;
- Algoritmos de Destruição em Massa: Como o Big Data aumenta a desigualdade e ameaça a
democracia;
- Valsa brasileira: Do boom ao caos econômico;
- Introdução à Teoria Democrática: Conceitos, Histórias, Instituições e Questões Transversais;
- Desconstruindo o mindset e construindo inovação: Usando a neurociência para alavancar resultados;
- Faça Simples: O guia prático e definitivo para transformar a sua ideia em um negócio de sucesso de
maneira descomplicada;
- Os 5 desafios das equipes;
- Motivação 3.0;
- Comece pelo porquê: Como grandes líderes inspiram pessoas e equipes a agir; e
- Desafios da liderança (10 leituras essenciais - HBR).

LOTES EXCLUSIVOS PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE:
Todos os lotes são exclusivos ou reservados à ME/EPP - Fundamento legal pertinente (art. 48, inciso I,
da LC 123/2006 c/c art. 8º do Decreto Estadual nº 47.437/2018).

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
Não será exigida documentação atinente à qualificação técnica.
- O critério de julgamento e aceitação das propostas será o menor preço ofertado para o lote.
- A critério da administração, poderão ser solicitados prospectos, catálogos, folders, fichas técnicas ou
outros documentos para comprovação de que os materiais ofertados atendem às especificações técnicas
solicitadas no edital.

DA PROVA DE CONCEITO:
- Da amostra:
- Poderá ser exigido o envio de link, ou imagens, ou ficha técnica, ou quaisquer outros documentos dos
livros especificados no item 1.1, visando a verificação pelo setor demandante ou Biblioteca.

DA EXECUÇÃO DO OBJETO:
- Até 10 (dez) dias úteis contados do dia seguinte ao recebimento da Nota de Empenho, Autorização de
Fornecimento ou documento equivalente.
- Devidamente justificado e antes de finalizado o prazo de entrega, o fornecedor do produto poderá
solicitar prorrogação da entrega, ficando a cargo da área demandante aceitar a solicitação.
Do Local e Horário de Entrega:
- Os materiais deverão ser entregues à sede da Fundação João Pinheiro, à Alameda dos Oiti s nº 190 
São Luiz, Belo Horizonte  MG - CEP: 31270-810, no horário de 08 às 16 horas.

Demais informações, e o quantitativo de cada obra, como também autores e editoras estão descritos na
íntegra no Termo de Referência, o qual deve ser solicitado ao e-mail: compras@fjp.mg.gov.br

Situação de compra: Deserto

Menor lance atual:

Valor unitário (R$): 0,0000

Marca: - Modelo: -

Linha de
fornecimento

Unidade de
aquisição Quantidade

Fornecedor
deve enviar

amostra
Cidade Local de

entrega
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Linha de
fornecimento

Unidade de
aquisição Quantidade

Fornecedor
deve enviar

amostra
Cidade Local de

entrega

1,00 UNIDADE 8,0000 Não Belo HorizonteLIVROS E
PUBLICACOES

Fundação João
Pinheiro, à

Alameda dos
Oitis nº 190  São
Luiz/Pampulha.

Número do lote: Situação:3 Homologado

Regra de participação: Exclusiva para ME/EPP

Item de material ou serviço: 001209558

LIVROS PARA ACERVO DE BIBLIOTECA PUBLICA -

Demais informações necessárias para Contratação:

O objeto desta Cotação Eletrônica de Preços é destinado à aquisição de 288 títulos livros, para
composição do acervo da Biblioteca da Fundação João Pinheiro, sob a forma de entrega integral
conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no termo de Referência.

O Termo de Referência na íntegra deverá ser solicitado pelo e-mail: compras@fjp.mg.gov.br

Os livros serão divididos em 13 (treze) lotes; cada lote faz referência a uma Editora diferente.

Os Títulos das Obras são os seguintes:
- R para data science: Importe, arrume, transforme, visualize e modele dados;
- Introdução à ciência de dados;
- Storytelling com Dados: Um guia sobre visualização de dados para profissionais de negócios;
- Gestão De Pessoas: Estratégias E Integração Organizacional;
- Logística e Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos - Uma Introdução;
- Gerenciamento da cadeia de suprimentos / logística empresarial;
- Fundamentos de Psicologia Organizacional e do Trabalho;
- A economia brasileira de Getúlio a Dilma: Novas interpretações: 2;
- Curso de Direito Administrativo;
- Sistemas de informações gerenciais: administrando a empresa digital;
- Algoritmos de Destruição em Massa: Como o Big Data aumenta a desigualdade e ameaça a
democracia;
- Valsa brasileira: Do boom ao caos econômico;
- Introdução à Teoria Democrática: Conceitos, Histórias, Instituições e Questões Transversais;
- Desconstruindo o mindset e construindo inovação: Usando a neurociência para alavancar resultados;
- Faça Simples: O guia prático e definitivo para transformar a sua ideia em um negócio de sucesso de
maneira descomplicada;
- Os 5 desafios das equipes;
- Motivação 3.0;
- Comece pelo porquê: Como grandes líderes inspiram pessoas e equipes a agir; e
- Desafios da liderança (10 leituras essenciais - HBR).

LOTES EXCLUSIVOS PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE:
Todos os lotes são exclusivos ou reservados à ME/EPP - Fundamento legal pertinente (art. 48, inciso I,
da LC 123/2006 c/c art. 8º do Decreto Estadual nº 47.437/2018).

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
Não será exigida documentação atinente à qualificação técnica.
- O critério de julgamento e aceitação das propostas será o menor preço ofertado para o lote.
- A critério da administração, poderão ser solicitados prospectos, catálogos, folders, fichas técnicas ou
outros documentos para comprovação de que os materiais ofertados atendem às especificações técnicas
solicitadas no edital.

DA PROVA DE CONCEITO:
- Da amostra:
- Poderá ser exigido o envio de link, ou imagens, ou ficha técnica, ou quaisquer outros documentos dos
livros especificados no item 1.1, visando a verificação pelo setor demandante ou Biblioteca.
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DA EXECUÇÃO DO OBJETO:
- Até 10 (dez) dias úteis contados do dia seguinte ao recebimento da Nota de Empenho, Autorização de
Fornecimento ou documento equivalente.
- Devidamente justificado e antes de finalizado o prazo de entrega, o fornecedor do produto poderá
solicitar prorrogação da entrega, ficando a cargo da área demandante aceitar a solicitação.
Do Local e Horário de Entrega:
- Os materiais deverão ser entregues à sede da Fundação João Pinheiro, à Alameda dos Oiti s nº 190 
São Luiz, Belo Horizonte  MG - CEP: 31270-810, no horário de 08 às 16 horas.

Demais informações, e o quantitativo de cada obra, como também autores e editoras estão descritos na
íntegra no Termo de Referência, o qual deve ser solicitado ao e-mail: compras@fjp.mg.gov.br

Situação de compra: Deserto

Menor lance atual:

Valor unitário (R$): 0,0000

Marca: - Modelo: -

Linha de
fornecimento

Unidade de
aquisição Quantidade

Fornecedor
deve enviar

amostra
Cidade Local de

entrega

1,00 UNIDADE 8,0000 Não Belo HorizonteLIVROS E
PUBLICACOES

Fundação João
Pinheiro, à

Alameda dos
Oitis nº 190  São
Luiz/Pampulha.

Número do lote: Situação:4 Homologado

Regra de participação: Exclusiva para ME/EPP

Item de material ou serviço: 001209558

LIVROS PARA ACERVO DE BIBLIOTECA PUBLICA -

Demais informações necessárias para Contratação:

O objeto desta Cotação Eletrônica de Preços é destinado à aquisição de 288 títulos livros, para
composição do acervo da Biblioteca da Fundação João Pinheiro, sob a forma de entrega integral
conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no termo de Referência.

O Termo de Referência na íntegra deverá ser solicitado pelo e-mail: compras@fjp.mg.gov.br

Os livros serão divididos em 13 (treze) lotes; cada lote faz referência a uma Editora diferente.

Os Títulos das Obras são os seguintes:
- R para data science: Importe, arrume, transforme, visualize e modele dados;
- Introdução à ciência de dados;
- Storytelling com Dados: Um guia sobre visualização de dados para profissionais de negócios;
- Gestão De Pessoas: Estratégias E Integração Organizacional;
- Logística e Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos - Uma Introdução;
- Gerenciamento da cadeia de suprimentos / logística empresarial;
- Fundamentos de Psicologia Organizacional e do Trabalho;
- A economia brasileira de Getúlio a Dilma: Novas interpretações: 2;
- Curso de Direito Administrativo;
- Sistemas de informações gerenciais: administrando a empresa digital;
- Algoritmos de Destruição em Massa: Como o Big Data aumenta a desigualdade e ameaça a
democracia;
- Valsa brasileira: Do boom ao caos econômico;
- Introdução à Teoria Democrática: Conceitos, Histórias, Instituições e Questões Transversais;
- Desconstruindo o mindset e construindo inovação: Usando a neurociência para alavancar resultados;
- Faça Simples: O guia prático e definitivo para transformar a sua ideia em um negócio de sucesso de
maneira descomplicada;
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- Os 5 desafios das equipes;
- Motivação 3.0;
- Comece pelo porquê: Como grandes líderes inspiram pessoas e equipes a agir; e
- Desafios da liderança (10 leituras essenciais - HBR).

LOTES EXCLUSIVOS PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE:
Todos os lotes são exclusivos ou reservados à ME/EPP - Fundamento legal pertinente (art. 48, inciso I,
da LC 123/2006 c/c art. 8º do Decreto Estadual nº 47.437/2018).

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
Não será exigida documentação atinente à qualificação técnica.
- O critério de julgamento e aceitação das propostas será o menor preço ofertado para o lote.
- A critério da administração, poderão ser solicitados prospectos, catálogos, folders, fichas técnicas ou
outros documentos para comprovação de que os materiais ofertados atendem às especificações técnicas
solicitadas no edital.

