PREGÃO ELETRÔNICO
FUNDAÇÃO CASA DE RUI BARBOSA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2016
(Processo Administrativo n° 01550.000198/2016-33)

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 Setor de Licitações, Contratos e Convênios, sediada na Rua São
Clemente, nº 134, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.260-000, realizará licitação,
destinada exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno
porte,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: 05/10/2016 (QUARTA-FEIRA)
Horário: 10:00h
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 2016, 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$ 27.200,58.

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. A participação neste Pregão é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno
porte, 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 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 entidade de menor porte deverá
declarar:
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;
4.6. Deverá assinalar, ainda, “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico,
relativo às seguintes declarações:
4.6.1.
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;
4.6.2.
que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
4.6.3.
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;
4.6.4.
que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução
Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009.
4.6.5.
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 transcurso da 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.

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:
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.
licitante;

prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do

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 alessandro.carvalho@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 Setor de Licitações, Contratos e Convênios, 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.
8.9. Constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, o
licitante será convocado 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. 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 Setor de Licitações,
Contratos e Convênios, 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 120 (cento e vinte) 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.
A 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. Em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei nº 8.666/93 o objeto deste certame
será recebido na seguinte forma:.
I - Provisoriamente - Imediatamente após efetuada a entrega do objeto, para efeito de
verificação da conformidade de suas especificações, e apresentação do documento fiscal
correspondente aos materiais entregues;
II - Definitivamente - No prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento do
Termo Provisório, e após verificado e comprovado o adimplemento de todas as obrigações
contratuais.Os recebimentos serão emitidos pelo responsável pelo acompanhamento e
fiscalização do contrato, o qual confirmará a aceitação definitiva dos materiais, após
comprovada a adequação do objeto aos termos contratuais.
15.2. Se, após o recebimento provisório, constatar-se que os materiais foram entregues em
desacordo com a proposta, após a notificação do contratado, será interrompido o prazo de
recebimento definitivo até que seja sanada a situação.
15.3. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a obrigação da Contratada em
reparar, corrigir ou substituir as suas expensas, no total ou em parte, o objeto contratado em
que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.
15.4. O recebimento e o pagamento serão feitos depois do fornecimento dos materiais
previstos em cada item.

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 30 (trinta) dias,
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 enquadramentocomo 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:
17.4.1.

inexecutar total ou parcialmente o contrato;

17.4.2.

apresentar documentação falsa;

17.4.3.

comportar-se de modo inidôneo;

17.4.4.

cometer fraude fiscal;

17.4.5.

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:
advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não
acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;
17.5.1.

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;
17.5.2.

multa pelo não atendimento de eventuais exigências formuladas pela
fiscalização do contrato: até 1% sobre o valor global da proposta;
17.5.3.

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;
17.5.4.

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;
17.5.5.

suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de
contratar com a FCRB, por prazo de até 02 (dois) anos;
17.5.6.

impedimento de licitar ou contratar com a Administração Pública Federal e
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos;
17.5.7.

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93.
17.5.8.

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:
alessandro.carvalho@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.

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 - Setor de Licitações, Contratos e Convênios
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;

20.10.3.

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

Rio de Janeiro, 22 de setembro de 2016.

RONALDO LEITE PACHECO AMARAL
Coordenador-Geral de Planejamento e Administração

PROCESSO Nº 01550.000198/2016-33
ANEXO I
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2016

TERMO DE REFERÊNCIA
1 - DO OBJETO E DO PREÇO ESTIMADO
Aquisição de publicações bibliográficas, conforme especificações, quantidades e exigências
constantes na tabela abaixo:

