
 

 

PREGÃO ELETRÔNICO  

 

FUNDAÇÃO CASA DE RUI BARBOSA 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2017 

(Processo Administrativo n° 01550.000222/2017-15) 

 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a FUNDAÇÃO CASA DE 

RUI BARBOSA – FCRB, pessoa jurídica de direito público vinculada ao Ministério da Cultura - 

MinC, por meio do Serviço de Licitações e Contratos, sediada na Rua São Clemente, nº 134, 

Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.260-000, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na 

forma ELETRÔNICA,do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, para aquisição de publicações 

bibliográficas, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de 

maio de 2005, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02, de 11 de outubro de 2010, da Lei 

Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do 

Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 

de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.  

Data da sessão: 08/12/2017 (SEXTA-FEIRA) 

Horário:10:30h 

Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br 

 

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de 

publicações bibliográficas,conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 

Edital e seus anexos. 

1.2.  A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, 

facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse. 

 

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária 

própria, prevista no orçamento da União para o exercício de 2017, na classificação abaixo: 

Gestão/Unidade: 34201/344001 

Fonte: 0100 

Programa de Trabalho: 091967 

Elemento de Despesa: 3.3.90.30 

2.2. Orçamento estimativo deste certame: R$ 20.003,23 (vinte mil, três reais e vinte e três 

centavos). 



 

 

2.2.1.    Os valores individual e total máximos aceitos para cada item encontram-se no 

Termo de Referência, Anexo I deste Edital. 

 

3. DO CREDENCIAMENTO 

3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a 

participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

3.2. O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal, no 

sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, com a solicitação de login e senha pelo interessado. 

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou 

de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações 

inerentes a este Pregão. 

3.4. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 

qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do 

sistema, ou ao órgão ou entidade responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais 

danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

3.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao 

provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso. 

 

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com 

o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento 

Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no §3º do artigo 8º da Instrução 

Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. 

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno 

porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o 

agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, 

nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.  

4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados indicados no item abaixo: 

4.3.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma 

da legislação vigente; 

4.3.2. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos 

para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

4.3.3. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

4.3.4. que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de 

credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação; 

4.3.5. que estejam reunidas em consórcio; 



 

 

4.3.6. constituídas com o mesmo objeto e da qual participe sócios e/ou administradores 

de empresas anteriormente declaradas inidôneas, nos termos do art. 46, da Lei nº 8.443/1992, 

desde que a constituição da sociedade tenha ocorrido após a aplicação da referida sanção e no 

prazo de sua vigência. 

4.4. Para a verificação das ocorrências constantes do subitem 4.3.1 serão obrigatoriamente 

consultados o Sistema de Cadastramento Unificado e Fornecedores – SICAF, o Cadastro Nacional 

de Empresas Inidôneas e Suspensas - (CEIS) da Controladoria Geral da União - (CGU), Portal da 

Transparência e o Portal do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 

4.5. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em 

campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 

4.5.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, 

de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 

4.5.1.1.  a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de a licitante não 

ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que 

seja qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte; 

4.5.2.  que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem 

como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital; 

4.5.3. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

4.5.4. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 

não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos 

termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

4.5.5. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 

Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009. 

4.5.6. que não possui, na sua cadeia produtiva, empregados executando trabalhando 

degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 

5º da Constituição Federal. 

 

5. DO ENVIO DAS PROPOSTAS 

5.1. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e 

horário marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de 

recebimento de propostas. 

5.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o 

horário de Brasília – DF. 

5.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 

sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.  



 

 

5.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 

pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da 

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

5.5. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas 

apresentadas.   

5.6. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, 

dos seguintes campos: 

5.6.1. Valor unitário e total do item; 

5.6.2. Marca; 

5.6.3. Fabricante;  

5.6.4. Descrição detalhada do objeto: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo 

de validade ou de garantia. 

5.7. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

5.8. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 

indiretamente no fornecimento dos bens. 

5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de 

sua apresentação.  

 

6. DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 

eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

6.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que 

não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios 

insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.  

6.2.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

6.2.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

6.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 

participarão da fase de lances. 

6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os 

licitantes. 



 

 

6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por 

meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor 

consignado no registro.  

6.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item. 

6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 

abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

6.7. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado 

pelo sistema.  

6.8. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte 

(20) segundos e o intervalo entre lances dos demais licitantes não poderá ser inferior a três (3) 

segundos. 

6.9. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar.  

6.10. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com a norma deverão ser 

desconsiderados pelo Pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria 

de Logística e Tecnologia da Informação. 

6.11. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do 

sistema. 

6.12. Durante o transcursoda sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 

valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

6.13. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o 

sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  

6.14. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e 

terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes.  

6.15. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O sistema 

eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período 

de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será 

automaticamente encerrada a recepção de lances.  

6.16. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na 

hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para 

efeito de ordenação das propostas. 

6.17. Ao presente certame não se aplica o sorteio como critério de desempate. Lances 

equivalentes não serão considerados iguais, vez que a ordem de apresentação das propostas pelos 

licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação. 

 

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 



 

 

7.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro 

examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem 

como quanto ao cumprimento das especificações do objeto. 

7.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço máximo 

fixado ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 

7.2.1. Os valores unitário e total máximos por item encontram-se no Termo de Referência 

(ANEXO I do Edital) 

7.3. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, 

os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 

2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação. 

7.4. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 

acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha 

estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade 

do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.  

7.5. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de 

funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” o respectivo prazo razoável para 

tanto, que não será inferior a 2 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.  

7.5.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que 

contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 

procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou 

propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados 

pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não 

aceitação da proposta. 

7.5.1.1.  O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação 

escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente 

aceita pelo Pregoeiro. 

7.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou 

lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

7.7. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data 

e horário para a continuidade da mesma. 

7.8. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao 

licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor 

preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 

7.8.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

7.8.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 

demais licitantes. 



 

 

7.9. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, 

haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 

44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 

8. DA HABILITAÇÃO  

8.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 

proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das 

condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação 

no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

8.1.1. SICAF; 

8.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 

Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

8.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 

mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

8.1.4. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU; 

8.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu 

sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções 

impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de 

contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 

majoritário. 

8.1.6. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de 

condição de participação. 

8.2. O Pregoeiro consultará o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, em 

relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista segundo o disposto nos arts. 4º, 

caput, 8º, § 3º, 13, 14e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. 

8.2.1. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, 

especialmente quando o(s) licitante(s) esteja(m) com alguma documentação vencida junto ao 

SICAF. 

8.2.2. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através do 

sítio oficial, ou na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante será convocado 

a encaminhar, no prazo a ser estipulado no sistema eletrônico, que não será inferior a 2 (duas) 

horas, documento válido que comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob pena de 

inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal. 

8.3. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de 

Fornecedores – SICAF além do nível de credenciamento exigido pela Instrução Normativa 

SLTI/MPOG nº 2, de 2010, deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação 

Jurídica e à Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php


 

 

8.4. Habilitação jurídica:  

8.4.1.  No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

8.4.2.  Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição 

de Microempreendedor Individual - CCMEI, na forma da Resolução CGSIM nº 16, de 2009, cuja 

aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

8.4.3.  No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado 

na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 

administradores; 

8.4.4.  No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 

administradores; 

8.4.5.  No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela 

Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a 

condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrução 

Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC; 

8.4.6.  No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da 

assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro 

Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei 

nº 5.764, de 1971; 

8.4.7.  No caso de agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P 

válida, ou, ainda, outros documentos definidos pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, nos 

termos do art. 4º, §2º do Decreto n. 7.775, de 2012; 

8.4.8.  No caso de produtor rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que 

comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa 

RFB n. 971, de 2009 (arts. 17 a 19 e 165); 

8.4.9.  No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto 

de autorização; 

8.4.10.  Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva; 

8.5. Regularidade fiscal e trabalhista: 

8.5.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de 

Pessoas Físicas, conforme o caso; 

8.5.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação 

de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais 



 

 

e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade 

Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal 

do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;  

8.5.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

8.5.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do 

Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 

maio de 1943; 

8.5.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou 

sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  

8.5.6. prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante; 

8.5.6.1.  caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais 

relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de 

declaração da Fazenda Estadual  do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na 

forma da lei;  

8.6. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os 

benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará 

dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da 

apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício 

8.7. Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, deverão ser 

apresentados em meio digital pelos licitantes, por meio de funcionalidade presente no sistema 

Comprasnet, no prazo a ser definido pelo Pregoeiro, o qual não será inferior a 2 (duas) horas, 

após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico. Somente mediante autorização do Pregoeiro e 

em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da documentação por meio do e-mail 

eliane@rb.gov.br. Posteriormente, os documentos serão remetidos em original, por qualquer 

processo de cópia reprográfica, autenticada por tabelião de notas, ou por servidor da Fundação 

Casa de Rui Barbosa - FCRB, desde que conferidos com o original, ou publicação em órgão da 

imprensa oficial, para análise, no prazo de 3 (três) dias úteis, para o Serviçode Licitações e 

Contratos, localizado na Rua São Clemente, nº 134, 3º andar do Prédio-Anexo, Botafogo, Rio de 

Janeiro, RJ, CEP 22.260-000, após encerrado o prazo para o encaminhamento via funcionalidade 

do sistema Comprasnet ou e-mail; 

8.7.1.  Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 

aqueles legalmente permitidos. 

8.8. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal não impede que a licitante 

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez 

que atenda a todas as demais exigências do edital. 

8.8.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase 

de habilitação. 

mailto:xxxxx@xxxxxx.gov.br


 

 

8.9. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa 

ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange 

à regularidade fiscal, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a 

declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual 

período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante 

apresentação de justificativa. 

8.10. A não-regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação 

do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, com a reabertura da sessão pública. 

8.11. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro 

suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

8.12. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 

quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste 

Edital. 

8.13. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 

empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes 

estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

8.14. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

 

9.  DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

9.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

9.1.1.  Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 

realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação 

em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 

9.1.2.  Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o 

licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não 

comprovar a regularização fiscal, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, 

serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 

9.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 

reaberta. 

9.2.1.  A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, 

fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

9.2.2.  A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados 

contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 

 

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 



 

 

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada para o 

Comprasnet, em prazo a ser definido pelo Pregoeiro, o qual não será inferior a 2 (duas) horas, 

após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, para análise. Posteriormente, deverá ser 

remetida em original, no prazo de 3 (três) dias úteis, para o Serviço de Licitações e Contratos, 

localizado na Rua São Clemente, nº 134, 3º andar do Prédio-Anexo, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 

CEP 22.260-000, após encerrado o prazo para o encaminhamento via funcionalidade do sistema 

Comprasnet ou e-mail dos documentos de habilitação e deverá: 

10.1.1.  ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem 

emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais 

rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

10.1.2.  conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para 

fins de pagamento. 

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no 

decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

10.2.1.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, 

tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

 

11. DOS RECURSOS 

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal de microempresa ou 

empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, 

para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando 

contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência 

de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 

fundamentadamente. 

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 

verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 

importará a decadência desse direito. 

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três 

dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, 

intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros 

três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 

imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 

constante neste Edital. 



 

 

 

12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

12.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 

Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular 

decisão dos recursos apresentados. 

12.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente homologará o procedimento licitatório.  

 

13. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

13.1. O instrumento de contrato será substituído pela Nota de Empenho. A FCRB convocará o 

adjudicatário para retirar a Nota de Empenho com o seu anexo denominado Cláusulas 

Necessárias (ANEXO III do Edital). Após a homologação da licitação, será firmado Termo de 

Contrato ou aceito instrumento equivalente (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização). O 

prazo de vigência da contratação é de 180 (cento e oitenta) dias contados do(a) recebimento da 

Nota de Empenho, prorrogável na forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93. 

13.2. Previamente à contratação, será realizada consulta ao SICAF, pela Contratante, para 

identificar possível proibição de contratar com o Poder Público.  