DA PROVA DE CONCEITO:
- Da amostra:
- Poderá ser exigido o envio de link, ou imagens, ou ficha técnica, ou quaisquer outros documentos dos
livros especificados no item 1.1, visando a verificação pelo setor demandante ou Biblioteca.

DA EXECUÇÃO DO OBJETO:
- Até 10 (dez) dias úteis contados do dia seguinte ao recebimento da Nota de Empenho, Autorização de
Fornecimento ou documento equivalente.
- Devidamente justificado e antes de finalizado o prazo de entrega, o fornecedor do produto poderá
solicitar prorrogação da entrega, ficando a cargo da área demandante aceitar a solicitação.
Do Local e Horário de Entrega:
- Os materiais deverão ser entregues à sede da Fundação João Pinheiro, à Alameda dos Oiti s nº 190 
São Luiz, Belo Horizonte  MG - CEP: 31270-810, no horário de 08 às 16 horas.

Demais informações, e o quantitativo de cada obra, como também autores e editoras estão descritos na
íntegra no Termo de Referência, o qual deve ser solicitado ao e-mail: compras@fjp.mg.gov.br

Situação de compra: Deserto

Menor lance atual:

Valor unitário (R$): 0,0000

Marca: - Modelo: -

Linha de
fornecimento

Unidade de
aquisição Quantidade

Fornecedor
deve enviar

amostra
Cidade Local de

entrega

1,00 UNIDADE 8,0000 Não Belo HorizonteLIVROS E
PUBLICACOES

Fundação João
Pinheiro, à

Alameda dos
Oitis nº 190  São
Luiz/Pampulha.

Item de material ou serviço: 001209558

LIVROS PARA ACERVO DE BIBLIOTECA PUBLICA -

Demais informações necessárias para Contratação:

O objeto desta Cotação Eletrônica de Preços é destinado à aquisição de 288 títulos livros, para
composição do acervo da Biblioteca da Fundação João Pinheiro, sob a forma de entrega integral
conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no termo de Referência.

O Termo de Referência na íntegra deverá ser solicitado pelo e-mail: compras@fjp.mg.gov.br

Os livros serão divididos em 13 (treze) lotes; cada lote faz referência a uma Editora diferente.

Os Títulos das Obras são os seguintes:
- R para data science: Importe, arrume, transforme, visualize e modele dados;
- Introdução à ciência de dados;
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- Storytelling com Dados: Um guia sobre visualização de dados para profissionais de negócios;
- Gestão De Pessoas: Estratégias E Integração Organizacional;
- Logística e Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos - Uma Introdução;
- Gerenciamento da cadeia de suprimentos / logística empresarial;
- Fundamentos de Psicologia Organizacional e do Trabalho;
- A economia brasileira de Getúlio a Dilma: Novas interpretações: 2;
- Curso de Direito Administrativo;
- Sistemas de informações gerenciais: administrando a empresa digital;
- Algoritmos de Destruição em Massa: Como o Big Data aumenta a desigualdade e ameaça a
democracia;
- Valsa brasileira: Do boom ao caos econômico;
- Introdução à Teoria Democrática: Conceitos, Histórias, Instituições e Questões Transversais;
- Desconstruindo o mindset e construindo inovação: Usando a neurociência para alavancar resultados;
- Faça Simples: O guia prático e definitivo para transformar a sua ideia em um negócio de sucesso de
maneira descomplicada;
- Os 5 desafios das equipes;
- Motivação 3.0;
- Comece pelo porquê: Como grandes líderes inspiram pessoas e equipes a agir; e
- Desafios da liderança (10 leituras essenciais - HBR).

LOTES EXCLUSIVOS PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE:
Todos os lotes são exclusivos ou reservados à ME/EPP - Fundamento legal pertinente (art. 48, inciso I,
da LC 123/2006 c/c art. 8º do Decreto Estadual nº 47.437/2018).

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
Não será exigida documentação atinente à qualificação técnica.
- O critério de julgamento e aceitação das propostas será o menor preço ofertado para o lote.
- A critério da administração, poderão ser solicitados prospectos, catálogos, folders, fichas técnicas ou
outros documentos para comprovação de que os materiais ofertados atendem às especificações técnicas
solicitadas no edital.

DA PROVA DE CONCEITO:
- Da amostra:
- Poderá ser exigido o envio de link, ou imagens, ou ficha técnica, ou quaisquer outros documentos dos
livros especificados no item 1.1, visando a verificação pelo setor demandante ou Biblioteca.

DA EXECUÇÃO DO OBJETO:
- Até 10 (dez) dias úteis contados do dia seguinte ao recebimento da Nota de Empenho, Autorização de
Fornecimento ou documento equivalente.
- Devidamente justificado e antes de finalizado o prazo de entrega, o fornecedor do produto poderá
solicitar prorrogação da entrega, ficando a cargo da área demandante aceitar a solicitação.
Do Local e Horário de Entrega:
- Os materiais deverão ser entregues à sede da Fundação João Pinheiro, à Alameda dos Oiti s nº 190 
São Luiz, Belo Horizonte  MG - CEP: 31270-810, no horário de 08 às 16 horas.

Demais informações, e o quantitativo de cada obra, como também autores e editoras estão descritos na
íntegra no Termo de Referência, o qual deve ser solicitado ao e-mail: compras@fjp.mg.gov.br

Situação de compra: Deserto

Menor lance atual:

Valor unitário (R$): 0,0000

Marca: - Modelo: -

Linha de
fornecimento

Unidade de
aquisição Quantidade

Fornecedor
deve enviar

amostra
Cidade Local de

entrega

1,00 UNIDADE 8,0000 Não Belo HorizonteLIVROS E
PUBLICACOES

Fundação João
Pinheiro, à

Alameda dos
Oitis nº 190  São
Luiz/Pampulha.
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Item de material ou serviço: 001209558

LIVROS PARA ACERVO DE BIBLIOTECA PUBLICA -

Demais informações necessárias para Contratação:

O objeto desta Cotação Eletrônica de Preços é destinado à aquisição de 288 títulos livros, para
composição do acervo da Biblioteca da Fundação João Pinheiro, sob a forma de entrega integral
conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no termo de Referência.

O Termo de Referência na íntegra deverá ser solicitado pelo e-mail: compras@fjp.mg.gov.br

Os livros serão divididos em 13 (treze) lotes; cada lote faz referência a uma Editora diferente.

Os Títulos das Obras são os seguintes:
- R para data science: Importe, arrume, transforme, visualize e modele dados;
- Introdução à ciência de dados;
- Storytelling com Dados: Um guia sobre visualização de dados para profissionais de negócios;
- Gestão De Pessoas: Estratégias E Integração Organizacional;
- Logística e Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos - Uma Introdução;
- Gerenciamento da cadeia de suprimentos / logística empresarial;
- Fundamentos de Psicologia Organizacional e do Trabalho;
- A economia brasileira de Getúlio a Dilma: Novas interpretações: 2;
- Curso de Direito Administrativo;
- Sistemas de informações gerenciais: administrando a empresa digital;
- Algoritmos de Destruição em Massa: Como o Big Data aumenta a desigualdade e ameaça a
democracia;
- Valsa brasileira: Do boom ao caos econômico;
- Introdução à Teoria Democrática: Conceitos, Histórias, Instituições e Questões Transversais;
- Desconstruindo o mindset e construindo inovação: Usando a neurociência para alavancar resultados;
- Faça Simples: O guia prático e definitivo para transformar a sua ideia em um negócio de sucesso de
maneira descomplicada;
- Os 5 desafios das equipes;
- Motivação 3.0;
- Comece pelo porquê: Como grandes líderes inspiram pessoas e equipes a agir; e
- Desafios da liderança (10 leituras essenciais - HBR).

LOTES EXCLUSIVOS PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE:
Todos os lotes são exclusivos ou reservados à ME/EPP - Fundamento legal pertinente (art. 48, inciso I,
da LC 123/2006 c/c art. 8º do Decreto Estadual nº 47.437/2018).

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
Não será exigida documentação atinente à qualificação técnica.
- O critério de julgamento e aceitação das propostas será o menor preço ofertado para o lote.
- A critério da administração, poderão ser solicitados prospectos, catálogos, folders, fichas técnicas ou
outros documentos para comprovação de que os materiais ofertados atendem às especificações técnicas
solicitadas no edital.

DA PROVA DE CONCEITO:
- Da amostra:
- Poderá ser exigido o envio de link, ou imagens, ou ficha técnica, ou quaisquer outros documentos dos
livros especificados no item 1.1, visando a verificação pelo setor demandante ou Biblioteca.

DA EXECUÇÃO DO OBJETO:
- Até 10 (dez) dias úteis contados do dia seguinte ao recebimento da Nota de Empenho, Autorização de
Fornecimento ou documento equivalente.
- Devidamente justificado e antes de finalizado o prazo de entrega, o fornecedor do produto poderá
solicitar prorrogação da entrega, ficando a cargo da área demandante aceitar a solicitação.
Do Local e Horário de Entrega:
- Os materiais deverão ser entregues à sede da Fundação João Pinheiro, à Alameda dos Oiti s nº 190 
São Luiz, Belo Horizonte  MG - CEP: 31270-810, no horário de 08 às 16 horas.

Demais informações, e o quantitativo de cada obra, como também autores e editoras estão descritos na
íntegra no Termo de Referência, o qual deve ser solicitado ao e-mail: compras@fjp.mg.gov.br

Situação de compra: Deserto

Menor lance atual:
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Valor unitário (R$): 0,0000

Marca: - Modelo: -

Linha de
fornecimento

Unidade de
aquisição Quantidade

Fornecedor
deve enviar

amostra
Cidade Local de

entrega

1,00 UNIDADE 8,0000 Não Belo HorizonteLIVROS E
PUBLICACOES

Fundação João
Pinheiro, à

Alameda dos
Oitis nº 190  São
Luiz/Pampulha.