AUTOR

Editora / Link / ISBN

1

ABOLIÇÃO :
UMA HISTÓRIA
DA
ESCRAVIDÃO E
DO
ANTIESCRAVIS
MO

2

AGUDAS:OS “
BRASILEIROS “
DO BENIM

GURAN, MILTON

3

ALEGORIA DO
PATRIMÔNIO,
A

CHOADY,
FRANÇOISE

4

ANÁLISE DE
DADOS
QUALITATIVOS

GIBBS GRAHAM

ARTMED
ISBN: 8536320559

2009

5

ARQUIVÍTICA :
TEORIA E
PRÁTICA DE
UMA CIÊNCIA
DA
INFORMAÇÃO

SILVA,
ARMANDO M. ET
AL

AFRONTAMENTO

2002

DRESCHER,
SEYMOUR

EDITORA UNESP
ISBN: 9788539301843
http://www.editoraunesp.c
om.br/catalogo/97885393
01843,abolicao
EDITORA NOVA
FRONTEIRA
ISBN: 9788520910672
http://www.ediouro.com.b
r/novo/livro/agudas
EDITORA UNESP
ISBN: 8574480304
http://www.editoraunesp.c
om.br/catalogo/85744803
04,alegoria-dopatrimonio-a

VALOR
UNITÁRIO
ESTIMADO
(R$)

QTD

TÍTULO

ANO
PUB.

ITEM

LIVROS
VALOR
TOTAL
ESTIM.
(R$)

115,00

3

345,00

2001

39,90

3

119,70

2001

58,00

3

156,00

60,00

3

180,00

89,10

3

267,30

6

7

8

9

10

ARQUIVOLOGI
A R CIÊNCIA
DA
INFORMAÇÃO

FONSECA,
MARIA ODILA

ARQUIVOS
LITERÁRIOS

SOUZA, ENEIDA
MARIA DE E
MIRANDA,
WANDER MELO
(ORG)

ARQUIVOS
MODERNOS :
PRINCÍPIOS E
TÉCNICAS

SCHELLEMBER
RG, T.R

ARQUIVOS
PERMANENTES
: TRATAMENTO
DOCUMENTAL
–

BELLOTTO,
HELOÍSA
LIBERALLI

ARTE DA
PESQUISA, A

BOOTH WAYNE
C.

FUNDAÇÃO GETÚLIO
VARGAS

ISBN: 85-2250374-5
http://editora.fgv.br/arqui
vos-modernos-principiose-tecnicas

EDITORA FUNDAÇÃO
GETULIO VARGAS
ISBN: 8522504741
http://editora.fgv.br/arqui
vos-permanentestratamento-documental

2009

2006

2008

25,00

3

75,00

38,00

3

114,00

47,00

3

141,00

44,00

3

132,00

2005

79,00

3

237,00

CHARTIER,
ROGER

EDITORA UNESP
ISBN: 9788571392236
http://editoraunesp.com.br
/catalogo/9788571392236
,aventura-do-livro-a-doleitor-ao-navegadorconversacoes-com-jeanlebrun

1998

66,00

3

198,00

EDITORA
COMPANHIA DAS
LETRAS
ISBN: 9788585095130
http://www.companhiadas
letras.com.br/detalhe.php?
codigo=10013

1987

44,90

3

134,70

EDITORA BRIQUET DE
LEMOS - CASA DA
PALAVRA
ISBN: 8585637137
http://www.briquetdelemo
s.com.br/o-bibliografoaprendiz.html

2005

25,00

3

75,00

EDITORA
COMPANHIA DAS

1990

54,90

3

164,70

11

12

BESTILIZADOS,
OS: O RIO DE
JANEIRO E A
REPÚBLICA
QUE NUNCA
FOI .

CARVALHO,
JOSE MURILO DE

BIBLIÓFILO
APRENDIZ, O

MORAES,
RUBENS BORBA
DE

BRASIL NÃO É
LONGE DAQUI

SUSSEKIND,

14

Ateliê Editorial
ISBN: 857480-1550
http://www.atelie.com.br/l
ivro/arquivos-literarios/

2005

MARTINS EDITORA
ISBN: 8533621574
http://www.martinsfontes
paulista.com.br/arte-dapesquisa-a-119084.aspx/p

AVENTURA DO
LIVRO , A : DO
LEITOR AO
NAVEGADOR:
CONVERSAÇÕE
S COM JEAN
LEBRUM.