13.2.1. O adjudicatário terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de 

sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar o instrumento equivalente, conforme 

o caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste 

Edital.  

13.2.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para 

a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá 

encaminhá-lo para assinatura ou aceite do adjudicatário, mediante correspondência postal com 

aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 5 

(cinco) dias, a contar da data de seu recebimento. 

13.3. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por 

solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

13.4. Antes da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a 

Administração realizará consulta “online” ao SICAF, bem como ao Cadastro Informativo de 

Créditos não Quitados – CADIN, cujos resultados serão anexados aos autos do processo. 

13.4.1.  Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá 

regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação 

das penalidades previstas no edital e anexos. 

13.5. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento 

equivalente, não comprovar que mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, 



 

 

injustificadamente, recusar-se à assinatura ou aceite, poderá ser convocado outro licitante, desde 

que respeitada a ordem de classificação, para, após a verificação da aceitabilidade da proposta, 

negociação e comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital e das demais cominações legais. 

 

14. DO PREÇO 

14.1. Os preços são fixos e irreajustáveis, salvo hipótese excepcional prevista em lei. 

 

15. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

15.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no 

Termo de Referência. 

16.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

16.1.  As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de 

Referência. 

 

17. DO PAGAMENTO 

17.1.  O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo máximo de até 05(cinco) dias úteis, 

contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento dos materiais entregues, 

através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pela 

Contratada. 

17.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que 

trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) 

dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 

8.666, de 1993. 

17.3. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor 

competente na nota fiscal apresentada.  

17.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à 

contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, 

obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento 

ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo 

para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando 

qualquer ônus para a Contratante. 

17.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 

para pagamento. 



 

 

17.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a 

manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.  

17.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será 

providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua 

situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por 

igual período, a critério da contratante. 

17.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante 

deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à 

inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que 

sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.   

17.9. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 

contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla 

defesa.  

17.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até 

que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao 

SICAF.   

17.11. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de 

alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da 

contratante, não será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no 

SICAF.  

17.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

17.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 

contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à 

apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 

tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

17.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 

concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação 

financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da 

parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

 

EM = I x N x VP, sendo: 

 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 



 

 

I = (TX) 

 

 

I = (6/100) 

365 

 

I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6%. 

 

18.  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

18.1.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto 

nº 5.450, de 2005, e do Decreto nº 3.931 de 2001 e da Lei nº 8.666, de 1993, aplicada 

subsidiariamente, quando couber, o licitante/adjudicatário que:não aceitar/retirar a nota de 

empenho, ou não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando 

convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

18.1.2. apresentar documentação falsa; 

18.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

18.1.4. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

18.1.5. não mantiver a proposta; 

18.1.6. cometer fraude fiscal; 

18.1.7. comportar-se de modo inidôneo; 

18.1.8. fizer declaração falsa. 

18.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às 

condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os 

licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 

18.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem 

anterior ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

18.3.1. Multa de 40% (quarenta por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) 

prejudicado(s) pela conduta do licitante; 

18.3.2. Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar 

com a FCRB, por prazo de até 2 (dois) anos; 

18.3.3. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no 

SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos; 

18.3.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

nos termos do art. 87 da Lei nº 8.666/93; 

18.4. Comete infração administrativa, ainda, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002 e da Lei nº 

8.666, de 1993, e respectivos regulamentos, a CONTRATADA que: 

18.4.1.  inexecutar total ou parcialmente o contrato; 



 

 

18.4.2.  apresentar documentação falsa; 

18.4.3.  comportar-se de modo inidôneo; 

18.4.4.  cometer fraude fiscal; 

18.4.5.  descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital e no Contrato. 

18.5. A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações discriminadas no item anterior, 

ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

18.5.1.  advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem 

prejuízos significativos ao objeto da contratação; 

18.5.2.  multa de mora de até 2% (dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o 

valor total da Proposta Comercial, até o máximo de 10 (dez) dias consecutivos; 

18.5.3.  multa pelo não atendimento de eventuais exigências formuladas pela 

fiscalização do contrato: até 1% sobre o valor global da proposta; 

18.5.4.  multa compensatória de 40% (quarenta por cento), sobre o valor total da 

Proposta Comercial, no caso de inexecução total, podendo ser cumulada com a multa prevista na 

letra ‘b’ deste inciso; 

18.5.5.  multa compensatória de até 20% (vinte por cento), sobre o valor total da 

Proposta Comercial, no caso de inexecução parcial, podendo ser cumulada com a multa prevista 

na letra ‘b’ deste inciso; 

18.5.6.  suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar 

com a FCRB, por prazo de até 02 (dois) anos; 

18.5.7.  impedimento de licitar ou contratar com a Administração Pública Federal e 

descredenciamento no SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos; 

18.5.8.  declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93. 

18.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento. 

18.7. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, 

observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 

9.784, de 1999. 

18.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 

da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

observado o princípio da proporcionalidade. 

18.9. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

18.10. As multas devidas e/ou prejuízos causados à CONTRATANTE serão deduzidos dos 

valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da FCRB ou deduzidos da garantia, ou ainda, 

quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União pela FCRB e cobradas judicialmente. 



 

 

18.11. Caso a Administração determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 5 

(cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da comunicação. 

18.12. As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente, mediante 

ato do Ordenador de Despesas, devidamente justificado. 

18.13. O atraso superior a 30 (trinta) dias será considerado inexecução total e dará ensejo à 

rescisão do contrato. Será convocada outro licitante, observada a ordem de classificação, para 

celebrar o ajuste, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 

 

19. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

19.1. Até 2 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer 

pessoa poderá impugnar este Edital. 

19.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, para o e-mail do Pregoeiro: 

eliane@rb.gov.br 

19.3. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas. 

19.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 

19.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados 

ao Pregoeiro, até 3 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, 

exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital. 

19.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 

certame. 

19.7. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão 

entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer 

interessado. 

19.8.  

20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

20.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro 

dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja 

comunicação em contrário pelo Pregoeiro.   

20.2. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas 

que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 

despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia 

para fins de habilitação e classificação. 

20.3.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 



 

 

20.4. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação 

da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o 

princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

20.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 

condução ou do resultado do processo licitatório. 

20.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 

início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 

Administração. 

20.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 

licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e 

do interesse público. 

20.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças 

que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

20.9. O Edital está disponibilizado, na íntegra, nos endereços eletrônicos 

www.casaruibarbosa.gov.br e www.comprasgovernamentais.gov.br, e também poderão ser lidos 

e/ou obtidos no endereço Rua São Clemente, nº 134, 3º andar do Edifício-Sede, Botafogo, Rio de 

Janeiro/RJ, CEP 22.260-000 - Serviço de Licitações e Contratos da FCRB, nos dias úteis, no 

horário das 10:00 horas às 17:00 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo 

administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 

20.10. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

20.10.1.  ANEXO I - Termo de Referência; 

20.10.2. ANEXO II – Modelo de Proposta de Preços; 

20.10.3.  ANEXO III – Anexo à Nota de Empenho denominado Cláusulas Necessárias. 

 

 

Rio de Janeiro, 27 de novembro de 2017. 

 

 

RONALDO LEITE PACHECO AMARAL 

Coordenador-Geral de Administração 

 

 



 

 

PROCESSO Nº 01550.000222/2017-15 

 

ANEXO I 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2017 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

 

1. DO OBJETO 

Aquisição de publicações bibliográficas a serem adquiridas no mercado editorial nacional, 

referentes às áreas de conhecimento de interesse para a pesquisa e o ensino na Fundação Casa de 

Rui Barbosa (FCRB), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 

instrumento. 

1.1 Aquisição de 309 (trezentas e nove) publicações comercializadas no mercado 

nacional, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 

instrumento. 

1.2 O Código CATMAT Nº 150515 é comum a todas as publicações constantes nos 

quadros a seguir, em atendimento especificamente aos seguintes acervos e quantidade 

de exemplares: 

 

 

ITE

M 

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO 
ANO 

PUBL

. (*) 

VALOR 

UNITÁR

IO 

ESTIMA

DO (R$) 
Q

T
D

 VALOR 

TOTAL 

ESTIM. 

 (R$) TÍTULO 
AUTOR(

ES) 

EDITORA / ISBN/ 

OUTRAS 

INFORMAÇÕES 

1 

Dias de Aventuras: 

Na Estação de Trem 

 

The Clever 

Factory, 

Inc. 

Todolivro 

9788537629505 

http://www.todolivr

o.com.br/reaproveit

ar.html 

2015 9,90 1 9,90 

2 

Aventuras 

Fantásticas: Busca 

submarina de Guto, 

A 

 

The Clever 

Factory, 

Inc. 

Todolivro 

9788537623749 

http://www.todolivr

o.com.br/busca-

submarina-de-guto-

a.html 

2015 9,90 1 9,90 

3 

Meu Primeiro 

Livro...Maleta de 

Explorador 

The Clever 

Factory, 

Inc 

Todolivro 

9788537625460 

http://www.todolivr

o.com.br/meu-

-- 9,90 1 9,90 

http://www.todolivro.com.br/reaproveitar.html
http://www.todolivro.com.br/reaproveitar.html
http://www.todolivro.com.br/reaproveitar.html
http://www.todolivro.com.br/busca-submarina-de-guto-a.html
http://www.todolivro.com.br/busca-submarina-de-guto-a.html
http://www.todolivro.com.br/busca-submarina-de-guto-a.html
http://www.todolivro.com.br/busca-submarina-de-guto-a.html
http://www.todolivro.com.br/meu-primeiro-livro-maleta-de-explorador.html
http://www.todolivro.com.br/meu-primeiro-livro-maleta-de-explorador.html


 

 

 primeiro-livro-

maleta-de-

explorador.html 

4 
Onde Eu Moro? 

 

Marijan 

Ramljak 

(il.) 

Ciranda Cultural 

9788538023128 

http://www.cirandac

ultural.com.br/prod

uto/onde-eu-moro-

488272 

2011 

 
29,90 1 29,90 

5 

Quem Será? A Cada 

Página, Várias 

Surpresas! 

 

Anton 

Poitier 

Ciranda Cultural 

9788538056966 

http://www.cirandac

ultural.com.br/prod

uto/quem-sera-a-

cada-pagina-varias-

surpresas-488262 

2014 29,90 1 29,90 

6 
As gêmeas de 

Moscou 

Luis 

Fernando 

Verissimo 

Companhia das 

Letrinhas 

9788574067346 

http://www.compan

hiadasletras.com.br/

detalhe.php?codigo

=41172 

2016 34,90 1 34,90 

7 

Vou crescer assim 

mesmo, poemas 

sobre a infância 

Carlos 

Drummon

d de 

Andrade 

Companhia das 

Letrinhas 

9788574066943 

http://www.compan

hiadasletras.com.br/

detalhe.php?codigo

=41155 

2016 

 
34,90 1 34,90 

8 
Deixei o Pum 

escapar 

Blandina 

Franco 

Companhia das 

Letrinhas 

9788574066165 

http://www.compan

hiadasletras.com.br/

detalhe.php?codigo

=41074#/8/ 

2013 29,90 1 29,90 

9 Bem lá no alto 
Susanne 

Straßer 

Companhia das 

Letrinhas 

9788574067193 

http://www.compan

hiadasletras.com.br/

detalhe.php?codigo

=41163#/4/ 

2016 

 
34,90 1 34,90 

10 
Meu vizinho é chato 

para cachorro! 