Número do lote: Situação:5 Homologado

Regra de participação: Exclusiva para ME/EPP

Item de material ou serviço: 001209558

LIVROS PARA ACERVO DE BIBLIOTECA PUBLICA -

Demais informações necessárias para Contratação:

O objeto desta Cotação Eletrônica de Preços é destinado à aquisição de 288 títulos livros, para
composição do acervo da Biblioteca da Fundação João Pinheiro, sob a forma de entrega integral
conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no termo de Referência.

O Termo de Referência na íntegra deverá ser solicitado pelo e-mail: compras@fjp.mg.gov.br

Os livros serão divididos em 13 (treze) lotes; cada lote faz referência a uma Editora diferente.

Os Títulos das Obras são os seguintes:
- R para data science: Importe, arrume, transforme, visualize e modele dados;
- Introdução à ciência de dados;
- Storytelling com Dados: Um guia sobre visualização de dados para profissionais de negócios;
- Gestão De Pessoas: Estratégias E Integração Organizacional;
- Logística e Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos - Uma Introdução;
- Gerenciamento da cadeia de suprimentos / logística empresarial;
- Fundamentos de Psicologia Organizacional e do Trabalho;
- A economia brasileira de Getúlio a Dilma: Novas interpretações: 2;
- Curso de Direito Administrativo;
- Sistemas de informações gerenciais: administrando a empresa digital;
- Algoritmos de Destruição em Massa: Como o Big Data aumenta a desigualdade e ameaça a
democracia;
- Valsa brasileira: Do boom ao caos econômico;
- Introdução à Teoria Democrática: Conceitos, Histórias, Instituições e Questões Transversais;
- Desconstruindo o mindset e construindo inovação: Usando a neurociência para alavancar resultados;
- Faça Simples: O guia prático e definitivo para transformar a sua ideia em um negócio de sucesso de
maneira descomplicada;
- Os 5 desafios das equipes;
- Motivação 3.0;
- Comece pelo porquê: Como grandes líderes inspiram pessoas e equipes a agir; e
- Desafios da liderança (10 leituras essenciais - HBR).

LOTES EXCLUSIVOS PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE:
Todos os lotes são exclusivos ou reservados à ME/EPP - Fundamento legal pertinente (art. 48, inciso I,
da LC 123/2006 c/c art. 8º do Decreto Estadual nº 47.437/2018).

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
Não será exigida documentação atinente à qualificação técnica.
- O critério de julgamento e aceitação das propostas será o menor preço ofertado para o lote.
- A critério da administração, poderão ser solicitados prospectos, catálogos, folders, fichas técnicas ou
outros documentos para comprovação de que os materiais ofertados atendem às especificações técnicas
solicitadas no edital.
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DA PROVA DE CONCEITO:
- Da amostra:
- Poderá ser exigido o envio de link, ou imagens, ou ficha técnica, ou quaisquer outros documentos dos
livros especificados no item 1.1, visando a verificação pelo setor demandante ou Biblioteca.

DA EXECUÇÃO DO OBJETO:
- Até 10 (dez) dias úteis contados do dia seguinte ao recebimento da Nota de Empenho, Autorização de
Fornecimento ou documento equivalente.
- Devidamente justificado e antes de finalizado o prazo de entrega, o fornecedor do produto poderá
solicitar prorrogação da entrega, ficando a cargo da área demandante aceitar a solicitação.
Do Local e Horário de Entrega:
- Os materiais deverão ser entregues à sede da Fundação João Pinheiro, à Alameda dos Oiti s nº 190 
São Luiz, Belo Horizonte  MG - CEP: 31270-810, no horário de 08 às 16 horas.

Demais informações, e o quantitativo de cada obra, como também autores e editoras estão descritos na
íntegra no Termo de Referência, o qual deve ser solicitado ao e-mail: compras@fjp.mg.gov.br

Situação de compra: Deserto

Menor lance atual:

Valor unitário (R$): 0,0000

Marca: - Modelo: -

Linha de
fornecimento

Unidade de
aquisição Quantidade

Fornecedor
deve enviar

amostra
Cidade Local de

entrega

1,00 UNIDADE 8,0000 Não Belo HorizonteLIVROS E
PUBLICACOES

Fundação João
Pinheiro, à

Alameda dos
Oitis nº 190  São
Luiz/Pampulha.

Número do lote: Situação:6 Homologado

Regra de participação: Exclusiva para ME/EPP

Item de material ou serviço: 001209558

LIVROS PARA ACERVO DE BIBLIOTECA PUBLICA -

Demais informações necessárias para Contratação:

O objeto desta Cotação Eletrônica de Preços é destinado à aquisição de 288 títulos livros, para
composição do acervo da Biblioteca da Fundação João Pinheiro, sob a forma de entrega integral
conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no termo de Referência.

O Termo de Referência na íntegra deverá ser solicitado pelo e-mail: compras@fjp.mg.gov.br

Os livros serão divididos em 13 (treze) lotes; cada lote faz referência a uma Editora diferente.

Os Títulos das Obras são os seguintes:
- R para data science: Importe, arrume, transforme, visualize e modele dados;
- Introdução à ciência de dados;
- Storytelling com Dados: Um guia sobre visualização de dados para profissionais de negócios;
- Gestão De Pessoas: Estratégias E Integração Organizacional;
- Logística e Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos - Uma Introdução;
- Gerenciamento da cadeia de suprimentos / logística empresarial;
- Fundamentos de Psicologia Organizacional e do Trabalho;
- A economia brasileira de Getúlio a Dilma: Novas interpretações: 2;
- Curso de Direito Administrativo;
- Sistemas de informações gerenciais: administrando a empresa digital;
- Algoritmos de Destruição em Massa: Como o Big Data aumenta a desigualdade e ameaça a
democracia;
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- Valsa brasileira: Do boom ao caos econômico;
- Introdução à Teoria Democrática: Conceitos, Histórias, Instituições e Questões Transversais;
- Desconstruindo o mindset e construindo inovação: Usando a neurociência para alavancar resultados;
- Faça Simples: O guia prático e definitivo para transformar a sua ideia em um negócio de sucesso de
maneira descomplicada;
- Os 5 desafios das equipes;
- Motivação 3.0;
- Comece pelo porquê: Como grandes líderes inspiram pessoas e equipes a agir; e
- Desafios da liderança (10 leituras essenciais - HBR).

LOTES EXCLUSIVOS PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE:
Todos os lotes são exclusivos ou reservados à ME/EPP - Fundamento legal pertinente (art. 48, inciso I,
da LC 123/2006 c/c art. 8º do Decreto Estadual nº 47.437/2018).

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
Não será exigida documentação atinente à qualificação técnica.
- O critério de julgamento e aceitação das propostas será o menor preço ofertado para o lote.
- A critério da administração, poderão ser solicitados prospectos, catálogos, folders, fichas técnicas ou
outros documentos para comprovação de que os materiais ofertados atendem às especificações técnicas
solicitadas no edital.

DA PROVA DE CONCEITO:
- Da amostra:
- Poderá ser exigido o envio de link, ou imagens, ou ficha técnica, ou quaisquer outros documentos dos
livros especificados no item 1.1, visando a verificação pelo setor demandante ou Biblioteca.

DA EXECUÇÃO DO OBJETO:
- Até 10 (dez) dias úteis contados do dia seguinte ao recebimento da Nota de Empenho, Autorização de
Fornecimento ou documento equivalente.
- Devidamente justificado e antes de finalizado o prazo de entrega, o fornecedor do produto poderá
solicitar prorrogação da entrega, ficando a cargo da área demandante aceitar a solicitação.
Do Local e Horário de Entrega:
- Os materiais deverão ser entregues à sede da Fundação João Pinheiro, à Alameda dos Oiti s nº 190 
São Luiz, Belo Horizonte  MG - CEP: 31270-810, no horário de 08 às 16 horas.

Demais informações, e o quantitativo de cada obra, como também autores e editoras estão descritos na
íntegra no Termo de Referência, o qual deve ser solicitado ao e-mail: compras@fjp.mg.gov.br

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Menor lance atual:

Valor unitário (R$): 44,9900

Marca: RUA DO SABÃO Modelo: IMPRESSO

Linha de
fornecimento

Unidade de
aquisição Quantidade

Fornecedor
deve enviar

amostra
Cidade Local de

entrega

1,00 UNIDADE 8,0000 Não Belo HorizonteLIVROS E
PUBLICACOES

Fundação João
Pinheiro, à

Alameda dos
Oitis nº 190  São
Luiz/Pampulha.

Número do lote: Situação:7 Homologado

Regra de participação: Exclusiva para ME/EPP
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Item de material ou serviço: 001209558

LIVROS PARA ACERVO DE BIBLIOTECA PUBLICA -

Demais informações necessárias para Contratação:

O objeto desta Cotação Eletrônica de Preços é destinado à aquisição de 288 títulos livros, para
composição do acervo da Biblioteca da Fundação João Pinheiro, sob a forma de entrega integral
conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no termo de Referência.

O Termo de Referência na íntegra deverá ser solicitado pelo e-mail: compras@fjp.mg.gov.br

Os livros serão divididos em 13 (treze) lotes; cada lote faz referência a uma Editora diferente.

Os Títulos das Obras são os seguintes:
- R para data science: Importe, arrume, transforme, visualize e modele dados;
- Introdução à ciência de dados;
- Storytelling com Dados: Um guia sobre visualização de dados para profissionais de negócios;
- Gestão De Pessoas: Estratégias E Integração Organizacional;
- Logística e Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos - Uma Introdução;
- Gerenciamento da cadeia de suprimentos / logística empresarial;
- Fundamentos de Psicologia Organizacional e do Trabalho;
- A economia brasileira de Getúlio a Dilma: Novas interpretações: 2;
- Curso de Direito Administrativo;
- Sistemas de informações gerenciais: administrando a empresa digital;
- Algoritmos de Destruição em Massa: Como o Big Data aumenta a desigualdade e ameaça a
democracia;
- Valsa brasileira: Do boom ao caos econômico;
- Introdução à Teoria Democrática: Conceitos, Histórias, Instituições e Questões Transversais;
- Desconstruindo o mindset e construindo inovação: Usando a neurociência para alavancar resultados;
- Faça Simples: O guia prático e definitivo para transformar a sua ideia em um negócio de sucesso de
maneira descomplicada;
- Os 5 desafios das equipes;
- Motivação 3.0;
- Comece pelo porquê: Como grandes líderes inspiram pessoas e equipes a agir; e
- Desafios da liderança (10 leituras essenciais - HBR).