13

FGV
http://editora.fgv.br/arqui
vologia-e-ciencia-dainformacao

O:O
NARRADOR , A
VIAGEM

FLORA

LETRAS
ISBN: 9788571641006
http://www.companhiadas
letras.com.br/detalhe.php?
codigo=10186
EDITORA MARTIN
CLARET
ISBN: 9788572329439
http://www.martinclaret.c
om.br/index.php/osbruzundangas/

15

BRUZUNDANG
AS, OS

BARRETO, LIMA

16

CAMINHOS DA
IDENTIDADE:
ENSAIOS
SOBRE
ETNICIDADE E
MULTICULTUR

OLIVEIRA,
ROBERTO
CARDOSO DE

EDITORA UNESP
ISBN: 8571396833
http://www.editoraunesp.c
om.br/catalogo/85713968
33,caminhos-daidentidade

17

CASA E A RUA,
A: ESPAÇO,
CIDADANIA,
MULHER E
MORTE NO
BRASIL DAMATTA,
ROBERTO

DAMATTA,
ROBERTO

EDITORA ROCCO
ISBN: 853250759X
http://www.rocco.com.br/
index.php/livro?cod=346

18

CATIVOS E OS
HOMENS DE
BEM:
EXPERIÊNCIAS
NEGRAS NO
ESPAÇO
URBANO

MOREIRA,
PAULO STAUDT

19

CHATÔ: O REI
DO BRASIL
(EDIÇÃO
ECONÔMICA)

MORAIS,
FERNANDO

20

CHOQUE DE
CIVILIZAÇÕES:
EA
RECOMPOSIÇÃ
O DA ORDEM
MUNDIAL, O
(FORMATO: 16
X 23)

HUNTINGTON,
SAMUEL P

EDITORA OBJETIVA
ISBN: 8573021306
http://www.objetiva.com.
br/livro_ficha.php?id=127

21

CIDADÃO
CONSTITUINTE
: A SAGA DAS
EMENDAS
POPULARES -

FRANCISCO
WHITAKER;
CARLOS
MICHELLES

EDITORA PAZ E
TERRA
http://www.record.com.br
/livro_sinopse.asp?id_livr
o=27405

22

CILADAS DA
DIFERENÇA

PIERUCCI,
ANTÔNIO
FLÁVIO

23

COMO SE FAZ

UMBERTO ECO

EDITORA 34
ISBN: 9788573261349
http://www.editora34.com
.br/detalhe.asp?id=123
Edição Revista e
Atualizada

EDITORA EST
EDIÇÕES
ISBN: 9788575170380
http://www.esteditora.co
m.br/CativoseosHomensd
eBemExperienciasNegras
noespacourbano?search=.
%20Os%20cativos%20e
%20os%20homens%20de
%20bem
EDITORA
COMPANHIA DAS
LETRAS
ISBN: 9788535919776
http://www.companhiadas
letras.com.br/detalhe.php?
codigo=87004

22,90

3

68,70

2006

52,00

3

156,00

2014

26,50

3

79,50

2004

38,00

3

114,00

2001

49,00

3

149,70

2010

72,90

3

218,70

55,50

3

166,50

2008

47,00

3

141,00

2013

45,00

3

135,00

UMA TESE

24

COMUNICAÇÃ
OE
DIFERENÇA:
UMA
FILOSOFIA DE
GUERRA PARA
USO DOS
HOMENS
COMUNS

25ª Ed.
ISBN: 9788527300797
http://www.editora34.com
.br/detalhe.asp?id=123

D'AMARAL,
MARCIO
TAVARES

EDITORA UFRJ
ISBN: 8571082758
http://www.editora.ufrj.br
/produto/20/comunicacaoe-diferenca--umafilosofia-de-guerra-parauso-dos-homens-comuns