Maria 

Amália 

Camargo 

Companhia das 

Letrinhas 

9788574066493 

http://www.compan

hiadasletras.com.br/

2015 34,90 1 34,90 

http://www.todolivro.com.br/meu-primeiro-livro-maleta-de-explorador.html
http://www.todolivro.com.br/meu-primeiro-livro-maleta-de-explorador.html
http://www.todolivro.com.br/meu-primeiro-livro-maleta-de-explorador.html
http://www.cirandacultural.com.br/produto/onde-eu-moro-488272
http://www.cirandacultural.com.br/produto/onde-eu-moro-488272
http://www.cirandacultural.com.br/produto/onde-eu-moro-488272
http://www.cirandacultural.com.br/produto/onde-eu-moro-488272
http://www.cirandacultural.com.br/produto/quem-sera-a-cada-pagina-varias-surpresas-488262
http://www.cirandacultural.com.br/produto/quem-sera-a-cada-pagina-varias-surpresas-488262
http://www.cirandacultural.com.br/produto/quem-sera-a-cada-pagina-varias-surpresas-488262
http://www.cirandacultural.com.br/produto/quem-sera-a-cada-pagina-varias-surpresas-488262
http://www.cirandacultural.com.br/produto/quem-sera-a-cada-pagina-varias-surpresas-488262
http://www.companhiadasletras.com.br/detalhe.php?codigo=41172
http://www.companhiadasletras.com.br/detalhe.php?codigo=41172
http://www.companhiadasletras.com.br/detalhe.php?codigo=41172
http://www.companhiadasletras.com.br/detalhe.php?codigo=41172
http://www.companhiadasletras.com.br/detalhe.php?codigo=41155
http://www.companhiadasletras.com.br/detalhe.php?codigo=41155
http://www.companhiadasletras.com.br/detalhe.php?codigo=41155
http://www.companhiadasletras.com.br/detalhe.php?codigo=41155
http://www.companhiadasletras.com.br/detalhe.php?codigo=41074#/8/
http://www.companhiadasletras.com.br/detalhe.php?codigo=41074#/8/
http://www.companhiadasletras.com.br/detalhe.php?codigo=41074#/8/
http://www.companhiadasletras.com.br/detalhe.php?codigo=41074#/8/
http://www.companhiadasletras.com.br/detalhe.php?codigo=41163#/4/
http://www.companhiadasletras.com.br/detalhe.php?codigo=41163#/4/
http://www.companhiadasletras.com.br/detalhe.php?codigo=41163#/4/
http://www.companhiadasletras.com.br/detalhe.php?codigo=41163#/4/
http://www.companhiadasletras.com.br/detalhe.php?codigo=41079#/8/
http://www.companhiadasletras.com.br/detalhe.php?codigo=41079#/8/


 

 

detalhe.php?codigo

=41079#/8/ 

11 Dudu e a caixa 
Stela 

Loducca 

Companhia das 

Letrinhas 

9788574066455 

http://www.compan

hiadasletras.com.br/

detalhe.php?codigo

=41018#/10/ 

2015 34,90 1 34,90 

12 Billy Elliot 
Melvin 

Burgess 

WMF Martins 

Fontes 

9788578279431 

http://www.wmfmar

tinsfontes.com.br/pr

oduto/44362-billy-

elliot 

2015 44,90 1 44,90 

13 Matilda 
Roald 

Dahl 

WMF Martins 

Fontes 

9788578272418 

http://www.wmfmar

tinsfontes.com.br/pr

oduto/753-matilda 

 

2010 44,90 1 44,90 

14 O jardim curioso 
Peter 

Brown 

WMF Martins 

Fontes 

9788578278960 

http://www.wmfmar

tinsfontes.com.br/pr

oduto/43866-

jardim-curioso-o 

2014 44,90 1 44,90 

15 
Pequena coisa 

gigantesca 

Beatrice 

Alemagna 

WMF Martins 

Fontes 

9788578278045 

http://www.wmfmar

tinsfontes.com.br/pr

oduto/1346-

pequena-coisa-

gigantesca 

2014 69,90 1 69,90 

16 As bruxas 
Roald 

Dahl 

WMF Martins 

Fontes 

9788578274993 

http://www.wmfmar

tinsfontes.com.br/pr

oduto/224-bruxas-as 

2012 44,90 1 44,90 

17 Boa noite, coruja! 
Pat 

Hutchins 

WMF Martins 

Fontes 

9788578276652 

http://www.wmfmar

tinsfontes.com.br/pr

2013 44,90 1 44,90 

http://www.companhiadasletras.com.br/detalhe.php?codigo=41079#/8/
http://www.companhiadasletras.com.br/detalhe.php?codigo=41079#/8/
http://www.companhiadasletras.com.br/detalhe.php?codigo=41018#/10/
http://www.companhiadasletras.com.br/detalhe.php?codigo=41018#/10/
http://www.companhiadasletras.com.br/detalhe.php?codigo=41018#/10/
http://www.companhiadasletras.com.br/detalhe.php?codigo=41018#/10/
http://www.wmfmartinsfontes.com.br/produto/44362-billy-elliot
http://www.wmfmartinsfontes.com.br/produto/44362-billy-elliot
http://www.wmfmartinsfontes.com.br/produto/44362-billy-elliot
http://www.wmfmartinsfontes.com.br/produto/44362-billy-elliot
http://www.wmfmartinsfontes.com.br/produto/753-matilda
http://www.wmfmartinsfontes.com.br/produto/753-matilda
http://www.wmfmartinsfontes.com.br/produto/753-matilda
http://www.wmfmartinsfontes.com.br/produto/43866-jardim-curioso-o
http://www.wmfmartinsfontes.com.br/produto/43866-jardim-curioso-o
http://www.wmfmartinsfontes.com.br/produto/43866-jardim-curioso-o
http://www.wmfmartinsfontes.com.br/produto/43866-jardim-curioso-o
http://www.wmfmartinsfontes.com.br/produto/1346-pequena-coisa-gigantesca
http://www.wmfmartinsfontes.com.br/produto/1346-pequena-coisa-gigantesca
http://www.wmfmartinsfontes.com.br/produto/1346-pequena-coisa-gigantesca
http://www.wmfmartinsfontes.com.br/produto/1346-pequena-coisa-gigantesca
http://www.wmfmartinsfontes.com.br/produto/1346-pequena-coisa-gigantesca
http://www.wmfmartinsfontes.com.br/produto/224-bruxas-as
http://www.wmfmartinsfontes.com.br/produto/224-bruxas-as
http://www.wmfmartinsfontes.com.br/produto/224-bruxas-as
http://www.wmfmartinsfontes.com.br/produto/1261-boa-noite-coruja
http://www.wmfmartinsfontes.com.br/produto/1261-boa-noite-coruja


 

 

oduto/1261-boa-

noite-coruja 

18 Algum dia 
Alison 

McGhee 

WMF Martins 

Fontes 

9788560156320 

http://www.wmfmar

tinsfontes.com.br/pr

oduto/136-algum-

dia 

2007 54,90 1 54,90 

19 Um fio de esperança 
Marjolijn 

Hof 

WMF Martins 

Fontes 

9788578272760 

http://www.wmfmar

tinsfontes.com.br/pr

oduto/548-fio-de-

esperanca-um 

2010 39,90 1 39,90 

20 Lá vem Lola! 
Isabel 

Abedi 

WMF Martins 

Fontes 

9788578279455 

http://www.wmfmar

tinsfontes.com.br/pr

oduto/44506-la-

vem-lola 

2015 34,90 1 34,90 

21 A cristaleira 

Graziela 

Bozano 

Hetzel 

Manati 

9788586218293 

http://manati.com.br

/site/?livros=a-

cristaleira&xpCat=li

teratura-infantil 

2003 29,00 1 29,00 

22 Colo de avó 
Roseana 

Murray 

Manati 

9788582510087 

http://manati.com.br

/site/?livros=colo-

de-

avo&xpCat=literatu

ra-infantil 

2015 35,00 1 35,00 

23 
As aventuras de 

Tom Sawyer 

Mark 

Twain 

Editora Via Leitura 

9788572328906 

http://www.edipro.c

om.br/via-leitura/ 

2013 41,00 1 41,00 

24 Seu Tatá, o distraído 

Fernanda 

Lopes de 

Almeida 

Ática 

9788508139637 

http://www.aticasci

pione.com.br/produt

o/seu-tata-o-

distraido-1343 

2011 36,00 1 36,00 

25 
O invencível 

Antônio e seu 

Michele 

Iacocca 

Ática 

9788508156207 

http://www.aticasci

2012 42,50 1 42,50 

http://www.wmfmartinsfontes.com.br/produto/1261-boa-noite-coruja
http://www.wmfmartinsfontes.com.br/produto/1261-boa-noite-coruja
http://www.wmfmartinsfontes.com.br/produto/136-algum-dia
http://www.wmfmartinsfontes.com.br/produto/136-algum-dia
http://www.wmfmartinsfontes.com.br/produto/136-algum-dia
http://www.wmfmartinsfontes.com.br/produto/136-algum-dia
http://www.wmfmartinsfontes.com.br/produto/548-fio-de-esperanca-um
http://www.wmfmartinsfontes.com.br/produto/548-fio-de-esperanca-um
http://www.wmfmartinsfontes.com.br/produto/548-fio-de-esperanca-um
http://www.wmfmartinsfontes.com.br/produto/548-fio-de-esperanca-um
http://www.wmfmartinsfontes.com.br/produto/44506-la-vem-lola
http://www.wmfmartinsfontes.com.br/produto/44506-la-vem-lola
http://www.wmfmartinsfontes.com.br/produto/44506-la-vem-lola
http://www.wmfmartinsfontes.com.br/produto/44506-la-vem-lola
http://manati.com.br/site/?livros=a-cristaleira&xpCat=literatura-infantil
http://manati.com.br/site/?livros=a-cristaleira&xpCat=literatura-infantil
http://manati.com.br/site/?livros=a-cristaleira&xpCat=literatura-infantil
http://manati.com.br/site/?livros=a-cristaleira&xpCat=literatura-infantil
http://manati.com.br/site/?livros=colo-de-avo&xpCat=literatura-infantil
http://manati.com.br/site/?livros=colo-de-avo&xpCat=literatura-infantil
http://manati.com.br/site/?livros=colo-de-avo&xpCat=literatura-infantil
http://manati.com.br/site/?livros=colo-de-avo&xpCat=literatura-infantil
http://manati.com.br/site/?livros=colo-de-avo&xpCat=literatura-infantil
http://www.aticascipione.com.br/produto/seu-tata-o-distraido-1343
http://www.aticascipione.com.br/produto/seu-tata-o-distraido-1343
http://www.aticascipione.com.br/produto/seu-tata-o-distraido-1343
http://www.aticascipione.com.br/produto/seu-tata-o-distraido-1343
http://www.aticascipione.com.br/produto/o-invencivel-antonio-e-seu-cavalinho-de-pau-1431


 

 

cavalinho de pau 

 

 pione.com.br/produt

o/o-invencivel-

antonio-e-seu-

cavalinho-de-pau-

1431 

26 
Quem tem medo de 

bruxa? 
Fanny Joly 

 