LOTES EXCLUSIVOS PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE:
Todos os lotes são exclusivos ou reservados à ME/EPP - Fundamento legal pertinente (art. 48, inciso I,
da LC 123/2006 c/c art. 8º do Decreto Estadual nº 47.437/2018).

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
Não será exigida documentação atinente à qualificação técnica.
- O critério de julgamento e aceitação das propostas será o menor preço ofertado para o lote.
- A critério da administração, poderão ser solicitados prospectos, catálogos, folders, fichas técnicas ou
outros documentos para comprovação de que os materiais ofertados atendem às especificações técnicas
solicitadas no edital.

DA PROVA DE CONCEITO:
- Da amostra:
- Poderá ser exigido o envio de link, ou imagens, ou ficha técnica, ou quaisquer outros documentos dos
livros especificados no item 1.1, visando a verificação pelo setor demandante ou Biblioteca.

DA EXECUÇÃO DO OBJETO:
- Até 10 (dez) dias úteis contados do dia seguinte ao recebimento da Nota de Empenho, Autorização de
Fornecimento ou documento equivalente.
- Devidamente justificado e antes de finalizado o prazo de entrega, o fornecedor do produto poderá
solicitar prorrogação da entrega, ficando a cargo da área demandante aceitar a solicitação.
Do Local e Horário de Entrega:
- Os materiais deverão ser entregues à sede da Fundação João Pinheiro, à Alameda dos Oiti s nº 190 
São Luiz, Belo Horizonte  MG - CEP: 31270-810, no horário de 08 às 16 horas.

Demais informações, e o quantitativo de cada obra, como também autores e editoras estão descritos na
íntegra no Termo de Referência, o qual deve ser solicitado ao e-mail: compras@fjp.mg.gov.br

Situação de compra: Deserto

Menor lance atual:
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Valor unitário (R$): 0,0000

Marca: - Modelo: -

Linha de
fornecimento

Unidade de
aquisição Quantidade

Fornecedor
deve enviar

amostra
Cidade Local de

entrega

1,00 UNIDADE 8,0000 Não Belo HorizonteLIVROS E
PUBLICACOES

Fundação João
Pinheiro, à

Alameda dos
Oitis nº 190  São
Luiz/Pampulha.

Número do lote: Situação:8 Homologado

Regra de participação: Exclusiva para ME/EPP

Item de material ou serviço: 001209558

LIVROS PARA ACERVO DE BIBLIOTECA PUBLICA -

Demais informações necessárias para Contratação:

O objeto desta Cotação Eletrônica de Preços é destinado à aquisição de 288 títulos livros, para
composição do acervo da Biblioteca da Fundação João Pinheiro, sob a forma de entrega integral
conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no termo de Referência.

O Termo de Referência na íntegra deverá ser solicitado pelo e-mail: compras@fjp.mg.gov.br

Os livros serão divididos em 13 (treze) lotes; cada lote faz referência a uma Editora diferente.

Os Títulos das Obras são os seguintes:
- R para data science: Importe, arrume, transforme, visualize e modele dados;
- Introdução à ciência de dados;
- Storytelling com Dados: Um guia sobre visualização de dados para profissionais de negócios;
- Gestão De Pessoas: Estratégias E Integração Organizacional;
- Logística e Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos - Uma Introdução;
- Gerenciamento da cadeia de suprimentos / logística empresarial;
- Fundamentos de Psicologia Organizacional e do Trabalho;
- A economia brasileira de Getúlio a Dilma: Novas interpretações: 2;
- Curso de Direito Administrativo;
- Sistemas de informações gerenciais: administrando a empresa digital;
- Algoritmos de Destruição em Massa: Como o Big Data aumenta a desigualdade e ameaça a
democracia;
- Valsa brasileira: Do boom ao caos econômico;
- Introdução à Teoria Democrática: Conceitos, Histórias, Instituições e Questões Transversais;
- Desconstruindo o mindset e construindo inovação: Usando a neurociência para alavancar resultados;
- Faça Simples: O guia prático e definitivo para transformar a sua ideia em um negócio de sucesso de
maneira descomplicada;
- Os 5 desafios das equipes;
- Motivação 3.0;
- Comece pelo porquê: Como grandes líderes inspiram pessoas e equipes a agir; e
- Desafios da liderança (10 leituras essenciais - HBR).

LOTES EXCLUSIVOS PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE:
Todos os lotes são exclusivos ou reservados à ME/EPP - Fundamento legal pertinente (art. 48, inciso I,
da LC 123/2006 c/c art. 8º do Decreto Estadual nº 47.437/2018).

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
Não será exigida documentação atinente à qualificação técnica.
- O critério de julgamento e aceitação das propostas será o menor preço ofertado para o lote.
- A critério da administração, poderão ser solicitados prospectos, catálogos, folders, fichas técnicas ou
outros documentos para comprovação de que os materiais ofertados atendem às especificações técnicas
solicitadas no edital.
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DA PROVA DE CONCEITO:
- Da amostra:
- Poderá ser exigido o envio de link, ou imagens, ou ficha técnica, ou quaisquer outros documentos dos
livros especificados no item 1.1, visando a verificação pelo setor demandante ou Biblioteca.

DA EXECUÇÃO DO OBJETO:
- Até 10 (dez) dias úteis contados do dia seguinte ao recebimento da Nota de Empenho, Autorização de
Fornecimento ou documento equivalente.
- Devidamente justificado e antes de finalizado o prazo de entrega, o fornecedor do produto poderá
solicitar prorrogação da entrega, ficando a cargo da área demandante aceitar a solicitação.
Do Local e Horário de Entrega:
- Os materiais deverão ser entregues à sede da Fundação João Pinheiro, à Alameda dos Oiti s nº 190 
São Luiz, Belo Horizonte  MG - CEP: 31270-810, no horário de 08 às 16 horas.

Demais informações, e o quantitativo de cada obra, como também autores e editoras estão descritos na
íntegra no Termo de Referência, o qual deve ser solicitado ao e-mail: compras@fjp.mg.gov.br

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Menor lance atual:

Valor unitário (R$): 29,8800

Marca: SEXTANTE Modelo: IMPRESSO

Linha de
fornecimento

Unidade de
aquisição Quantidade

Fornecedor
deve enviar

amostra
Cidade Local de

entrega

1,00 UNIDADE 32,0000 Não Belo HorizonteLIVROS E
PUBLICACOES

Fundação João
Pinheiro, à

Alameda dos
Oitis nº 190  São
Luiz/Pampulha.

Item de material ou serviço: 001209558

LIVROS PARA ACERVO DE BIBLIOTECA PUBLICA -

Demais informações necessárias para Contratação:

O objeto desta Cotação Eletrônica de Preços é destinado à aquisição de 288 títulos livros, para
composição do acervo da Biblioteca da Fundação João Pinheiro, sob a forma de entrega integral
conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no termo de Referência.

O Termo de Referência na íntegra deverá ser solicitado pelo e-mail: compras@fjp.mg.gov.br

Os livros serão divididos em 13 (treze) lotes; cada lote faz referência a uma Editora diferente.

Os Títulos das Obras são os seguintes:
- R para data science: Importe, arrume, transforme, visualize e modele dados;
- Introdução à ciência de dados;
- Storytelling com Dados: Um guia sobre visualização de dados para profissionais de negócios;
- Gestão De Pessoas: Estratégias E Integração Organizacional;
- Logística e Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos - Uma Introdução;
- Gerenciamento da cadeia de suprimentos / logística empresarial;
- Fundamentos de Psicologia Organizacional e do Trabalho;
- A economia brasileira de Getúlio a Dilma: Novas interpretações: 2;
- Curso de Direito Administrativo;
- Sistemas de informações gerenciais: administrando a empresa digital;
- Algoritmos de Destruição em Massa: Como o Big Data aumenta a desigualdade e ameaça a
democracia;
- Valsa brasileira: Do boom ao caos econômico;
- Introdução à Teoria Democrática: Conceitos, Histórias, Instituições e Questões Transversais;
- Desconstruindo o mindset e construindo inovação: Usando a neurociência para alavancar resultados;
- Faça Simples: O guia prático e definitivo para transformar a sua ideia em um negócio de sucesso de
maneira descomplicada;
- Os 5 desafios das equipes;
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- Motivação 3.0;
- Comece pelo porquê: Como grandes líderes inspiram pessoas e equipes a agir; e
- Desafios da liderança (10 leituras essenciais - HBR).

LOTES EXCLUSIVOS PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE:
Todos os lotes são exclusivos ou reservados à ME/EPP - Fundamento legal pertinente (art. 48, inciso I,
da LC 123/2006 c/c art. 8º do Decreto Estadual nº 47.437/2018).

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
Não será exigida documentação atinente à qualificação técnica.
- O critério de julgamento e aceitação das propostas será o menor preço ofertado para o lote.
- A critério da administração, poderão ser solicitados prospectos, catálogos, folders, fichas técnicas ou
outros documentos para comprovação de que os materiais ofertados atendem às especificações técnicas
solicitadas no edital.

DA PROVA DE CONCEITO:
- Da amostra:
- Poderá ser exigido o envio de link, ou imagens, ou ficha técnica, ou quaisquer outros documentos dos
livros especificados no item 1.1, visando a verificação pelo setor demandante ou Biblioteca.