2014

38,00

3

114,00

76,30

3

228,90

25

CONDIÇÃO
PÓS-MODERNA

HARVEY, DAVID

EDIÇÕES LOYOLA
ISBN: 8515006790
http://www.loyola.com.br
/produtos_descricao.asp?l
ang=&codigo_produto=2
256

26

CONHECIMENT
O PRUDENTE
PARA UMA
VIDA
DECENTE: 'UM
DISCURSO
SOBRE AS
CIÊNCIAS'
REVISITADO

SANTOS,
BOAVENTURA
DE SOUSA

CORTEZ EDITORA
ISBN: 9788524909832
http://www.livrariacultura
.com.br/p/conhecimentoprudente-para-uma-vidadecente-3141135

1989

89,00

3

267,00

CONSTITUIÇÃO
DE 1988 NA
VIDA
BRASILEIRA, A
-

OLIVEN, RUBEN
GEORGE,
RIDENTI,
MARCELO E
BRANDÃO,
GILDO MARÇAL
(ORGS).

EDITORA: ANPOCS
ISBN 9788560438822
http://portal.anpocs.org/po
rtal/index.php?page=shop
.product_details&flypage
=flypage_images.tpl&pro
duct_id=19&category_id
=6&option=com_virtuem
art&Itemid=201

2012

40,00

3

120,00

28

CONSTITUIÇÃO
DE 1988, A:
PASSADO E
FUTURO

CARVALHO,
MARIA ALICE
REZENDE DE,
ARAUJO, CÍCERO
E SIMÕES, JÚLIO
ASSIS (ORGS.);
FRAGA,
ALEXANDRE
BARBOSA... (ET
AL)

EDITORA ANPOCS,
ADERALDO &
ROTHSCHILD
ISBN 9788579700026
http://portal.anpocs.org/po
rtal/index.php?page=shop
.product_details&flypage
=flypage_images.tpl&pro
duct_id=18&category_id
=6&option=com_virtuem
art&Itemid=201

2011

45,00

3

135,00

29

CONSTITUINTE
DE 1987-1988

PILATTI,
ADRIANO

EDITORA: LUMEN
JURIS - RJ
ISBN: 8537502928

2008

67,00

3

216,00

30

CRÍTICA
GENÉTICA:
FUNDAMENTO
S DOS
ESTUDOS
GENÉTICOS
SOBRE O
PROCESSO DE

SALLES, CECILIA
ALMEIDA

EDITORA EDUC
ISBN 9788528303728
http://www.pucsp.br/educ
/

2008

19,00

3

57,00

27

CRIAÇÃO
ARTÍSTICA
EDITORA
BRASILIENSE
ISBN: 9788511070149
http://www.editorabrasilie
nse.com.br/catalogo.php?i
d=139
EDITORA CORTEZ
ISBN: 8524911905
http://www.cortezeditora.
com.br/busca/3/0/0/Mais
Recente/Decrescente/20/1
////buscaavancada_cultura
-edemocracia______.aspx
EDITORA FUNDAÇÃO
GETULIO VARGAS
ISBN: 8522506582
http://editora.fgv.br/cultur
a-e-patrimonio
EDITORA UFRJ
http://www.olharvirtual.uf
rj.br/2006/imprimir.php?i
d_edicao=117&codigo=9
PAPIRUS EDITORA
ISBN: 9788530803308
http://www.papirus.com.b
r/livros_detalhe.aspx?cha
ve_livro=3821&pagina=0
&origem=livros.aspx&op
cao=pesquisa&qual=autor
&descricao=CERTEAU
EDITORA EDUSC
ISBN: 8574601462
http://www.edusc.com.br/
do/Produto/126/cultura:_a
_visao_dos_antropologos