Scipione 

9788526285507 

http://www.aticasci

pione.com.br/produt

o/quem-tem-medo-

de-bruxa-1765 

2011 45,50 1 45,50 

27 
Números: meu livro 

dobra e desdobra 

Roger 

Priddy 

Nobel 

9788521316824 

http://www.editoran

obel.com.br/detalhe

pro.asp?produto=11

5435 

2011 32,90 1 32,90 

28 

O mar e outras 

coisas de que 

também me lembro 

Mónica 

Gutiérrez 

Serna 

Pulo do gato 

9788564974272 

http://editorapulodo

gato.lojaintegrada.c

om.br/o-mar-e-

outras-coisas-de-

que-tambem-me-

lembro 

2012 43,90 1 43,90 

29 
O leão papa-

desenhos 

Beniamino 

Sidoti 

Pulo do gato 

9788564974425 

http://editorapulodo

gato.lojaintegrada.c

om.br/o-leao-papa-

desenhos 

2013 41,80 1 41,80 

30 É hora do carinho 
Editora 

Libris 

Libris 

9788581496269 

http://www.librisedi

tora.com.br/index.p

hp?pg=livro&acao 

É hora do carinho 

=2&id=738#listar 

2014 22,90 1 22,90 

31 Brincando com Felix 
Sylvie 

Rainaud 

Libris 

9788581493671 

http://www.librisedi

tora.com.br/index.p

hp?pg=livro&acao=

2&id=97#listar 

2013 9,90 1 9,90 

32 Teo, o bombeiro 

Debbie 

Rivers 

Moore 

Libris 

9788581494708 

http://www.librisedi

tora.com.br/index.p

hp?pg=livro&acao=

2013 9,90 1 9,90 

http://www.aticascipione.com.br/produto/o-invencivel-antonio-e-seu-cavalinho-de-pau-1431
http://www.aticascipione.com.br/produto/o-invencivel-antonio-e-seu-cavalinho-de-pau-1431
http://www.aticascipione.com.br/produto/o-invencivel-antonio-e-seu-cavalinho-de-pau-1431
http://www.aticascipione.com.br/produto/o-invencivel-antonio-e-seu-cavalinho-de-pau-1431
http://www.aticascipione.com.br/produto/o-invencivel-antonio-e-seu-cavalinho-de-pau-1431
http://www.aticascipione.com.br/produto/quem-tem-medo-de-bruxa-1765
http://www.aticascipione.com.br/produto/quem-tem-medo-de-bruxa-1765
http://www.aticascipione.com.br/produto/quem-tem-medo-de-bruxa-1765
http://www.aticascipione.com.br/produto/quem-tem-medo-de-bruxa-1765
http://www.editoranobel.com.br/detalhepro.asp?produto=115435
http://www.editoranobel.com.br/detalhepro.asp?produto=115435
http://www.editoranobel.com.br/detalhepro.asp?produto=115435
http://www.editoranobel.com.br/detalhepro.asp?produto=115435
http://editorapulodogato.lojaintegrada.com.br/o-mar-e-outras-coisas-de-que-tambem-me-lembro
http://editorapulodogato.lojaintegrada.com.br/o-mar-e-outras-coisas-de-que-tambem-me-lembro
http://editorapulodogato.lojaintegrada.com.br/o-mar-e-outras-coisas-de-que-tambem-me-lembro
http://editorapulodogato.lojaintegrada.com.br/o-mar-e-outras-coisas-de-que-tambem-me-lembro
http://editorapulodogato.lojaintegrada.com.br/o-mar-e-outras-coisas-de-que-tambem-me-lembro
http://editorapulodogato.lojaintegrada.com.br/o-mar-e-outras-coisas-de-que-tambem-me-lembro
http://editorapulodogato.lojaintegrada.com.br/o-leao-papa-desenhos
http://editorapulodogato.lojaintegrada.com.br/o-leao-papa-desenhos
http://editorapulodogato.lojaintegrada.com.br/o-leao-papa-desenhos
http://editorapulodogato.lojaintegrada.com.br/o-leao-papa-desenhos
http://www.libriseditora.com.br/index.php?pg=livro&acao=2&id=738#listar
http://www.libriseditora.com.br/index.php?pg=livro&acao=2&id=738#listar
http://www.libriseditora.com.br/index.php?pg=livro&acao=2&id=738#listar
http://www.libriseditora.com.br/index.php?pg=livro&acao=2&id=738#listar
http://www.libriseditora.com.br/index.php?pg=livro&acao=2&id=738#listar
http://www.libriseditora.com.br/index.php?pg=livro&acao=2&id=97#listar
http://www.libriseditora.com.br/index.php?pg=livro&acao=2&id=97#listar
http://www.libriseditora.com.br/index.php?pg=livro&acao=2&id=97#listar
http://www.libriseditora.com.br/index.php?pg=livro&acao=2&id=97#listar
http://www.libriseditora.com.br/index.php?pg=livro&acao=2&id=506#listar
http://www.libriseditora.com.br/index.php?pg=livro&acao=2&id=506#listar
http://www.libriseditora.com.br/index.php?pg=livro&acao=2&id=506#listar


 

 

2&id=506#listar 

33 
O incrível mundo 

das princesas 

Usborne 

Publishing 

Edições Usborne 

9781409558972 

http://www.usborne.

com/downloads/abo

ut-usborne/fl-

catalogues/brazil-

2013/atividades.pdf 

2013 24,90 1 24,90 

34 
O incrível mundo 

dos piratas 

Usborne 

Publishing 

Edições Usborne 

9781409558965 

http://www.usborne.

com/downloads/abo

ut-usborne/fl-

catalogues/brazil-

2013/atividades.pdf 

2013 24,90 1 24,90 

35 

O livro dos porquês 

e outras 

perguntinhas 

Katie 

Dayne 

Edições Usborne 

9781409560869 

http://www.usborne.

com/downloads/abo

ut-usborne/fl-

catalogues/brazil-

2013/explorando-o-

mundo.pdf 

2015 49,90 1 49,90 

36 Boa noite bichinhos 
Sam 

Taplin 

Edições Usborne 

9781409560913 

http://www.usborne.

com/downloads/abo

ut-usborne/fl-

catalogues/brazil-

2013/historias-e-

contos.pdf 

2013 42,90 1 42,90 

37 
Histórias dos 

filhotinhos 

Sam 

Taplin 

Edições Usborne 

9781409560180 

http://www.usborne.

com/downloads/abo

ut-usborne/fl-

catalogues/brazil-

2013/historias-e-

39contos.pdf 

2013 42,90 1 42,90 

38 
Com meus dedinhos: 

esconde-esconde 

Josephine 

Thompson 

Edições Usborne 

9781409559061 

http://www.usborne.

com/downloads/abo

ut-usborne/fl-

catalogues/brazil-

2013/para-os-

pequeninos.pdf 

2013 44,90 1 44,90 

39 
Cadê o meu 

elefante? 
Fiona Watt Edições Usborne 

9781409542087 
2012 28,90 1 28,90 
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http://www.usborne.

com/downloads/abo

ut-usborne/fl-

catalogues/brazil-

2013/para-os-

pequeninos.pdf 

40 Meu museu 
Maísa 

Zakzuk 

Panda Books 

9788587537676 

https://pandabooks.

websiteseguro.com/

livro/96/meu-museu 

2004 

32,90 

 

 

 

1 32,90 

41 
O menino que 

morava no livro 

Henrique 

Sitchin 

Panda Books 

978-85-7888-021-7 

https://pandabooks.

websiteseguro.com/

livro/341/o-menino-

que-morava-no-

livro 

2009 31,90 1 31,90 

42 
O que cabe num 

livro 

Ilan 

Brenman 

Panda Books 

978-85-7888-591-5 

https://pandabooks.

websiteseguro.com/

livro/9843/o-que-

cabe-num-livro 

2016 34,90 1 34,90 

43 
Tem gente nova no 

pedaço 
Kes Gray 

Panda Books 

9788578882662 

https://pandabooks.

websiteseguro.com/

livro/529/tem-

gente-nova-no-

pedaco 

2013 34,90 1 34,90 

44 
Vou ganhar um 

irmãozinho 
Kes Gray 

Panda Books 

9788588948495 

https://pandabooks.

websiteseguro.com/

livro/251/vou-

ganhar-um-

irmaozinho 

2007 

34,90 

 

 

 

1 34,90 

45 Um é pouco? 

Carmen 

Lucia 

Campos 

Panda Books 

9788578883119 

https://pandabooks.

websiteseguro.com/

livro/9682/um-e-

pouco 

2015 33,90 1 33,90 

46 
A bisa fala cada 

coisa 

Carmen 

Lucia 

Campos 

Panda Books 

9788578883144 

https://pandabooks.

websiteseguro.com/

livro/9864/a-bisa-

2016 32,90 1 32,90 
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fala-cada-coisa 

47 
A criança mais velha 

do mundo 

Marcelo 

Romagnoli 

Panda Books 

9788578882969 

https://pandabooks.

websiteseguro.com/

livro/552/a-crianca-

mais-velha-do-

mundo 

2013 29,90 1 29,90 

48 
Este livro comeu o 

meu cão 

Richard 

Byrne 

Panda Books 

9788578883737 

https://pandabooks.

websiteseguro.com/

livro/9681/este-

livro-comeu-o-meu-

cao 

2015 36,90 1 36,90 

49 
Filhotes de bolso 

saem de férias  

Margaret 

Wild 

Brinque-Book 

9788574122472 

https://www.brinqu

ebook.com.br/filhot

es-de-bolso-saem-

de-ferias.html 

2009 38,00 1 38,00 

50 Gildo 
Silvana 

Rando 

Brinque-Book 

9788574123202 

https://www.brinqu

ebook.com.br/gildo.

html 

2010 41,30 1 41,30 

51 Amélia e o peixe 
Helga 

Bansch 

Brinque-Book 

9788574125084 

https://www.brinqu

ebook.com.br/ameli

a-e-o-peixe.html 

2016 33,20 1 33,20 

52 
Hugo está com 

soluço 

Sophie 

Schmid 

Brinque-Book 

9788574125060 

https://www.brinqu

ebook.com.br/hugo-

esta-com-

soluco.html 

2016 33,20 1 33,20 

53 O cachorro perdido 
Guido van 

Genechten 

Brinque-Book 

9788574125312 

https://www.brinqu

ebook.com.br/o-

cachorro-

perdido.html 

2016 38,00 1 38,00 

54 
Você não vem 

brincar? 

Ilan 

Brenman 

Brinque-Book 

9788574125107 

https://www.brinqu

ebook.com.br/voce-

n-o-vem-

brincar.html 

2016 38,00 1 38,00 
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55 Um dia com a vovó 
Andrea 

Hensgen 

Globinho 

9788525054104 

http://globolivros.gl

obo.com/livros/um-

dia-com-a-vovo 

2013 36,00 1 36,00 

56 
O medo que mora 

embaixo da cama 

Mariza 

Tavares 

Globinho 

9788525056245 

http://globolivros.gl

obo.com/livros/o-

medo-que-mora-

embaixo-da-cama 

2014 36,00 1 36,00 

57 

Antiprincesas: Frida 

Kahlo 

 

Nadia Fink 

SUR 

9788556480002 

http://www.surlivro.

com.br/catalogo/pro

duto/2359/ANTIPR

INCESAS-FRIDA-

KAHLO-

PORTUGUS- 

2015 27,00 1 27,00 

58 
Histórias de ninar 

para garotas rebeldes 

Elena 

Favilli, 

Francesca 

Cavallo 

V&R 

9788550700724 

http://vreditoras.co

m.br/catalogo/histor

ias-de-ninar-para-

garotas-rebeldes/ 

2017 99.90 1 99,90 

59 
Tal pai, tal filho? 

 

Georgina 

Martins  

 

Scipione 

9788526295537 

http://www.aticasci

pione.com.br/produt

o/tal-pai-tal-filho-

1933 

2015 

 

44,00 

 

 

 

1 44,00 

60 

Capitão Flinn e os 

dinossauros piratas – 

a praia dos 

contrabandistas 

 

Giles 

Andreae,  

Russel 

Ayto 

 

Fundamento 

9788539503902 

https://editorafunda

mento.com.br/index

.php/infantil-e-

juvenil/colecoes-e-

series/colecoes-e-

series-

infantil/capitao-

flinn/capitao-flinn-

e-os-dinossauros-

piratas-a-praia-dos-

contrabandistas.htm

l 

2013 29,50 1 29,50 

61 
Esconde-esconde na 

escola 

Claudia 

Bielinsky 

Companhia das 

Letrinhas / 

9788574063485 

http://www.compan

2009 52,90 1 52,90 
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hiadasletras.com.br/

detalhe.php?codigo

=40489 

62 
Tenho medo, mas 

dou um jeito 

Ruth 

Rocha 

Salamandra / 

9788516064013 

http://www.salaman

dra.com.br/main.jsp

?lumPageId=40288

18B2F212E9B012F

2C6BF30801C2&it

emId=8CE6911D7

B014B5FB9C6C77

02A123B5C 

2009 42,00 1 42,00 

63 

 

 

Foi ele que 

começou! 

 

 

Gabriela 

Keselman 

WMF Martins 

Fontes / 

9788578275877  

http://wmfmartinsfo

ntes.com.br/produto

/1236-foi-ele-que-

comecou 

2013 44,90 1 44,90 

64 
(Jogos Vorazes) 

Em chamas 

Suzanne 

Collins 

Rocco 

9788581220314 

http://www.rocco.co

m.br/livro/?cod=19

57 

2010 39,50 1 39,50 

65 
(É hora de história) 

Uma girafa perdida 

Maria 

Elisa 

Bifano (il.) 