DA EXECUÇÃO DO OBJETO:
- Até 10 (dez) dias úteis contados do dia seguinte ao recebimento da Nota de Empenho, Autorização de
Fornecimento ou documento equivalente.
- Devidamente justificado e antes de finalizado o prazo de entrega, o fornecedor do produto poderá
solicitar prorrogação da entrega, ficando a cargo da área demandante aceitar a solicitação.
Do Local e Horário de Entrega:
- Os materiais deverão ser entregues à sede da Fundação João Pinheiro, à Alameda dos Oiti s nº 190 
São Luiz, Belo Horizonte  MG - CEP: 31270-810, no horário de 08 às 16 horas.

Demais informações, e o quantitativo de cada obra, como também autores e editoras estão descritos na
íntegra no Termo de Referência, o qual deve ser solicitado ao e-mail: compras@fjp.mg.gov.br

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Menor lance atual:

Valor unitário (R$): 35,9100

Marca: SEXTANTE Modelo: IMPRESSO

Linha de
fornecimento

Unidade de
aquisição Quantidade

Fornecedor
deve enviar

amostra
Cidade Local de

entrega

1,00 UNIDADE 33,0000 Não Belo HorizonteLIVROS E
PUBLICACOES

Fundação João
Pinheiro, à

Alameda dos
Oitis nº 190  São
Luiz/Pampulha.

Item de material ou serviço: 001209558

LIVROS PARA ACERVO DE BIBLIOTECA PUBLICA -

Demais informações necessárias para Contratação:

O objeto desta Cotação Eletrônica de Preços é destinado à aquisição de 288 títulos livros, para
composição do acervo da Biblioteca da Fundação João Pinheiro, sob a forma de entrega integral
conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no termo de Referência.

O Termo de Referência na íntegra deverá ser solicitado pelo e-mail: compras@fjp.mg.gov.br

Os livros serão divididos em 13 (treze) lotes; cada lote faz referência a uma Editora diferente.

Os Títulos das Obras são os seguintes:
- R para data science: Importe, arrume, transforme, visualize e modele dados;
- Introdução à ciência de dados;
- Storytelling com Dados: Um guia sobre visualização de dados para profissionais de negócios;
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- Gestão De Pessoas: Estratégias E Integração Organizacional;
- Logística e Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos - Uma Introdução;
- Gerenciamento da cadeia de suprimentos / logística empresarial;
- Fundamentos de Psicologia Organizacional e do Trabalho;
- A economia brasileira de Getúlio a Dilma: Novas interpretações: 2;
- Curso de Direito Administrativo;
- Sistemas de informações gerenciais: administrando a empresa digital;
- Algoritmos de Destruição em Massa: Como o Big Data aumenta a desigualdade e ameaça a
democracia;
- Valsa brasileira: Do boom ao caos econômico;
- Introdução à Teoria Democrática: Conceitos, Histórias, Instituições e Questões Transversais;
- Desconstruindo o mindset e construindo inovação: Usando a neurociência para alavancar resultados;
- Faça Simples: O guia prático e definitivo para transformar a sua ideia em um negócio de sucesso de
maneira descomplicada;
- Os 5 desafios das equipes;
- Motivação 3.0;
- Comece pelo porquê: Como grandes líderes inspiram pessoas e equipes a agir; e
- Desafios da liderança (10 leituras essenciais - HBR).

LOTES EXCLUSIVOS PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE:
Todos os lotes são exclusivos ou reservados à ME/EPP - Fundamento legal pertinente (art. 48, inciso I,
da LC 123/2006 c/c art. 8º do Decreto Estadual nº 47.437/2018).

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
Não será exigida documentação atinente à qualificação técnica.
- O critério de julgamento e aceitação das propostas será o menor preço ofertado para o lote.
- A critério da administração, poderão ser solicitados prospectos, catálogos, folders, fichas técnicas ou
outros documentos para comprovação de que os materiais ofertados atendem às especificações técnicas
solicitadas no edital.

DA PROVA DE CONCEITO:
- Da amostra:
- Poderá ser exigido o envio de link, ou imagens, ou ficha técnica, ou quaisquer outros documentos dos
livros especificados no item 1.1, visando a verificação pelo setor demandante ou Biblioteca.

DA EXECUÇÃO DO OBJETO:
- Até 10 (dez) dias úteis contados do dia seguinte ao recebimento da Nota de Empenho, Autorização de
Fornecimento ou documento equivalente.
- Devidamente justificado e antes de finalizado o prazo de entrega, o fornecedor do produto poderá
solicitar prorrogação da entrega, ficando a cargo da área demandante aceitar a solicitação.
Do Local e Horário de Entrega:
- Os materiais deverão ser entregues à sede da Fundação João Pinheiro, à Alameda dos Oiti s nº 190 
São Luiz, Belo Horizonte  MG - CEP: 31270-810, no horário de 08 às 16 horas.

Demais informações, e o quantitativo de cada obra, como também autores e editoras estão descritos na
íntegra no Termo de Referência, o qual deve ser solicitado ao e-mail: compras@fjp.mg.gov.br

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Menor lance atual:

Valor unitário (R$): 30,3100

Marca: SEXTANTE Modelo: IMPRESSO

Linha de
fornecimento

Unidade de
aquisição Quantidade

Fornecedor
deve enviar

amostra
Cidade Local de

entrega

1,00 UNIDADE 27,0000 Não Belo HorizonteLIVROS E
PUBLICACOES

Fundação João
Pinheiro, à

Alameda dos
Oitis nº 190  São
Luiz/Pampulha.
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Item de material ou serviço: 001209558

LIVROS PARA ACERVO DE BIBLIOTECA PUBLICA -

Demais informações necessárias para Contratação:

O objeto desta Cotação Eletrônica de Preços é destinado à aquisição de 288 títulos livros, para
composição do acervo da Biblioteca da Fundação João Pinheiro, sob a forma de entrega integral
conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no termo de Referência.

O Termo de Referência na íntegra deverá ser solicitado pelo e-mail: compras@fjp.mg.gov.br

Os livros serão divididos em 13 (treze) lotes; cada lote faz referência a uma Editora diferente.

Os Títulos das Obras são os seguintes:
- R para data science: Importe, arrume, transforme, visualize e modele dados;
- Introdução à ciência de dados;
- Storytelling com Dados: Um guia sobre visualização de dados para profissionais de negócios;
- Gestão De Pessoas: Estratégias E Integração Organizacional;
- Logística e Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos - Uma Introdução;
- Gerenciamento da cadeia de suprimentos / logística empresarial;
- Fundamentos de Psicologia Organizacional e do Trabalho;
- A economia brasileira de Getúlio a Dilma: Novas interpretações: 2;
- Curso de Direito Administrativo;
- Sistemas de informações gerenciais: administrando a empresa digital;
- Algoritmos de Destruição em Massa: Como o Big Data aumenta a desigualdade e ameaça a
democracia;
- Valsa brasileira: Do boom ao caos econômico;
- Introdução à Teoria Democrática: Conceitos, Histórias, Instituições e Questões Transversais;
- Desconstruindo o mindset e construindo inovação: Usando a neurociência para alavancar resultados;
- Faça Simples: O guia prático e definitivo para transformar a sua ideia em um negócio de sucesso de
maneira descomplicada;
- Os 5 desafios das equipes;
- Motivação 3.0;
- Comece pelo porquê: Como grandes líderes inspiram pessoas e equipes a agir; e
- Desafios da liderança (10 leituras essenciais - HBR).

LOTES EXCLUSIVOS PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE:
Todos os lotes são exclusivos ou reservados à ME/EPP - Fundamento legal pertinente (art. 48, inciso I,
da LC 123/2006 c/c art. 8º do Decreto Estadual nº 47.437/2018).

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
Não será exigida documentação atinente à qualificação técnica.
- O critério de julgamento e aceitação das propostas será o menor preço ofertado para o lote.
- A critério da administração, poderão ser solicitados prospectos, catálogos, folders, fichas técnicas ou
outros documentos para comprovação de que os materiais ofertados atendem às especificações técnicas
solicitadas no edital.

DA PROVA DE CONCEITO:
- Da amostra:
- Poderá ser exigido o envio de link, ou imagens, ou ficha técnica, ou quaisquer outros documentos dos
livros especificados no item 1.1, visando a verificação pelo setor demandante ou Biblioteca.

DA EXECUÇÃO DO OBJETO:
- Até 10 (dez) dias úteis contados do dia seguinte ao recebimento da Nota de Empenho, Autorização de
Fornecimento ou documento equivalente.
- Devidamente justificado e antes de finalizado o prazo de entrega, o fornecedor do produto poderá
solicitar prorrogação da entrega, ficando a cargo da área demandante aceitar a solicitação.
Do Local e Horário de Entrega:
- Os materiais deverão ser entregues à sede da Fundação João Pinheiro, à Alameda dos Oiti s nº 190 
São Luiz, Belo Horizonte  MG - CEP: 31270-810, no horário de 08 às 16 horas.

Demais informações, e o quantitativo de cada obra, como também autores e editoras estão descritos na
íntegra no Termo de Referência, o qual deve ser solicitado ao e-mail: compras@fjp.mg.gov.br

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Menor lance atual:

COTEP / SIAD

27/12/2021   15:44

RELATÓRIO DE RESULTADO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA

Página 17 de 28



Valor unitário (R$): 35,2100

Marca: SEXTANTE Modelo: IMPRESSO

Linha de
fornecimento

Unidade de
aquisição Quantidade

Fornecedor
deve enviar

amostra
Cidade Local de

entrega

1,00 UNIDADE 32,0000 Não Belo HorizonteLIVROS E
PUBLICACOES

Fundação João
Pinheiro, à

Alameda dos
Oitis nº 190  São
Luiz/Pampulha.

Número do lote: Situação:9 Homologado

Regra de participação: Exclusiva para ME/EPP

Item de material ou serviço: 001209558

LIVROS PARA ACERVO DE BIBLIOTECA PUBLICA -

Demais informações necessárias para Contratação:

O objeto desta Cotação Eletrônica de Preços é destinado à aquisição de 288 títulos livros, para
composição do acervo da Biblioteca da Fundação João Pinheiro, sob a forma de entrega integral
conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no termo de Referência.