31

CULTURA
BRASILEIRA E
IDENTIDADE
NACIONAL

ORTIZ, RENATO

32

CULTURA E
DEMOCRACIA:
O DISCURSO
COMPETENTE
E OUTRAS
FALAS

CHAUI,
MARILENA

33

CULTURA E
PATRIMÔNIO

OLIVEIRA,
LUCIA MARIA
LIPPI

34

CULTURA NA
PRÁTICA

SAHLINS,
MARSHALL

35

CULTURA NO
PLURAL, A -

CERTEAU,
MICHEL DE

36

CULTURA, A
VISÃO DOS
ANTROPÓLOG
OS

KUPER, ADAM

37

CULTURAS
HÍBRIDAS:
ESTRATÉGIAS
PARA ENTRAR
E SAIR DA
MODERNIDADE

CANCLINI,
NESTOR GARCIA

Editora: EDUSP
ISBN: 9788531403828
http://www.edusp.com.br/
detlivro.asp?ID=41416

38

DESCRIÇÃO E
PESQUISA:
REFLEXÕES EM
TORNO DOS
ARQUIVOS
PESSOAIS

HALL, STUART;
SOVIK, LIV
(ORG.)

EDITORA UFMG
ISBN: 8542300289
http://www.editoraufmg.c
om.br/pages/obra/25/dadiaspora-identidades-emediacoes-culturais

39

DESCRIÇÃO E
PESQUISA:
REFLEXÕES EM
TORNO DOS
ARQUIVOS
PESSOAIS

OLIVEIRA,
LUCIA MARIA
VELLOSO DE

40

DEZ LIÇÕES
SOBRE
ESTUDOS

CEVASCO,
MARIA ELISA

MÓBILE EDITORIAL
ISBN: 9788564502109
http://www.mobileditorial
.com.br/sinopses/descrica
o-e-pesquisa-reflexoesem-torno-dos-arquivospessoais/
EDITORA BOMTEMPO
ISBN: 9788575590140
http://www.boitempoedito
rial.com.br/v3/titles/view/

1998

45,80

3

137,40

2011

58,00

3

174,00

2008

41,00

3

123,00

2005

32,00

3

96,00

2001

57,90

3

173,70

175,00

3

525,00

66,00

3

198,00

2013

62,00

3

186,00

2012

45,00

3

135,00

2003

39,00

3

117,00

CULTURAIS

dez-lic%C3%B5es-sobreestudos-culturais

41

DIÁLOGO
ENTRE AS
CULTURAS: DO
UNIVERSAL AO
MULTICULTUR
ALISMO, O -

JULLIEN,
FRANÇOIS

EDITORA: ZAHAR
ISBN: 9788537801765
http://www.zahar.com.br/l
ivro/o-di%C3%A1logoentre-culturas

42

DIÁRIOS 18731910

NABUCO,
JOAQUIM

EDITORA: BEM-TE-VI
ISBN: 9788588747197
http://www.editorabemtev
i.com.br/livros/detalhes/1
8

43

DICIONÁRIO
AURÉLIO

FERREIRA,
AURÉLIO
BUARQUE DE
HOLANDA

44

DICIONÁRIO
DE POLÍTICA

BOBBIO,
NOBERTO ET AL

45

DICIONÁRIO
DE
TERMINOLOGI
A
ARQUIVÍSTICA.
(VERSÃO
BOLSO)

CAMARGO, ANA
MARIA DE
ALMEIDA;
BELLOTO,
HELOÍSA
LIBERALLI
(COORD)

54,90

3

164,70

60,00

3

180,00

2010

374,80

3

1.124,40

2010

109,00

3

327,00

CENTRO DE
MEMÓRIA DA
EDUCAÇÃO
FEUSP/FAPESP

2010

50,00

3

150,00

EDITORA: OBJETIVA
Ed. impressa
acompanhada de CRROM.
ISBN: 9788573029635
http://www.objetiva.com.
br/livro_ficha.php?id=706