YoYo Books 

9789463047234 

http://www.martinsf

ontespaulista.com.b

r/girafa-perdida-

uma-e-hora-de-

historia-

530180.aspx/p 

2016 44,90 1 44,90 

66 

(É hora de história) 

Uma elefanta do 

barulho 

Maria 

Elisa 

Bifano (il.) 

YoYo Books 

9789463047258 

http://www.martinsf

ontespaulista.com.b

r/elefanta-do-

barulho-uma-e-

hora-de-historia-

530179.aspx/p 

2016 44,90 1 44,90 

67 
(É hora de história) 

Um gato esperto 

Maria 

Elisa 

Bifano (il.) 

YoYo Books 

9789463047210 

http://www.martinsf

ontespaulista.com.b

r/gato-esperto-um-

e-hora-de-historia-

530178.aspx/p 

2016 44,90 1 44,90 

68 (É hora de história) Maria YoYo Books 2016 44,90 1 44,90 

http://www.companhiadasletras.com.br/detalhe.php?codigo=40489
http://www.companhiadasletras.com.br/detalhe.php?codigo=40489
http://www.companhiadasletras.com.br/detalhe.php?codigo=40489
http://www.salamandra.com.br/main.jsp?lumPageId=4028818B2F212E9B012F2C6BF30801C2&itemId=8CE6911D7B014B5FB9C6C7702A123B5C
http://www.salamandra.com.br/main.jsp?lumPageId=4028818B2F212E9B012F2C6BF30801C2&itemId=8CE6911D7B014B5FB9C6C7702A123B5C
http://www.salamandra.com.br/main.jsp?lumPageId=4028818B2F212E9B012F2C6BF30801C2&itemId=8CE6911D7B014B5FB9C6C7702A123B5C
http://www.salamandra.com.br/main.jsp?lumPageId=4028818B2F212E9B012F2C6BF30801C2&itemId=8CE6911D7B014B5FB9C6C7702A123B5C
http://www.salamandra.com.br/main.jsp?lumPageId=4028818B2F212E9B012F2C6BF30801C2&itemId=8CE6911D7B014B5FB9C6C7702A123B5C
http://www.salamandra.com.br/main.jsp?lumPageId=4028818B2F212E9B012F2C6BF30801C2&itemId=8CE6911D7B014B5FB9C6C7702A123B5C
http://www.salamandra.com.br/main.jsp?lumPageId=4028818B2F212E9B012F2C6BF30801C2&itemId=8CE6911D7B014B5FB9C6C7702A123B5C
http://www.salamandra.com.br/main.jsp?lumPageId=4028818B2F212E9B012F2C6BF30801C2&itemId=8CE6911D7B014B5FB9C6C7702A123B5C
http://wmfmartinsfontes.com.br/produto/1236-foi-ele-que-comecou
http://wmfmartinsfontes.com.br/produto/1236-foi-ele-que-comecou
http://wmfmartinsfontes.com.br/produto/1236-foi-ele-que-comecou
http://wmfmartinsfontes.com.br/produto/1236-foi-ele-que-comecou
http://www.rocco.com.br/livro/?cod=1957
http://www.rocco.com.br/livro/?cod=1957
http://www.rocco.com.br/livro/?cod=1957
http://www.martinsfontespaulista.com.br/girafa-perdida-uma-e-hora-de-historia-530180.aspx/p
http://www.martinsfontespaulista.com.br/girafa-perdida-uma-e-hora-de-historia-530180.aspx/p
http://www.martinsfontespaulista.com.br/girafa-perdida-uma-e-hora-de-historia-530180.aspx/p
http://www.martinsfontespaulista.com.br/girafa-perdida-uma-e-hora-de-historia-530180.aspx/p
http://www.martinsfontespaulista.com.br/girafa-perdida-uma-e-hora-de-historia-530180.aspx/p
http://www.martinsfontespaulista.com.br/girafa-perdida-uma-e-hora-de-historia-530180.aspx/p
http://www.martinsfontespaulista.com.br/elefanta-do-barulho-uma-e-hora-de-historia-530179.aspx/p
http://www.martinsfontespaulista.com.br/elefanta-do-barulho-uma-e-hora-de-historia-530179.aspx/p
http://www.martinsfontespaulista.com.br/elefanta-do-barulho-uma-e-hora-de-historia-530179.aspx/p
http://www.martinsfontespaulista.com.br/elefanta-do-barulho-uma-e-hora-de-historia-530179.aspx/p
http://www.martinsfontespaulista.com.br/elefanta-do-barulho-uma-e-hora-de-historia-530179.aspx/p
http://www.martinsfontespaulista.com.br/elefanta-do-barulho-uma-e-hora-de-historia-530179.aspx/p
http://www.martinsfontespaulista.com.br/gato-esperto-um-e-hora-de-historia-530178.aspx/p
http://www.martinsfontespaulista.com.br/gato-esperto-um-e-hora-de-historia-530178.aspx/p
http://www.martinsfontespaulista.com.br/gato-esperto-um-e-hora-de-historia-530178.aspx/p
http://www.martinsfontespaulista.com.br/gato-esperto-um-e-hora-de-historia-530178.aspx/p
http://www.martinsfontespaulista.com.br/gato-esperto-um-e-hora-de-historia-530178.aspx/p


 

 

Um cão viajante Elisa 

Bifano (il.) 

9789463047197 

http://www.martinsf

ontespaulista.com.b

r/cao-viajante-um-e-

hora-de-historia-

530177.aspx/p 

69 A pequena coruja 

Yoyo 

Books 

 

Yoyo Books 

9789463045230 

http://www.martinsf

ontespaulista.com.b

r/pequena-coruja-a-

518126.aspx/p 

2016 26,90 1 26,90 

70 A pequena raposa 

Yoyo 

Books 

 

Yoyo Books 

9789463045223 

http://www.martinsf

ontespaulista.com.b

r/pequena-raposa-a-

518124.aspx/p 

2016 26,90 1 26,90 

71 
Harry Potter e a 

criança amaldiçoada 

J.K. 

Rowling, 

Jack 

Thorne, 

John 

Tiffany 

Rocco 

9788532530424 

http://www.rocco.co

m.br/livro/?cod=27

98 

2016 49,50 1 49,50 

72 

Minha casa: 

janelinhas para 

descobrir 

 

Carolina 

Cespedes 

(trad.) 

Girassol 

9788539417780 

http://lojagirassolbr

asil.com.br/girassol/

produto/Minha-

casa-Janelinhas-

para-descobrir.aspx 

2016 59,90 1 59,90 

73 

Dia Agitado: 

combinar, encaixar e 

brincar 

 

Mônica 

Fleisher 

Alves 

Girassol 

9788539415724 

http://lojagirassolbr

asil.com.br/girassol/

produto/dia-

agitado.aspx 

2017 49,90 1 49,90 

74 

Família Divertida: 

coleção vira-vira 

 

Laila Hills 

(il.) 

Girassol 

9788539417315 

http://lojagirassolbr

asil.com.br/girassol/

produto/Familia-

Divertida-Colecao-

Vira-Vira.aspx 

2016 49,90 1 49,90 

75 

A Cidade: janelinhas 

para descobrir 

 

Carolina 

Cespedes 

(trad.) 

Girassol 

http://lojagirassolbr

asil.com.br/girassol/

produto/A-Cidade-

Janelinhas-para-

2016 59,90 1 59,90 

http://www.martinsfontespaulista.com.br/cao-viajante-um-e-hora-de-historia-530177.aspx/p
http://www.martinsfontespaulista.com.br/cao-viajante-um-e-hora-de-historia-530177.aspx/p
http://www.martinsfontespaulista.com.br/cao-viajante-um-e-hora-de-historia-530177.aspx/p
http://www.martinsfontespaulista.com.br/cao-viajante-um-e-hora-de-historia-530177.aspx/p
http://www.martinsfontespaulista.com.br/cao-viajante-um-e-hora-de-historia-530177.aspx/p
http://www.martinsfontespaulista.com.br/pequena-coruja-a-518126.aspx/p
http://www.martinsfontespaulista.com.br/pequena-coruja-a-518126.aspx/p
http://www.martinsfontespaulista.com.br/pequena-coruja-a-518126.aspx/p
http://www.martinsfontespaulista.com.br/pequena-coruja-a-518126.aspx/p
http://www.martinsfontespaulista.com.br/pequena-raposa-a-518124.aspx/p
http://www.martinsfontespaulista.com.br/pequena-raposa-a-518124.aspx/p
http://www.martinsfontespaulista.com.br/pequena-raposa-a-518124.aspx/p
http://www.martinsfontespaulista.com.br/pequena-raposa-a-518124.aspx/p
http://www.rocco.com.br/livro/?cod=2798
http://www.rocco.com.br/livro/?cod=2798
http://www.rocco.com.br/livro/?cod=2798
http://lojagirassolbrasil.com.br/girassol/produto/Minha-casa-Janelinhas-para-descobrir.aspx
http://lojagirassolbrasil.com.br/girassol/produto/Minha-casa-Janelinhas-para-descobrir.aspx
http://lojagirassolbrasil.com.br/girassol/produto/Minha-casa-Janelinhas-para-descobrir.aspx
http://lojagirassolbrasil.com.br/girassol/produto/Minha-casa-Janelinhas-para-descobrir.aspx
http://lojagirassolbrasil.com.br/girassol/produto/Minha-casa-Janelinhas-para-descobrir.aspx
http://lojagirassolbrasil.com.br/girassol/produto/dia-agitado.aspx
http://lojagirassolbrasil.com.br/girassol/produto/dia-agitado.aspx
http://lojagirassolbrasil.com.br/girassol/produto/dia-agitado.aspx
http://lojagirassolbrasil.com.br/girassol/produto/dia-agitado.aspx
http://lojagirassolbrasil.com.br/girassol/produto/Familia-Divertida-Colecao-Vira-Vira.aspx
http://lojagirassolbrasil.com.br/girassol/produto/Familia-Divertida-Colecao-Vira-Vira.aspx
http://lojagirassolbrasil.com.br/girassol/produto/Familia-Divertida-Colecao-Vira-Vira.aspx
http://lojagirassolbrasil.com.br/girassol/produto/Familia-Divertida-Colecao-Vira-Vira.aspx
http://lojagirassolbrasil.com.br/girassol/produto/Familia-Divertida-Colecao-Vira-Vira.aspx
http://lojagirassolbrasil.com.br/girassol/produto/A-Cidade-Janelinhas-para-descobrir.aspx
http://lojagirassolbrasil.com.br/girassol/produto/A-Cidade-Janelinhas-para-descobrir.aspx
http://lojagirassolbrasil.com.br/girassol/produto/A-Cidade-Janelinhas-para-descobrir.aspx
http://lojagirassolbrasil.com.br/girassol/produto/A-Cidade-Janelinhas-para-descobrir.aspx


 

 

descobrir.aspx 

76 

Dicionário do livro: 

da escrita ao livro 

eletrônico 

Maria 

Isabel 

Faria e 

Maria da 

Graça 

Pericão 

EDUSP 

9788531410550 

http://www.edusp.c

om.br/detlivro.asp?I

D=410550 

2008 120,00 1 120,00 

77 
Literatura infantil 

brasileira 

Leonardo 

Arroyo 

Unesp 

9788539300945 

http://editoraunesp.c

om.br/catalogo/978

8539300945,literatu

ra-infantil-

brasileira-3-edicao 

2011 62,00 1 62,00 

78 
O Rio Antes do Rio 

 

Rafael 

Freitas da 

Silva 

Babilônia Cultural 

Editorial 
2015 65,90 1 65,90 

79 
D. Pedro, A História 

não contada 

Paulo 

Rezzutti 
Editora Leya Casa 

da Palavra 
2015 59,90 1 59,90 

80 
O Quarto Poder, 

Uma Outra História 

Amorim, 

Paulo 

Henrique 
Editora Hedra 2015 49,90 1 49,90 

81 
A Biblioteca: Uma 

História Mundial 

Campbell 

James W. 