O Termo de Referência na íntegra deverá ser solicitado pelo e-mail: compras@fjp.mg.gov.br

Os livros serão divididos em 13 (treze) lotes; cada lote faz referência a uma Editora diferente.

Os Títulos das Obras são os seguintes:
- R para data science: Importe, arrume, transforme, visualize e modele dados;
- Introdução à ciência de dados;
- Storytelling com Dados: Um guia sobre visualização de dados para profissionais de negócios;
- Gestão De Pessoas: Estratégias E Integração Organizacional;
- Logística e Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos - Uma Introdução;
- Gerenciamento da cadeia de suprimentos / logística empresarial;
- Fundamentos de Psicologia Organizacional e do Trabalho;
- A economia brasileira de Getúlio a Dilma: Novas interpretações: 2;
- Curso de Direito Administrativo;
- Sistemas de informações gerenciais: administrando a empresa digital;
- Algoritmos de Destruição em Massa: Como o Big Data aumenta a desigualdade e ameaça a
democracia;
- Valsa brasileira: Do boom ao caos econômico;
- Introdução à Teoria Democrática: Conceitos, Histórias, Instituições e Questões Transversais;
- Desconstruindo o mindset e construindo inovação: Usando a neurociência para alavancar resultados;
- Faça Simples: O guia prático e definitivo para transformar a sua ideia em um negócio de sucesso de
maneira descomplicada;
- Os 5 desafios das equipes;
- Motivação 3.0;
- Comece pelo porquê: Como grandes líderes inspiram pessoas e equipes a agir; e
- Desafios da liderança (10 leituras essenciais - HBR).

LOTES EXCLUSIVOS PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE:
Todos os lotes são exclusivos ou reservados à ME/EPP - Fundamento legal pertinente (art. 48, inciso I,
da LC 123/2006 c/c art. 8º do Decreto Estadual nº 47.437/2018).

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
Não será exigida documentação atinente à qualificação técnica.
- O critério de julgamento e aceitação das propostas será o menor preço ofertado para o lote.
- A critério da administração, poderão ser solicitados prospectos, catálogos, folders, fichas técnicas ou
outros documentos para comprovação de que os materiais ofertados atendem às especificações técnicas
solicitadas no edital.
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DA PROVA DE CONCEITO:
- Da amostra:
- Poderá ser exigido o envio de link, ou imagens, ou ficha técnica, ou quaisquer outros documentos dos
livros especificados no item 1.1, visando a verificação pelo setor demandante ou Biblioteca.

DA EXECUÇÃO DO OBJETO:
- Até 10 (dez) dias úteis contados do dia seguinte ao recebimento da Nota de Empenho, Autorização de
Fornecimento ou documento equivalente.
- Devidamente justificado e antes de finalizado o prazo de entrega, o fornecedor do produto poderá
solicitar prorrogação da entrega, ficando a cargo da área demandante aceitar a solicitação.
Do Local e Horário de Entrega:
- Os materiais deverão ser entregues à sede da Fundação João Pinheiro, à Alameda dos Oiti s nº 190 
São Luiz, Belo Horizonte  MG - CEP: 31270-810, no horário de 08 às 16 horas.

Demais informações, e o quantitativo de cada obra, como também autores e editoras estão descritos na
íntegra no Termo de Referência, o qual deve ser solicitado ao e-mail: compras@fjp.mg.gov.br

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Menor lance atual:

Valor unitário (R$): 70,9900

Marca: UFMG Modelo: IMPRESSO

Linha de
fornecimento

Unidade de
aquisição Quantidade

Fornecedor
deve enviar

amostra
Cidade Local de

entrega

1,00 UNIDADE 8,0000 Não Belo HorizonteLIVROS E
PUBLICACOES

Fundação João
Pinheiro, à

Alameda dos
Oitis nº 190  São
Luiz/Pampulha.

Número do lote: Situação:10 Homologado

Regra de participação: Exclusiva para ME/EPP

Item de material ou serviço: 001209558

LIVROS PARA ACERVO DE BIBLIOTECA PUBLICA -

Demais informações necessárias para Contratação:

O objeto desta Cotação Eletrônica de Preços é destinado à aquisição de 288 títulos livros, para
composição do acervo da Biblioteca da Fundação João Pinheiro, sob a forma de entrega integral
conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no termo de Referência.

O Termo de Referência na íntegra deverá ser solicitado pelo e-mail: compras@fjp.mg.gov.br

Os livros serão divididos em 13 (treze) lotes; cada lote faz referência a uma Editora diferente.

Os Títulos das Obras são os seguintes:
- R para data science: Importe, arrume, transforme, visualize e modele dados;
- Introdução à ciência de dados;
- Storytelling com Dados: Um guia sobre visualização de dados para profissionais de negócios;
- Gestão De Pessoas: Estratégias E Integração Organizacional;
- Logística e Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos - Uma Introdução;
- Gerenciamento da cadeia de suprimentos / logística empresarial;
- Fundamentos de Psicologia Organizacional e do Trabalho;
- A economia brasileira de Getúlio a Dilma: Novas interpretações: 2;
- Curso de Direito Administrativo;
- Sistemas de informações gerenciais: administrando a empresa digital;
- Algoritmos de Destruição em Massa: Como o Big Data aumenta a desigualdade e ameaça a
democracia;
- Valsa brasileira: Do boom ao caos econômico;
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- Introdução à Teoria Democrática: Conceitos, Histórias, Instituições e Questões Transversais;
- Desconstruindo o mindset e construindo inovação: Usando a neurociência para alavancar resultados;
- Faça Simples: O guia prático e definitivo para transformar a sua ideia em um negócio de sucesso de
maneira descomplicada;
- Os 5 desafios das equipes;
- Motivação 3.0;
- Comece pelo porquê: Como grandes líderes inspiram pessoas e equipes a agir; e
- Desafios da liderança (10 leituras essenciais - HBR).

LOTES EXCLUSIVOS PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE:
Todos os lotes são exclusivos ou reservados à ME/EPP - Fundamento legal pertinente (art. 48, inciso I,
da LC 123/2006 c/c art. 8º do Decreto Estadual nº 47.437/2018).

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
Não será exigida documentação atinente à qualificação técnica.
- O critério de julgamento e aceitação das propostas será o menor preço ofertado para o lote.
- A critério da administração, poderão ser solicitados prospectos, catálogos, folders, fichas técnicas ou
outros documentos para comprovação de que os materiais ofertados atendem às especificações técnicas
solicitadas no edital.

DA PROVA DE CONCEITO:
- Da amostra:
- Poderá ser exigido o envio de link, ou imagens, ou ficha técnica, ou quaisquer outros documentos dos
livros especificados no item 1.1, visando a verificação pelo setor demandante ou Biblioteca.

DA EXECUÇÃO DO OBJETO:
- Até 10 (dez) dias úteis contados do dia seguinte ao recebimento da Nota de Empenho, Autorização de
Fornecimento ou documento equivalente.
- Devidamente justificado e antes de finalizado o prazo de entrega, o fornecedor do produto poderá
solicitar prorrogação da entrega, ficando a cargo da área demandante aceitar a solicitação.
Do Local e Horário de Entrega:
- Os materiais deverão ser entregues à sede da Fundação João Pinheiro, à Alameda dos Oiti s nº 190 
São Luiz, Belo Horizonte  MG - CEP: 31270-810, no horário de 08 às 16 horas.

Demais informações, e o quantitativo de cada obra, como também autores e editoras estão descritos na
íntegra no Termo de Referência, o qual deve ser solicitado ao e-mail: compras@fjp.mg.gov.br

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Menor lance atual:

Valor unitário (R$): 43,9900

Marca: ÉVORA Modelo: IMPRESSO

Linha de
fornecimento

Unidade de
aquisição Quantidade

Fornecedor
deve enviar

amostra
Cidade Local de

entrega

1,00 UNIDADE 33,0000 Não Belo HorizonteLIVROS E
PUBLICACOES

Fundação João
Pinheiro, à

Alameda dos
Oitis nº 190  São
Luiz/Pampulha.

Número do lote: Situação:11 Homologado

Regra de participação: Exclusiva para ME/EPP

Item de material ou serviço: 001209558

LIVROS PARA ACERVO DE BIBLIOTECA PUBLICA -

Demais informações necessárias para Contratação:

O objeto desta Cotação Eletrônica de Preços é destinado à aquisição de 288 títulos livros, para
composição do acervo da Biblioteca da Fundação João Pinheiro, sob a forma de entrega integral
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conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no termo de Referência.

O Termo de Referência na íntegra deverá ser solicitado pelo e-mail: compras@fjp.mg.gov.br

Os livros serão divididos em 13 (treze) lotes; cada lote faz referência a uma Editora diferente.

Os Títulos das Obras são os seguintes:
- R para data science: Importe, arrume, transforme, visualize e modele dados;
- Introdução à ciência de dados;
- Storytelling com Dados: Um guia sobre visualização de dados para profissionais de negócios;
- Gestão De Pessoas: Estratégias E Integração Organizacional;
- Logística e Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos - Uma Introdução;
- Gerenciamento da cadeia de suprimentos / logística empresarial;
- Fundamentos de Psicologia Organizacional e do Trabalho;
- A economia brasileira de Getúlio a Dilma: Novas interpretações: 2;
- Curso de Direito Administrativo;
- Sistemas de informações gerenciais: administrando a empresa digital;
- Algoritmos de Destruição em Massa: Como o Big Data aumenta a desigualdade e ameaça a
democracia;
- Valsa brasileira: Do boom ao caos econômico;
- Introdução à Teoria Democrática: Conceitos, Histórias, Instituições e Questões Transversais;
- Desconstruindo o mindset e construindo inovação: Usando a neurociência para alavancar resultados;
- Faça Simples: O guia prático e definitivo para transformar a sua ideia em um negócio de sucesso de
maneira descomplicada;
- Os 5 desafios das equipes;
- Motivação 3.0;
- Comece pelo porquê: Como grandes líderes inspiram pessoas e equipes a agir; e
- Desafios da liderança (10 leituras essenciais - HBR).