2009

299,00

3

899,70

Editora Positivo
ISBN: 9788538541981
http://www.editorapositiv
o.com.br/editorapositivo/dicionarios/aureli
o/dicionario-aurelio.html
EDITORA
UNIVERSIDADE DE
BRASÍLIA
ISBN: 9788523003081
http://www.editora.unb.br
/lstDetalhaProduto.aspx?p
id=174

2014

DICIONÁRIO
HOUAISS DA
LÍNGUA
PORTUGUESA

INSTITUTO
ANTÔNIO
HOUAISS

47

DIREITOS
CULTURAIS NO
BRASIL

SOUZA, ALLAN
ROCHA DE

Editora: Azougue
Editorial
ISBN: 9788579200892

2013

48,00

3

144,00

48

DIREITOS E
CIDADANIA:
MEMÓRIA,
POLÍTICA E
CULTURA

GOMES, ÂNGELA
DE CASTRO

EDITORA FGV
ISBN: 8522506264
http://editora.fgv.br/direit
os-e-cidadania-memoriapolitica-e-cultura

2011

35,00

3

105,00

49

DOCUMENTO
ARQUIVÍSTICO
ANTE À
REALIDADE
DIGITAL, O:

UMA REVISÃO
CONCEITUAL
NECESSÁRIA RONDINELLI,
ROSELY CURI

2013

48,00

3

144,00

50

DOIS CORPOS
DO REI, OS: UM
ESTUDO SOBRE

1998

72,00

3

216,00

46

FGV
ISBN: 978-85-225-14267
http://editora.fgv.br/odocumento-arquivisticoante-a-realidade-digitaluma-revisao-conceitualnecessaria
EDITORA
COMPANHIA DAS
LETRAS

A TEOLOGIA
POLÍTICA
MEDIEVAL

51

DOM OBÁ II
D'ÁFRICA
PRÍNCIPE DO
POVO, O: VIDA,
TEMPO E
PENSAMENTO
DE UM HOMEM
LIVRE DE COR

52

EDUCAÇÃO E
MUDANÇA -

53

EM COSTAS
NEGRAS: UMA
HISTÓRIA DO
TRÁFICO DE
ESCRAVOS
ENTRE A
ÁFRICA E O
RIO DE
JANEIRO

54

ENSINO DE
HISTÓRIA:
CONCEITOS,
TEMÁTICAS E
METODOLOGIA
-

KANTOROWICZ,
ERNST H

ISBN: 9788571647473
http://www.companhiadas
letras.com.br/detalhe.php?
codigo=10821

SILVA,
EDUARDO

EDITORA
COMPANHIA DAS
LETRAS
ISBN: 9788571647268
http://www.companhiadas
letras.com.br/detalhe.php?
codigo=10798

FREIRE, PAULO

EDITORA PAZ E
TERRA
ISBN: 9788577531707
http://www.record.com.br
/livro_sinopse.asp?id_livr
o=27665

ABREU, MARTHA

EDITORA
COMPANHIA DAS
LETRAS
ISBN: 9788571646469
http://www.companhiadas
letras.com.br/detalhe.php?
codigo=10734

2011

46,00

3

138,00

27,90

3

83,70

1997

60,00

3

164,70

ABREU, MARTHA

EDITORA CASA DA
PALAVRA
ISBN: 9788587220640
http://www.casadapalavra
.com.br/livros/226/Ensino
+de+historia

2003

35,00

3

105,00

2005

87,90

3

263,70

55

ENTERREM AS
CORRENTES

HOCHSCHIID,
ADAM

EDITORA RECORD
ISBN: 9788501073884
http://www.record.com.br
/livro_sinopse.asp?id_livr
o=16796

56

ENTRE A MÃO
E OS ANEIS: A
LEI DOS
SEXAGENARIO
S E OS
CAMINHOS DA
ABOLIÇAO NO
BRASIL

MENDONÇA,
JOSELI MARIA
NUNES

EDITORA UNICAMP
ISBN: 9788526808171
http://www.funcamp.unic
amp.br/editoraunicamp/C
atalogo