P. e Price, 

Will 

Sesc  

https://www.sescsp.

org.br/online/edicoe

s-

sesc/358_CHAVES

+DO+UNIVERSO#

/tagcloud=lista 

2015 125,00 1 125,00 

82 

A Geolingüística do 

Brasil – Trilhas 

Seguidas, Caminhos 

a Percorrer 

Aguilera, 

Valderci 

de 

Andrade 

Editora da 

Universidade 

Estadual de 

Londrina 

http://www.eduel.co

m.br/a-

geolinguistica-no-

brasil-trilhas-

seguidas-caminhos-

a-percorrer.html 

2005 80,00 1 80,00 

83 

Atlas Linguístico do 

Brasil – Volume 1 e 

2 

Mota, 

Jacyra 

Andrade e 

Cardoso, 

Marcelino 

da Silva 

Editora da 

Universidade 

Estadual de 

Londrina 

http://www.eduel.co

m.br/catalogsearch/r

esult/?q=atlas+lingu

istico+do+brasil 

2014 390,00 1 390,00 

http://lojagirassolbrasil.com.br/girassol/produto/A-Cidade-Janelinhas-para-descobrir.aspx
http://www.edusp.com.br/detlivro.asp?ID=410550
http://www.edusp.com.br/detlivro.asp?ID=410550
http://www.edusp.com.br/detlivro.asp?ID=410550
http://editoraunesp.com.br/catalogo/9788539300945,literatura-infantil-brasileira-3-edicao
http://editoraunesp.com.br/catalogo/9788539300945,literatura-infantil-brasileira-3-edicao
http://editoraunesp.com.br/catalogo/9788539300945,literatura-infantil-brasileira-3-edicao
http://editoraunesp.com.br/catalogo/9788539300945,literatura-infantil-brasileira-3-edicao
http://editoraunesp.com.br/catalogo/9788539300945,literatura-infantil-brasileira-3-edicao


 

 

84 

Pequeno 

Vocabulário do 

Português Arcaico 

Machado 

Filho, 

Américo 

Venâncio 

Lopes 

Edufba e Editora 

UNB 

http://www.edufba.

ufba.br/2014/12/peq

ueno-vocabulario-

do-portugues-

arcaico/ 

2014 60,00 1 60,00 

85 

História 

Sociopolítica da 

Lingua Portuguesa 

Faraco, 

Carlos 

Alberto 

Editora Parábola 

https://www.parabol

aeditorial.com.br/pe

squisa/?q=Hist%C3

%B3ria%20Sociopo

l%C3%ADtica%20

da%20Lingua%20P

ortugu 

2016 65,00 1 65,00 

86 

A Crítica Literária 

Brasileira em 

Perspectiva 

Cordeiro, 

Rogerio 

Ateliê Editorial 

https://www.atelie.c

om.br/?s=A+Cr%C

3%ADtica+Liter%C

3%A1ria+Brasileira

+em+Perspectiva&

post_type=product 

2013 52,00 1 52,00 

87 
Arquitetura Ufrgs: 

50 Anos de Historias 

Licht, 

Flavia 

Boni      

https://livraria.ufrgs.

br/produto/177/arqu

itetura-ufrgs-50-

anos-de-historias 

2002 28,90 1 28,90 

88 

A Vida Social das 

Coisas – As 

Mercadorias sob 

uma Perspectiva 

Cultural 

Appadurai, 

Arjun 

Editora EDUFF 

http://www.eduff.uf

f.br/index.php/livros

/146-a-vida-social-

das-coisas-as-

mercadorias-sob-

uma-perspectiva-

cultural 

ISBN: 978-85-228-

0420-6 

2008 59,00 1 59,00 

89 
Uma História das 

Idéias Linguísticas 

Colombat, 

Bernard. 

Puech, 

Christian e 

Fournier, 

Jean- 

Marie 

Editora Contexto 

http://editoracontext

o.com.br/uma-

historia-das-ideias-

linguisticas.html 

ISBN: 8552000067 

2017 49,90 1 49,90 

90 

Arquivística: Teoria 

e Pratica de uma 

Ciência da 

Informação  

Silva, 

Armando 

M. et Al 

Editora 

Afrontamento 

 ISBN: 

9789723604832 

1999 76,10 1 76,10 

91 Brasil Não é Longe Sussekind, Editora Companhia 1990 57,90 1 57,90 



 

 

Daqui O: O 

Narrador, A Viagem 

Flora Das Letras 

ISBN: 

9788571641006 

http://www.compan

hiadasletras.com.br/

detalhe.php?codigo

=10186 

92 
Enterrem As 

Correntes 

Hochschild

, Adam 

Editora Record 

ISBN: 

9788501073884 

http://www.record.c

om.br/livro_sinopse

.asp?id_livro=1679

6 

2005 97,90 4 391,60 

93 Império 

Hardt, 

Michael; 

Negri, 

Antonio 

Editora Record 

ISBN: 

9788501059550 

http://www.record.c

om.br/livro_sinopse

.asp?id_livro=2211

6 

2005 89,90 4 359,60 

94 
Império Por Escrito, 

O 

Algranti, 

Leila 

Mezan; 

Megiani, 

Ana Paula 

Alameda Editorial 

ISBN: 

9788579390067 

http://www.alameda

editorial.com.br/o-

imperio-por-escrito/ 

2009 80,00 4 320,00 

95 

Memória e 

Patrimônio:  

Contemporâneos 

Abreu, 

Regina e 

Chagas, 

Mário 

(ORGS.). 

Editora Lamparina 

ISBN: 

9788598271590 

http://www.lampari

na.com.br/livro_det

alhe.asp?idCodLivr

o=228 

2009 44,00 4 176,00 

96 

Normas 

Constitucionais 

Inconstitucionais 

Bachof, 

Otto 

Editora Almedina 

ISBN: 9788 

http://www.almedin

a.com.br/97885631

82005?search=norm

as%20constituciona

is563182005 

2014 63,00 4 252,00 



 

 

97 

Povo de Cam na 

Capital do Brasil, O: 

A Escravidão 

Urbana no Rio de 

Janeiro do Século 

XIX 

Soares, 

Luiz 

Carlos 

Editora 7 Letras 

ISBN: 

9788575774021 

http://www.7letras.c

om.br/o-povo-de-

cam-na-capital-do-

brasil.html 

2011 57,00 4 228,00 

98 
Problemas de 

Gênero 

Butler, 

Judith 

Editora Civilização 

Brasileira 

ISBN: 

9788520006115 

http://www.record.c

om.br/livro_sinopse

.asp?id_livro=2888

2 

2003 49,90 4 199,60 

99 

Relações Públicas e 

Marketing: 

Convergências Entre 

Comunicação e 

Administração 

Machado 

Neto, 

Manoel 

Marcondes 

Conceito Editora 

ISBN: 8599749021 

http://www.conceito

editorial.com.br/ 

http://www.livrariac

ultura.com.br/p/rela

coes-publicas-e-

marketing-

9031309?id_link=8

787 

2008 89,00 4 356,00 

100 
Teoria da 

Restauração 

Brandi, 

Cesare 

Ateliê Editorial 

ISBN: 8574806315 

http://www.atelie.co

m.br/livro/teoria-

restauracao 

2013 49,50 4 198,00 

101 

Visões da 

Liberdade: uma 

História das Últimas 

Décadas da 

Escravidão na Corte 

 

Chalhoub, 

Sidney 

Editora Companhia 

das Letras 

ISBN: 

9788571641167 

http://www.compan

hiadasletras.com.br/

detalhe.php?codigo

=10205 

1990 32,90 4 131,60 

102 
Constituinte de 

1987-1988 

Pilatti, 

Adriano 

Edfitora: Lumen 

Juris - RJ 

ISBN: 8537502928 

2008 120,00 4 480,00 

http://www.conceitoeditorial.com.br/
http://www.conceitoeditorial.com.br/


 

 

https://lumenjuris.c

om.br/?s=Constituin

te+de+1987-

1988%09Pilatti%2C

+Adriano&post_typ

e=product 

103 
Direitos Culturais no 

Brasil 

Souza, 

Allan 

Rocha de 

Editora: Azougue 

Editorial 

ISBN: 

9788579200892 

2013 48,00 4 192,00 

104 

Cativos e os Homens 

de Bem: 

Experiências Negras 

no Espaço Urbano 

Moreira, 

Paulo 

Staudt 

Editora EST 

Edições 

ISBN: 

9788575170380 

http://www.estedito

ra.com.br/Cativoseo

sHomensdeBemExp

erienciasNegrasnoes

pacourbano?search=

.%20Os%20cativos

%20e%20os%20ho

mens%20de%20be

m 

2004 38,00 4 152,00 

105 

Cidadão 

Constituinte: a Saga 

das Emendas 

Populares 

Francisco 

Whitaker; 

Carlos 

Michelles 

Editora Paz e Terra 

http://www.record.c

om.br/livro_sinopse

.asp?id_livro=2740

5 

1989 55,50 4 222,00 

106 

Descrição e 

Pesquisa: Reflexões 

em Torno dos 

Arquivos Pessoais 

Oliveira, 

Lucia 

Maria 

Velloso de 

Móbile Editorial 

ISBN: 

9788564502109 

ISBN: 

9788564502109 

http://www.mobiled

itorial.com.br/sinop

ses/descricao-e-

pesquisa-reflexoes-

em-torno-dos-

arquivos-

pessoais/dos-

arquivos-pessoais/ 

2012 45,00 1 45,00 

107 
Dez Lições Sobre 

Estudos Culturais 
Cevasco, 

Maria 

Editora Bom Tempo 

ISBN: 
2003 44,00 4 176,00 



 

 

Elisa 9788575590140 

http://www.boitemp

oeditorial.com.br/v3

/titles/view/dez-

lic%C3%B5es-

sobre-estudos-

culturais 

108 
Educação e 

Mudança 

Freire, 

Paulo 

Editora Paz e Terra 

ISBN: 

9788577531707 

http://www.record.c

om.br/livro_sinopse

.asp?id_livro=2766

5 

2011 29,90 1 29,90 

109 
Formação da 

Literatura Brasileira 

Candido, 

Antonio 

Editora Ouro Azul 

ISBN: 

9788588777606 

http://www.ourosob

reazul.com.br/editor

a_catalogo_det3alhe

.asp?idl=32 

2014 

 

112,00 

 

 

4 448,00 

110 

Gestão de Museus, 

Um Desafio 

Contemporâneo: 

Diagnóstico 

Museológico e 

Planejamento 

Cândido, 

Manuelina 

Maria 

Duarte 

Editora Medianiz 

ISBN: 

97885647130792 

http://www.mediani

z.com.br/livros/gest

ao_de_museus.html 

2013 40,00 4 160,00 

111 

Joaquim Nabuco e 

os Abolicionistas 

Britânicos 

(Correspondência 

1880-1905) 

Bethell, 

Leslie e 

Carvalho, 

José 

Murilo de 

(Orgs.) 

Editora TopBooks 

ISBN: 

9788574751672 

http://www.topbook

s.com.br/sinopses1.

asp?chave=284&top

ico=Joaquim%20Na

buco%20e%20os%

20abolicionistas%2

0brit%E2nicos%20(

Correspond%EAnci

a%201880-1905) 

2009 49,00 4 196,00 

112 

Métodos Para a 

Pesquisa em Ciência 

da Informação. 

Mueller, 

Suzane P. 