LOTES EXCLUSIVOS PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE:
Todos os lotes são exclusivos ou reservados à ME/EPP - Fundamento legal pertinente (art. 48, inciso I,
da LC 123/2006 c/c art. 8º do Decreto Estadual nº 47.437/2018).

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
Não será exigida documentação atinente à qualificação técnica.
- O critério de julgamento e aceitação das propostas será o menor preço ofertado para o lote.
- A critério da administração, poderão ser solicitados prospectos, catálogos, folders, fichas técnicas ou
outros documentos para comprovação de que os materiais ofertados atendem às especificações técnicas
solicitadas no edital.

DA PROVA DE CONCEITO:
- Da amostra:
- Poderá ser exigido o envio de link, ou imagens, ou ficha técnica, ou quaisquer outros documentos dos
livros especificados no item 1.1, visando a verificação pelo setor demandante ou Biblioteca.

DA EXECUÇÃO DO OBJETO:
- Até 10 (dez) dias úteis contados do dia seguinte ao recebimento da Nota de Empenho, Autorização de
Fornecimento ou documento equivalente.
- Devidamente justificado e antes de finalizado o prazo de entrega, o fornecedor do produto poderá
solicitar prorrogação da entrega, ficando a cargo da área demandante aceitar a solicitação.
Do Local e Horário de Entrega:
- Os materiais deverão ser entregues à sede da Fundação João Pinheiro, à Alameda dos Oiti s nº 190 
São Luiz, Belo Horizonte  MG - CEP: 31270-810, no horário de 08 às 16 horas.

Demais informações, e o quantitativo de cada obra, como também autores e editoras estão descritos na
íntegra no Termo de Referência, o qual deve ser solicitado ao e-mail: compras@fjp.mg.gov.br

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Menor lance atual:

Valor unitário (R$): 29,0000

Marca: GENTE Modelo: ULTIMA EDIÇÃO

Linha de
fornecimento

Unidade de
aquisição Quantidade

Fornecedor
deve enviar

amostra
Cidade Local de

entrega
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Linha de
fornecimento

Unidade de
aquisição Quantidade

Fornecedor
deve enviar

amostra
Cidade Local de

entrega

1,00 UNIDADE 27,0000 Não Belo HorizonteLIVROS E
PUBLICACOES

Fundação João
Pinheiro, à

Alameda dos
Oitis nº 190  São
Luiz/Pampulha.

Número do lote: Situação:12 Homologado

Regra de participação: Exclusiva para ME/EPP

Item de material ou serviço: 001209558

LIVROS PARA ACERVO DE BIBLIOTECA PUBLICA -

Demais informações necessárias para Contratação:

O objeto desta Cotação Eletrônica de Preços é destinado à aquisição de 288 títulos livros, para
composição do acervo da Biblioteca da Fundação João Pinheiro, sob a forma de entrega integral
conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no termo de Referência.

O Termo de Referência na íntegra deverá ser solicitado pelo e-mail: compras@fjp.mg.gov.br

Os livros serão divididos em 13 (treze) lotes; cada lote faz referência a uma Editora diferente.

Os Títulos das Obras são os seguintes:
- R para data science: Importe, arrume, transforme, visualize e modele dados;
- Introdução à ciência de dados;
- Storytelling com Dados: Um guia sobre visualização de dados para profissionais de negócios;
- Gestão De Pessoas: Estratégias E Integração Organizacional;
- Logística e Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos - Uma Introdução;
- Gerenciamento da cadeia de suprimentos / logística empresarial;
- Fundamentos de Psicologia Organizacional e do Trabalho;
- A economia brasileira de Getúlio a Dilma: Novas interpretações: 2;
- Curso de Direito Administrativo;
- Sistemas de informações gerenciais: administrando a empresa digital;
- Algoritmos de Destruição em Massa: Como o Big Data aumenta a desigualdade e ameaça a
democracia;
- Valsa brasileira: Do boom ao caos econômico;
- Introdução à Teoria Democrática: Conceitos, Histórias, Instituições e Questões Transversais;
- Desconstruindo o mindset e construindo inovação: Usando a neurociência para alavancar resultados;
- Faça Simples: O guia prático e definitivo para transformar a sua ideia em um negócio de sucesso de
maneira descomplicada;
- Os 5 desafios das equipes;
- Motivação 3.0;
- Comece pelo porquê: Como grandes líderes inspiram pessoas e equipes a agir; e
- Desafios da liderança (10 leituras essenciais - HBR).

LOTES EXCLUSIVOS PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE:
Todos os lotes são exclusivos ou reservados à ME/EPP - Fundamento legal pertinente (art. 48, inciso I,
da LC 123/2006 c/c art. 8º do Decreto Estadual nº 47.437/2018).

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
Não será exigida documentação atinente à qualificação técnica.
- O critério de julgamento e aceitação das propostas será o menor preço ofertado para o lote.
- A critério da administração, poderão ser solicitados prospectos, catálogos, folders, fichas técnicas ou
outros documentos para comprovação de que os materiais ofertados atendem às especificações técnicas
solicitadas no edital.

DA PROVA DE CONCEITO:
- Da amostra:
- Poderá ser exigido o envio de link, ou imagens, ou ficha técnica, ou quaisquer outros documentos dos
livros especificados no item 1.1, visando a verificação pelo setor demandante ou Biblioteca.
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DA EXECUÇÃO DO OBJETO:
- Até 10 (dez) dias úteis contados do dia seguinte ao recebimento da Nota de Empenho, Autorização de
Fornecimento ou documento equivalente.
- Devidamente justificado e antes de finalizado o prazo de entrega, o fornecedor do produto poderá
solicitar prorrogação da entrega, ficando a cargo da área demandante aceitar a solicitação.
Do Local e Horário de Entrega:
- Os materiais deverão ser entregues à sede da Fundação João Pinheiro, à Alameda dos Oiti s nº 190 
São Luiz, Belo Horizonte  MG - CEP: 31270-810, no horário de 08 às 16 horas.

Demais informações, e o quantitativo de cada obra, como também autores e editoras estão descritos na
íntegra no Termo de Referência, o qual deve ser solicitado ao e-mail: compras@fjp.mg.gov.br

Situação de compra: Deserto

Menor lance atual:

Valor unitário (R$): 0,0000

Marca: - Modelo: -

Linha de
fornecimento

Unidade de
aquisição Quantidade

Fornecedor
deve enviar

amostra
Cidade Local de

entrega

1,00 UNIDADE 8,0000 Não Belo HorizonteLIVROS E
PUBLICACOES

Fundação João
Pinheiro, à

Alameda dos
Oitis nº 190  São
Luiz/Pampulha.

Item de material ou serviço: 001209558

LIVROS PARA ACERVO DE BIBLIOTECA PUBLICA -

Demais informações necessárias para Contratação:

O objeto desta Cotação Eletrônica de Preços é destinado à aquisição de 288 títulos livros, para
composição do acervo da Biblioteca da Fundação João Pinheiro, sob a forma de entrega integral
conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no termo de Referência.

O Termo de Referência na íntegra deverá ser solicitado pelo e-mail: compras@fjp.mg.gov.br

Os livros serão divididos em 13 (treze) lotes; cada lote faz referência a uma Editora diferente.

Os Títulos das Obras são os seguintes:
- R para data science: Importe, arrume, transforme, visualize e modele dados;
- Introdução à ciência de dados;
- Storytelling com Dados: Um guia sobre visualização de dados para profissionais de negócios;
- Gestão De Pessoas: Estratégias E Integração Organizacional;
- Logística e Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos - Uma Introdução;
- Gerenciamento da cadeia de suprimentos / logística empresarial;
- Fundamentos de Psicologia Organizacional e do Trabalho;
- A economia brasileira de Getúlio a Dilma: Novas interpretações: 2;
- Curso de Direito Administrativo;
- Sistemas de informações gerenciais: administrando a empresa digital;
- Algoritmos de Destruição em Massa: Como o Big Data aumenta a desigualdade e ameaça a
democracia;
- Valsa brasileira: Do boom ao caos econômico;
- Introdução à Teoria Democrática: Conceitos, Histórias, Instituições e Questões Transversais;
- Desconstruindo o mindset e construindo inovação: Usando a neurociência para alavancar resultados;
- Faça Simples: O guia prático e definitivo para transformar a sua ideia em um negócio de sucesso de
maneira descomplicada;
- Os 5 desafios das equipes;
- Motivação 3.0;
- Comece pelo porquê: Como grandes líderes inspiram pessoas e equipes a agir; e
- Desafios da liderança (10 leituras essenciais - HBR).
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LOTES EXCLUSIVOS PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE:
Todos os lotes são exclusivos ou reservados à ME/EPP - Fundamento legal pertinente (art. 48, inciso I,
da LC 123/2006 c/c art. 8º do Decreto Estadual nº 47.437/2018).

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
Não será exigida documentação atinente à qualificação técnica.
- O critério de julgamento e aceitação das propostas será o menor preço ofertado para o lote.
- A critério da administração, poderão ser solicitados prospectos, catálogos, folders, fichas técnicas ou
outros documentos para comprovação de que os materiais ofertados atendem às especificações técnicas
solicitadas no edital.

DA PROVA DE CONCEITO:
- Da amostra:
- Poderá ser exigido o envio de link, ou imagens, ou ficha técnica, ou quaisquer outros documentos dos
livros especificados no item 1.1, visando a verificação pelo setor demandante ou Biblioteca.

DA EXECUÇÃO DO OBJETO:
- Até 10 (dez) dias úteis contados do dia seguinte ao recebimento da Nota de Empenho, Autorização de
Fornecimento ou documento equivalente.
- Devidamente justificado e antes de finalizado o prazo de entrega, o fornecedor do produto poderá
solicitar prorrogação da entrega, ficando a cargo da área demandante aceitar a solicitação.
Do Local e Horário de Entrega:
- Os materiais deverão ser entregues à sede da Fundação João Pinheiro, à Alameda dos Oiti s nº 190 
São Luiz, Belo Horizonte  MG - CEP: 31270-810, no horário de 08 às 16 horas.