M. (org.) 

Editora Thesaurus 

ISBN: 

9788570626547 

2007 35,00 1 35,00 



 

 

http://www.saraiva.

com.br/metodos-

para-a-pesquisa-em-

ciencia-da-

informacao-

1979900.html?mi=

VITRINECHAORD

IC_frequentlybough

ttogether_product_1

979900 

113 

Politica, História e 

Método em Joaquim 

Nabuco 

Marson, 

Izabel 

Andrade 

Editora EDUFU 

ISBN: 

9788570781543 

http://www.edufu.uf

u.br/catalogo/livro/p

olitica-historia-e-

metodo-em-

joaquim-nabuco-

tessituras-da-

revolucao-e-da-

escravidao 

2008 35,00 1 35,00 

114 

Ponto de Cultura: O 

Brasil de Baixo Para 

Cima 

Turino, 

Célio 

Editora Anita 

Garibaldi 

ISBN: 

9788572770842 

Disponível em: 

http://iberculturaviv

a.org/wp-

content/uploads/201

6/02/C%C3%A9lio

Turino-04-A1-

Final-Baixa.pdf 

2012 35,00 1 35,00 

115 

Programa Cultura 

Viva: Políticas 

Culturais Para a 

Emancipação das 

Classes Populares 

Domingue

s, João 

Editora Multifoco 

ISBN: 

9788579611711 

http://editoramultifo

co.com.br/loja/prod

uct/programa-

cultura-viva-

pola%C2%ADticas-

culturais-para-a-

emancipaa%C2%A

7ao-das-classes-

populares 

2014 48,00 4 192,00 

http://editoramultifoc/
http://editoramultifoc/


 

 

116 

Regimes de 

Historicidade: 

Presentismo e 

Experiências do 

Tempo 

Hartog, 

François 

Editora Autêntica 

ISBN: 

9788565381468 

http://grupoautentic

a.com.br/autentica/li

vros/regimes-de-

historicidade-

presentismo-e-

experiencias-do-

tempo/866 

2014 59,80 4 239,20 

117 

Um Novo 

Paradigma: Para 

Compreender o 

Mundo de Hoje 

Touraine, 

Alain 

Editora Vozes – 

Edição Brasileira 

ISBN: 

9788532633187 

http://www.univers

ovozes.com.br/livra

riavozes/web/view/

PesquisaCommerce.

aspx?DeptoId=11&

Pesquisar=Touraine

,%20Alain 

2005 58,00 4 232,00 

118 
Análise de Dados 

Qualitativos 

Gibbs, 

Graham 

Artmed 

ISBN: 8536320559 

https://loja.grupoa.c

om.br/busca/default.

aspx?q=an%c3%81l

ise%20de%20dados

%20qualitativos 

2009 60,00 3 180,00 

119 Cultura na Prática 
Sahlins, 

Marshall 

Editora UFRJ 

Http://www.olharvir

tual.ufrj.br/2006/im

primir.php?id_edica

o=117&codigo=9 

2005 32,00 3 96,00 

120 

Da Diáspora: 

Identidades e 

Mediações Culturais 

Hall, 

Stuart; 

Sovik, Liv 

(org.) 

Editora UFMG 

ISBN: 8542300289 

http://www.editorau

fmg.com.br/pages/o

bra/25/da-diaspora-

identidades-e-

mediacoes-culturais 

2013 62,00 3 186,00 

121 
Dois Corpos do Rei, 

os: Um Estudo 

Sobre a Teologia 

Kantorowi

cz, Ernst h 

Editora Companhia 

das Letras 
1998 72,00 3 216,00 



 

 

Política Medieval ISBN: 

9788571647473 

http://www.compan

hiadasletras.com.br/

detalhe.php?codigo

=10821 

122 

Dom Obá II 

D'África Príncipe do 

Povo, O: Vida, 

Tempo e 

Pensamento de um 

Homem Livrede Cor 

Silva, 

Eduardo 

Editora companhia 

das letras 

ISBN: 

9788571647268 

http://www.compan

hiadasletras.com.br/

detalhe.php?codigo

=10798 

2011 46,00 3 138,00 

123 
História da Imprensa 

no Brasil 

Werneck 

Sodré, 

Nelson 

Edipucrs  

ISBN 13: 

9788539701063 

http://www.martinsf

ontespaulista.com.b

r/historia-da-

imprensa-no-brasil-

474018.aspx/p 

1987 85,10 3 255,30 

124 
História e Memória 

– vol 1 – História 

Le Goff, 

Jacques 

Editora Unicamp 

ISBN:  9724410277 
2000 131,00 3 393,00 

125 

Invenção dos 

Direitos Humanos, 

a: uma História 

Hunt, 

Lynn 

Editora Companhia 

das Letras 

ISBN:97885359145

97 

http://www.compan

hiadasletras.com.br/

detalhe.php?codigo

=12500 

2009 49,00 3 147,00 

126 

Meta-História: a 

Imaginação 

Histórica do Século 

XIX 

White, 

Hayden 

Editora: Edusp: 

ISBN: 

9788531400537 

http://www.edusp.c

om.br/detlivro.asp?i

d=19058 

1995 64,00 3 192,00 

127 
Negociação e 

Conflito: A 

Resistência Negra 

Reis, João 

José; Silva, 

Eduardo 

Editora Companhia 

das Letras 

ISBN: 

1989 36,00 3 108,00 

http://www.martinsfontespaulista.com.br/historia-da-imprensa-no-brasil-474018.aspx/p
http://www.martinsfontespaulista.com.br/historia-da-imprensa-no-brasil-474018.aspx/p
http://www.martinsfontespaulista.com.br/historia-da-imprensa-no-brasil-474018.aspx/p
http://www.martinsfontespaulista.com.br/historia-da-imprensa-no-brasil-474018.aspx/p
http://www.martinsfontespaulista.com.br/historia-da-imprensa-no-brasil-474018.aspx/p
http://www.companhiadasletras.com.br/detalhe.php?codigo=12500
http://www.companhiadasletras.com.br/detalhe.php?codigo=12500
http://www.companhiadasletras.com.br/detalhe.php?codigo=12500
http://www.companhiadasletras.com.br/detalhe.php?codigo=12500
http://www.edusp.com.br/detlivro.asp?ID=19058
http://www.edusp.com.br/detlivro.asp?ID=19058
http://www.edusp.com.br/detlivro.asp?ID=19058


 

 

no Brasil Escravista 9788571640665 

http://www.compan

hiadasletras.com.br/

detalhe.php?codigo

=10161 

128 Poesias Completas 

Silva, 

Alberto da 

Costa e 

Editora Nova 

Fronteira 

ISBN: 

9788520910870 

2000 46,90 3 140,70 

129 

Vida dos Escravos 

no Rio de Janeiro 

(1808-1850), A 

Karasch, 

Mary C. 

Editora Companhia 

das Letras 

ISBN: 

9788535900286 

Http://www.compan

hiadasletras.com.br/

detalhe.php?codigo

=10912 

2000 77,00 3 231,00 

130 

Brasil Não é Longe 

Daqui: O Narrador, 

A Viagem 

Süssekind, 

Flora 

Editora Companhia 

das Letras 

ISBN: 

9788571641006 

http://www.compan

hiadasletras.com.br/

detalhe.php?codigo

=10186 

1990 57,90 3 173,70 

131 

The Birth of the 

Museum: History, 

Theory, Politics 

Bennett, 

Tony 
Routledge 1995 172,43 3 517,29 

132 

Economia Política 

da Comunicação: 

convergência 

tecnológica e 

inclusão digital 

Brittos, 

Valério 

Cruz 

(Org.) 

Mauad 2011 66,50 3 199,50 

133 
Memória e 

Identidade 

Candau, 

Joël 
Contexto 2011 45,00 3 135,00 

134 

Environmental 

management: 

guidelines for 

museums and 

galleries 

Cassar, 

May 
Rutledge 1995 319,00 1 319,00 

135 No Innocent 

Deposits: Forming 

Cox, 

Richard J. 
Scarecrow Press 2004 178,30 2 356,60 



 

 

Archives by 

Rethinking 

Appraisal 

136 Cultura com Aspas 

Cunha, 

Manuela 

Carneiro 

da 

Cosacnaify 2009 72,00 3 216,00 

137 
The Museum 

Experience 

Falk, John 

H.; 

Dierking, 

Lynn D.  

Whalesback Books 1992 103,32 3 309,96 

138 

Moda e 

Modernidade na 

Belle Époque 

Carioca 

Feijão, 

Rosane 
Estação das Letras e 

Cores 
2011 44,00 3 132,00 

139 

American Archival 

Studies: Readings in 

Theory and Practice 

Jimerson, 

Randall 

The Society of 

American 

Archivists 

2000 43,99 3 131,97 

140 A Arte da Memória 
Yates, F. 

A. Unicamp 
2007 80,00 3 240,00 

141 

História, Memória e 

Literatura: o 

Testemunho na era 

das Catástrofes 

Seligmann

-Silva, 

Marcio 

Unicamp 2006 62,90 3 188,70 

142 

Mídia e Memória. A 

Produção de 

Sentidos nos Meios 

de Comunicação 

Ribeiro, 

Ana Paula 

G., 

Ferrreira, 

Lucia 

Maria 

Alves 

(Org.) 

Mauad X 2007 74,60 3 223,80 

143 
Antropologia das 

Emoções 

Rezende, 

Claudia 

Barcelos; 

Coelho, 

Maria 

Claudia 

FGV 2010 96,16 3 288,48 

144 
História Concisa do 

Teatro Brasileiro 
Prado, 

Décio de 
Edusp 2008 33,00 3 99,00 



 

 

Almeida 

145 

História e Imprensa: 

Representações 

Culturais e Práticas 

de Poder 

Neves, 

Lúcia 

Maria 

Bastos P.; 

Morel, 

Marco; 

Ferreira, 

Tania 

Maria 

Bessone da 

C. (Org.) 

DP&A 2006 58,00 3 174,00 

146 

Teorias das Mídias 

Digitais: 

Linguagens, 

Ambientes e Redes 

Martino, 

Luis 

Mauro Sa 

Vozes 2014 75,30 3 225,90 

147 

Dos Meios às 

Mediações: 

Comunicação, 

Cultura e 

Hegemonia 

Martin-

Barbero, J.  
UFRJ 2008 40,00 3 120,00 

148 

Consumidores e 

Cidadaos: Conflitos 

Multiculturais da 

Globalizaçao 

García 

Canclini, 

Néstor.  

UFRJ 2015 40,00 3 120,00 

149 The Mestizo Mind 
Gruzinski, 

Serge 

Taylor & Francis 

Ltd (Livros 

Digitais) 

2001 76,20 3 228,60 

150 AMemória Coletiva 
Halbwachs

, Maurice 
Centauro 2006 40,75 3 122,25 

151 

Escritas de si, 

Escritas do Outro: o 

Retorno do Autor e a 

Virada Etnográfica 

Klinger, 

Diana 

Irene 

7 letras 2012 39,60 3 118,80 

152 

Casa Grande e 

Senzala.  Formação 

da Família Brasileira 

sob o Regime da 

Economia Patriarcal 

Freyre, 

Gilberto 
Global 2006 120,00 3 360,00 

153 Sobrados e 

Mucambos: 
Freyre, Global 2004 115,00 3 345,00 



 

 

Decadência do 

Patriarcado Rural e 

Desenvolvimento do 

Urbano 

Gilberto 

154 
Formação 

Econômica do Brasil 

Furtado, 

Celso  

Editora Fundo de 

Cultura 

Brasil/Portugal 

2007 52,90 3 158,70 

155 Raízes do Brasil 

Holanda, 

Sérgio 

Buarque 

de  

José Olímpio 2015 44,90 3 134,70 

156 O Abolicionismo 
Nabuco, 

Joaquim  
Editora Vozes 2010 29,90 3 89,70 

157 
Encyclopedia of 

Archival Science 

Duranti, 

Luciana 

Rowman & 

Littlefield 
2015 368,86 1 368,86 

158 

Trusting records: 

legal, historical and 

diplomatic 

perspectives 

MacNeil, 

Heather Springer science 
2000 641,38 1 641,38 

159 

Personal Archives 

and a New Archival 

Calling: Readings, 

Reflections and 

Ruminations  

Cox, 

Richard J.  

ISBN-13: 978-

0980200478 

ISBN-10: 

0980200474 

2008 89,00 3 267,00 

160 

Ethics, 

Accountability and 

Recordkeeping in a 

Dangerous World  

Cox, 

Richard J.  
ISBN: 

9781856045964 
2006 21,48 3 64,44 

161 

Without Consent: 

The Ethics of 

Disclosing Personal 

Information in 

Public Archives  

Macneil, 

Heather 

ISBN-10: 

0810839644 

ISBN-13: 978-

0810839649 

2001 156,10 3 468,30 

162 

Political Pressure 

and the Archival 

Record 

Margaret 

Procter, 

Michael 

Cook, 

Caroline 

M. 