Demais informações, e o quantitativo de cada obra, como também autores e editoras estão descritos na
íntegra no Termo de Referência, o qual deve ser solicitado ao e-mail: compras@fjp.mg.gov.br

Situação de compra: Deserto

Menor lance atual:

Valor unitário (R$): 0,0000

Marca: - Modelo: -

Linha de
fornecimento

Unidade de
aquisição Quantidade

Fornecedor
deve enviar

amostra
Cidade Local de

entrega

1,00 UNIDADE 8,0000 Não Belo HorizonteLIVROS E
PUBLICACOES

Fundação João
Pinheiro, à

Alameda dos
Oitis nº 190  São
Luiz/Pampulha.

Número do lote: Situação:13 Homologado

Regra de participação: Exclusiva para ME/EPP

Item de material ou serviço: 001209558

LIVROS PARA ACERVO DE BIBLIOTECA PUBLICA -

Demais informações necessárias para Contratação:

O objeto desta Cotação Eletrônica de Preços é destinado à aquisição de 288 títulos livros, para
composição do acervo da Biblioteca da Fundação João Pinheiro, sob a forma de entrega integral
conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no termo de Referência.

O Termo de Referência na íntegra deverá ser solicitado pelo e-mail: compras@fjp.mg.gov.br

Os livros serão divididos em 13 (treze) lotes; cada lote faz referência a uma Editora diferente.

Os Títulos das Obras são os seguintes:
- R para data science: Importe, arrume, transforme, visualize e modele dados;
- Introdução à ciência de dados;
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- Storytelling com Dados: Um guia sobre visualização de dados para profissionais de negócios;
- Gestão De Pessoas: Estratégias E Integração Organizacional;
- Logística e Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos - Uma Introdução;
- Gerenciamento da cadeia de suprimentos / logística empresarial;
- Fundamentos de Psicologia Organizacional e do Trabalho;
- A economia brasileira de Getúlio a Dilma: Novas interpretações: 2;
- Curso de Direito Administrativo;
- Sistemas de informações gerenciais: administrando a empresa digital;
- Algoritmos de Destruição em Massa: Como o Big Data aumenta a desigualdade e ameaça a
democracia;
- Valsa brasileira: Do boom ao caos econômico;
- Introdução à Teoria Democrática: Conceitos, Histórias, Instituições e Questões Transversais;
- Desconstruindo o mindset e construindo inovação: Usando a neurociência para alavancar resultados;
- Faça Simples: O guia prático e definitivo para transformar a sua ideia em um negócio de sucesso de
maneira descomplicada;
- Os 5 desafios das equipes;
- Motivação 3.0;
- Comece pelo porquê: Como grandes líderes inspiram pessoas e equipes a agir; e
- Desafios da liderança (10 leituras essenciais - HBR).

LOTES EXCLUSIVOS PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE:
Todos os lotes são exclusivos ou reservados à ME/EPP - Fundamento legal pertinente (art. 48, inciso I,
da LC 123/2006 c/c art. 8º do Decreto Estadual nº 47.437/2018).

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
Não será exigida documentação atinente à qualificação técnica.
- O critério de julgamento e aceitação das propostas será o menor preço ofertado para o lote.
- A critério da administração, poderão ser solicitados prospectos, catálogos, folders, fichas técnicas ou
outros documentos para comprovação de que os materiais ofertados atendem às especificações técnicas
solicitadas no edital.

DA PROVA DE CONCEITO:
- Da amostra:
- Poderá ser exigido o envio de link, ou imagens, ou ficha técnica, ou quaisquer outros documentos dos
livros especificados no item 1.1, visando a verificação pelo setor demandante ou Biblioteca.

DA EXECUÇÃO DO OBJETO:
- Até 10 (dez) dias úteis contados do dia seguinte ao recebimento da Nota de Empenho, Autorização de
Fornecimento ou documento equivalente.
- Devidamente justificado e antes de finalizado o prazo de entrega, o fornecedor do produto poderá
solicitar prorrogação da entrega, ficando a cargo da área demandante aceitar a solicitação.
Do Local e Horário de Entrega:
- Os materiais deverão ser entregues à sede da Fundação João Pinheiro, à Alameda dos Oiti s nº 190 
São Luiz, Belo Horizonte  MG - CEP: 31270-810, no horário de 08 às 16 horas.

Demais informações, e o quantitativo de cada obra, como também autores e editoras estão descritos na
íntegra no Termo de Referência, o qual deve ser solicitado ao e-mail: compras@fjp.mg.gov.br

Situação de compra: Deserto

Menor lance atual:

Valor unitário (R$): 0,0000

Marca: - Modelo: -

Linha de
fornecimento

Unidade de
aquisição Quantidade

Fornecedor
deve enviar

amostra
Cidade Local de

entrega

1,00 UNIDADE 8,0000 Não Belo HorizonteLIVROS E
PUBLICACOES

Fundação João
Pinheiro, à

Alameda dos
Oitis nº 190  São
Luiz/Pampulha.
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Fornecedores participantes por lote

Número do lote: Situação:

Regra de participação:

1 Homologado

2Número de fornecedores participantes:

Exclusiva para ME/EPP

CNPJ/CPF
Nome do

fornecedor /
empresarial

Melhor lance
para o lote (R$)

Horário do
melhor lance

Situação da
classificação da

proposta

Justificativa
para

desclassificação

* 02.117.769/0001-10 MULT BOOKS
LTDA -ME

727,92 23/12/2021
07:53:53:657

Classificado -

01.918.078/0001-52 INTERBOOK
LIVROS LTDA

728,00 21/12/2021
11:43:31:50

Classificado -

* Fornecedor vencedor

Número do lote: Situação:

Regra de participação:

2 Homologado

0Número de fornecedores participantes:

Exclusiva para ME/EPP

Número do lote: Situação:

Regra de participação:

3 Homologado

0Número de fornecedores participantes:

Exclusiva para ME/EPP

Número do lote: Situação:

Regra de participação:

4 Homologado

0Número de fornecedores participantes:

Exclusiva para ME/EPP

Número do lote: Situação:

Regra de participação:

5 Homologado

0Número de fornecedores participantes:

Exclusiva para ME/EPP

Número do lote: Situação:

Regra de participação:

6 Homologado

2Número de fornecedores participantes:

Exclusiva para ME/EPP

CNPJ/CPF
Nome do

fornecedor /
empresarial

Melhor lance
para o lote (R$)

Horário do
melhor lance

Situação da
classificação da

proposta

Justificativa
para

desclassificação

* 02.117.769/0001-10 MULT BOOKS
LTDA -ME

359,92 21/12/2021
17:26:00:511

Classificado -

01.918.078/0001-52 INTERBOOK
LIVROS LTDA

360,00 21/12/2021
11:44:52:923

Classificado -

* Fornecedor vencedor

COTEP / SIAD

27/12/2021   15:44

RELATÓRIO DE RESULTADO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA

Página 26 de 28



Número do lote: Situação:

Regra de participação:

7 Homologado

0Número de fornecedores participantes:

Exclusiva para ME/EPP

Número do lote: Situação:

Regra de participação:

8 Homologado

1Número de fornecedores participantes:

Exclusiva para ME/EPP

CNPJ/CPF
Nome do

fornecedor /
empresarial

Melhor lance
para o lote (R$)

Horário do
melhor lance

Situação da
classificação da

proposta

Justificativa
para

desclassificação

* 02.117.769/0001-10 MULT BOOKS
LTDA -ME

4.086,28 23/12/2021
08:05:45:651

Classificado -

* Fornecedor vencedor

Número do lote: Situação:

Regra de participação:

9 Homologado

2Número de fornecedores participantes:

Exclusiva para ME/EPP

CNPJ/CPF
Nome do

fornecedor /
empresarial

Melhor lance
para o lote (R$)

Horário do
melhor lance

Situação da
classificação da

proposta

Justificativa
para

desclassificação

* 02.117.769/0001-10 MULT BOOKS
LTDA -ME

567,92 23/12/2021
07:56:07:489

Classificado -

01.918.078/0001-52 INTERBOOK
LIVROS LTDA

568,00 21/12/2021
11:45:30:465

Classificado -

* Fornecedor vencedor

Número do lote: Situação:

Regra de participação:

10 Homologado

2Número de fornecedores participantes:

Exclusiva para ME/EPP

CNPJ/CPF
Nome do

fornecedor /
empresarial

Melhor lance
para o lote (R$)

Horário do
melhor lance

Situação da
classificação da

proposta

Justificativa
para

desclassificação

* 02.117.769/0001-10 MULT BOOKS
LTDA -ME

1.451,67 23/12/2021
08:38:54:34

Classificado -

01.918.078/0001-52 INTERBOOK
LIVROS LTDA

1.452,00 21/12/2021
11:46:25:980

Classificado -

* Fornecedor vencedor
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Número do lote: Situação:

Regra de participação:

11 Homologado

1Número de fornecedores participantes:

Exclusiva para ME/EPP

CNPJ/CPF
Nome do

fornecedor /
empresarial

Melhor lance
para o lote (R$)

Horário do
melhor lance

Situação da
classificação da

proposta

Justificativa
para

desclassificação

* 01.918.078/0001-52 INTERBOOK
LIVROS LTDA

783,00 21/12/2021
11:47:05:891

Classificado -

* Fornecedor vencedor

Número do lote: Situação:

Regra de participação:

12 Homologado

0Número de fornecedores participantes:

Exclusiva para ME/EPP

Número do lote: Situação:

Regra de participação:

13 Homologado

0Número de fornecedores participantes:

Exclusiva para ME/EPP

Nome Data de homologação Lotes

M1477770 - BRUNO VIANA DE
CASTRO

M1477770 - BRUNO VIANA DE
CASTRO
1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9;
10; 11; 12; 13

27/12/2021

Responsável pela homologação e adjudicação
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