Williams 

Society of 

American 

Archivists 

2005 200,00 1 200,00 



 

 

(*) Fornecer a edição do ano de publicação especificado ou edição mais recente 

 

Nota: Os valores unitário e total descritos na tabela acima são os valores máximos aceitáveis 

pela FCRB. 

 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

A solicitação de aquisição de publicações visa dar continuidade ao desenvolvimento dos 

acervos da Biblioteca Infantojuvenil Maria Mazzetti, da Biblioteca São Clemente e do Acervo 

Mestrado. Essa relação de obras bibliográficas resultou de indicações feitas por tecnologistas e 

pesquisadores da FCRB e especificamente do PPGMA. Portanto, conforme quadros apresentados 

no Item 1, deste Termo de Referência, foram objeto de pesquisa no mercado editorial tendo em 

vista obter o preço de capa e, no mercado livreiro, visando obter o preço médio comercializado. 

Esses quadros apresentam um total de 184 (cento e oitenta e quatro) títulos, resultando em 339 

unidades físicas (exemplares). A descrição de cada publicação apresenta: título; autoria se houver; 

ano de edição, que pode ser mais recente; e outras informações que corroboram para melhor 

identificação. Considerando-se o valor máximo aceitável apurado, o total estimado para todas as 

309 publicações é de R$ 20.003,23 (vinte mil e três reais e vinte e três centavos). 

 

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS EM COMUNS 

3.1 Trata-se de bem comum, tendo em vista a disponibilidade no mercado de empresas que 

forneçam os bens em questão, cujas características podem ser objetivamente definidas 

por especificações e padrões de desempenho e qualidade usuais no mercado. 

 

4. DO PRAZO, ENDEREÇO DE ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO 

OBJETO 

4.1 O prazo de entrega das publicações é de 90 (noventa) dias, contados do recebimento da 

Nota de Empenho, em remessa única ou parcelada. O prazo poderá ser prorrogado 

mediante justificativa aceita pela FCRB; 

4.2 Endereço de entrega: Rua São Clemente, nº 134, bairro Botafogo, Rio de Janeiro, RJ. 

Setor responsável: Serviço de Biblioteca, localizado no 1º andar do Edifício-Anexo. 

Horário: das 09:00 às 17:00 horas, de segunda a sexta-feira; 

4.3 Os bens serão recebidos provisoriamente pelo(a) responsável pelo acompanhamento e 

fiscalização do contrato, imediatamente no momento da entrega dos bens acompanhados 

da Nota Fiscal/Fatura, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as 

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.  

4.4 Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta ou quando não 

estiver em perfeitas condições físicas referentes ao suporte ou à impressão/gravação, 

163 
A Arqueologia do 

Saber 

Foucault, 

Michel 

Forense 

Universitária 
1997 84,00 3 252,00 

                                                                                                          TOTAL 30

9 

R$ 

20.003,23 



 

 

devendo ser substituídos no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da notificação da 

contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

4.5 Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados 

do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e 

consequente aceitação mediante termo circunstanciado. 

4.5.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida 

dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento 

definitivo no dia do esgotamento do prazo. 

4.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 

contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

4.7. O recebimento das publicações, objeto da contratação, estará condicionado à conferência 

do quantitativo e a conferência da qualidade, em relação à cotação previamente aprovada 

pelo Serviço de Biblioteca e a Nota Fiscal discriminada apresentada pela 

CONTRATADA. 

4.8. Na descrição de cada item (publicação bibliográfica), na Nota Fiscal, deve constar o ano 

de edição da obra, sendo o fornecimento feito de acordo com a edição, se indicada, ou 

com edição mais atualizada. 

 

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

5.1. São obrigações da Contratante: 

5.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

5.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins 

de aceitação e recebimento definitivo; 

5.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

5.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 

comissão/servidor especialmente designado; 

5.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do 

objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

5.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada 

com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem 

como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus 

empregados, prepostos ou subordinados. 

 

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no edital, seus anexos e sua 

proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da 

boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 



 

 

6.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo 

e local constantes no edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na 

qual constarão as indicações referentes às publicações especificados no quadro; 

6.1.2. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os 

artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 

1990); 

6.1.3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de 

Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 

6.1.4. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 

antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo 

previsto, com a devida comprovação; 

6.1.5. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação; 

6.1.6. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 

 

7. DA SUBCONTRATAÇÃO 

7.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

 

8. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

8.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, 

desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação 

exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do 

contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da 

Administração à continuidade do contrato. 

 

9. CONTROLE DA EXECUÇÃO 

9.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para 

acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à 

regularização de falhas ou defeitos observados. 

9.1.1. O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será 

confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela 

autoridade competente. 

9.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante 

de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em 

corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade 

com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

9.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome 

dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à 



 

 

regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à 

autoridade competente para as providências cabíveis. 

 

10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1. Serão aplicadas as sanções previstas no edital; 

10.2. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-

se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, 

de 1999; 

10.3. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado 

à Administração, observado o princípio da proporcionalidade; 

10.4. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

 

11. DA DOTAÇÃO E DO VALOR ESTIMADO DO CERTAME  

11.1. As despesas decorrentes da presente Contratação correrão à conta da Ação de 

Acervos Documentais do Patrimônio Cultural; 

11.2. Estima-se a despesa em R$ 20.003,23 (vinte mil e três reais e vinte e três 

centavos); 

11.3. Fica estabelecido que o valor total estimativo acima seja meramente referencial e 

tem a única finalidade de subsidiar os licitantes na elaboração de suas propostas. 

 

12. DO PREÇO 

12.1. Para fins de julgamento será adotado o critério de menor preço, fixo e 

irreajustável, oferecido para cada exemplar correspondente a cada título indicado. 

 

13. DA VIGÊNCIA  

13.1. A vigência será de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir do recebimento da 

Nota de Empenho. 

 

14. ÁREAS DE ABRANGÊNCIA DAS PUBLICAÇÕES A SEREM ADQUIRIDAS 

14.1. As áreas do conhecimento abrangidas pelas publicações a serem adquiridas são 

referentes às áreas de pesquisa e de ensino da FCRB. 

 

 

 

 



 

 

PROCESSO Nº 01550.000222/2017-15 

 

ANEXO II 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2017 

 

 

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇO 

 

Item Título Autor 
Editora/

ISBN 

Ano 

Publ 
Vol. 

Qtd Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

  
     

R$ ...... R$ ....... 

  
     

R$ ...... R$ ....... 

 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ XXXXX (por extenso) 

 

Declaramos inteira submissão as condições constantes do Pregão Eletrônico nº 14/2017e que 

os preços cotados incluem todos os custos diretos e indiretos, tais como despesas com mão de 

obra, impostos, frete e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no 

fornecimento do objeto desta licitação. 

  

Prazo, local de execução do objeto e condições de pagamento: conforme edital. 

 

Validade da proposta: 60 dias corridos no mínimo.  

 

Data: ____/____/_____ 

 

___________________________ 

Assinatura e carimbo do fornecedor 

 

Dados do representante legal da empresa para fim de contratação. 

Nome: 

Cargo: 

RG nº:                                                                 

CPF nº: 

 

Dados bancários da empresa 

 

Banco:                               Agência:                                     Conta corrente:                                                                 

 

 

 

 

 



 

 

PROCESSO Nº 01550.000222/2017-15 

 

ANEXO III 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2017 

 

 

CLÁUSULAS NECESSÁRIAS 

 

 

NOTA DE EMPENHO: 2017NEXXXXXX   VALOR: R$ XXXX 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

Vinculam-se a este instrumento o Edital do Pregão Eletrônico nº 14/2017 e seus Anexos, bem 

como a Proposta Comercial da Contratada, constantes do Processo nº 01550.000222/2017-15, 

independentemente de transcrição. 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA 

O descumprimento injustificado de uma das obrigações previstas no Termo de Referência ou na 

proposta, ou ainda a inexecução parcial ou total do objeto ensejará aplicação de penalidade, nos 

termos do art. 87, da Lei nº 8.666/93, bem como rescisão, nos termos dos arts. 77 a 80, da mesma 

Lei. 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA 

A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade 

com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

para contratação com a Administração Pública Federal. 

 

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Fica a CONTRATADA sujeita às penalidades previstas no Edital.   

 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – As penalidades são independentes e a aplicação de uma não 

exclui a das outras. 

 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA – O prazo para pagamento das multas será de até 05 (cinco) dias 

úteis a contar da data de intimação e será recolhida junto ao SEOF/FCRB. 

 

SUBCLÁUSULA TERCEIRA – A critério da Administração e em sendo possível, o valor devido 

será descontado dos créditos que porventura a CONTRATADA tenha a receber da FCRB. 

 

SUBCLÁUSULA QUARTA – Não havendo pagamento pela CONTRATADA, o valor será 

inscrito como dívida ativa, sujeitando-se ao processo executivo. 

 

SUBCLÁUSULA QUINTA – A critério da Administração, poderão ser suspensas as penalidades, 

no todo ou em parte, quando justificado pela CONTRATADA e aceito pela CONTRATANTE. 

 



 

 

SUBCLÁUSULA SEXTA – A aplicação de qualquer penalidade prevista nesta cláusula não 

impedirá a FCRB de pleitear valores a título de perdas e danos. 

 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA RESCISÃO 

Conforme o disposto no inciso IX, do artigo 55, da Lei nº 8.666/93, a CONTRATADA reconhece 

os direitos da CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77, do 

referido Diploma Legal. 

 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA– A ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 78, da 

Lei n° 8.666/93 ensejará a rescisão do presente Contrato, sendo que a efetiva rescisão somente 

poderá se dar por uma das formas previstas no art. 79 da Lei nº 8.666/93. Não há hipótese de 

rescisão de pleno direito nem por ato unilateral da CONTRATADA. 

 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA– Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos 

autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

 

SUBCLÁUSULA TERCEIRA– A rescisão administrativa ou amigável será precedida de 

autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. 

 

SUBCLÁUSULA QUARTA– A rescisão determinada por ato unilateral e escrita da 

Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XI, do art. 78, da Lei n° 8.666/93, acarreta 

as consequências previstas nos incisos II e IV, do art. 87 do mesmo diploma legal, sem prejuízo 

das demais sanções previstas. 

 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

A CONTRATADA responderá por quaisquer danos ou prejuízos pessoais ou materiais que seus 

empregados ou prepostos, em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, venham a causar aos 

bens da CONTRATANTE em decorrência da entrega do objeto deste Contrato, incluindo, 

também, os danos materiais ou pessoais a terceiros, a que título for. 

 

SUBCLÁUSULA ÚNICA - A CONTRATANTE estipulará prazo à CONTRATADA para 

reparação de danos porventura causados. 

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA E DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Esta contratação terá vigência de 120 (cento e vinte) dias a contar 

da data do recebimento da Nota de Empenho, podendo ser prorrogada até o limite de vigência do 

crédito orçamentário respectivo. 

 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - O prazo de execução do objeto será de até 90 (noventa) dias 

corridos, podendo ser prorrogado durante a vigência da contratação, mediante justificativa da 

CONTRATADA aceita pela FCRB. 

 

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - A retirada da Nota de Empenho acompanhada deste instrumento 

pela CONTRATADA, o seu recebimento via fax, via Correios ou por meio eletrônico, dentro do 

prazo de validade da proposta, implica no pleno conhecimento do inteiro teor deste instrumento, 

assim como na adesão incondicional aos seus termos. 



 

 

 

 

CLÁUSULA OITAVA - O foro para dirimir os possíveis litígios que decorrerem da execução 

deste instrumento será o da Justiça Federal, Seção Judiciária do Rio de Janeiro, sendo competente 

uma das varas cíveis da Capital. 

 

 

Rio de Janeiro,     de                     de  2017. 

 

 

 

 

 

RONALDO LEITE PACHECO AMARAL 

Coordenador-Geral de Administração  

 