2008

40,00

3

120,00

57

ERA DOS
DIREITOS, A -

BOBBIO,
NORBERTO

EDITORA CAMPUS /
ELSEVIER
ISBN: 9788535215618

2004

105,90

3

317,70

58

ESCRAVIDÃO E
HISTÓRIA
ECONÔMICA:
DEMOGRAFIA
DE MINAS
GERAIS, 17201888

BERGAD, LAIRD
W.

EDUSC
ISBN: 8574602280

2004

63,60

3

190,80

59

ESCRAVOS
DAQUI, DALI E
DE MAIS ALÉM

MOTTA, JOSÉ
FLAVIO

Editora: Alameda
ISBN: 9788579391538
http://www.alamedaeditor

2014

67,00

3

201,00

ial.com.br/escravosdaqui-dali/
60

ESCRITA DO
PASSADO EM
MUSEUS
HISTÓRICOS, A

SANTOS,
MYRIAN
SEPÚLVEDA DOS

EDITORA GARAMOND
ISBN: 8576171126

2006

40,00

3

120,00

61

ESCRITOS
SOBRE ARTE E
MODERNISMO
BRASILEIRO

BATISTA,
MARTA ROSETTE

EDITORA 34
ISBN: 9788563604019
http://www.editora34.com
.br/detalhe.asp?id=718

2012

54,00

3

162,00

62

ESTABELECIDO
S E OS
OUTSIDERS,
OS:
SOCIOLOGIA
DAS RELAÇÕES
DE PODER A
PARTIR DE
UMA PEQUENA
COMUNIDADE -

ELIAS,
NORBERT;
SCOTSON, JOHN
L.

EDITORA J. ZAHAR
ISBN: 9788571105478
http://www.zahar.com.br/l
ivro/os-estabelecidos-eos-outsiders

2006

64,90

3

194,70

63

ESTRUTURA
DAS
REVOLUÇÕES
CIENTÍFICAS, A

KUHN, THOMAS
S.

EDITORA
PERSPECTIVA
ISBN: 9788527301114
http://www.editoraperspe
ctiva.com.br/index.php?a
pg=cat&npr=333&pg=&u
id=082120150102220841
49218179

2013

43,00

3

129,00

64

FEDERALISMO
E POLÍTICAS
CULTURAIS NO
BRASIL -

ALEXANDRE
BARBALHO;
JOSÉ MÁRCIO
BARROS; LIA
CALABRE (ORG.)

EDITORA EDUFBA
ISBN: 9788523211066
http://www.edufba.ufba.b
r/2014/07/federalismo-epoliticas-culturais-nobrasil-colecao-cult/

2013

40,00

3

120,00

65

FORÇA
NORMATIVA
DA
CONSTITUIÇÃO
,A

HESSE, KONRAD

EDITORA SAFE
ISBN: 8588278189
http://www.fabriseditor.co
m.br/site/livro.asp?idProd
uto=9915

1996

20,00

3

60,00

66

FORMAÇÃO DA
LITERATURA
BRASILEIRA

CANDIDO,
ANTONIO

2014

112,00

3

336,00

67

FORMAÇÃO DO
ESPÍRITO
CIENTÍFICO, A

BACHELARD,
GASTON

62,00

3

186,00

68

GENÉTICA DOS
TEXTOS, A

MARC DE BIASI,
PIERRE

2010

37,00

3

123,00

69

GESTÃO DE
MUSEUS, UM
DESAFIO

CÂNDIDO,
MANUELINA

2013

40,00

3

120,00

EDITORA OURO AZUL
ISBN: 9788588777606
http://www.ourosobreazul
.com.br/editora_catalogo_
det3alhe.asp?idl=32
EDITORA
CONTRAPONTO
ISBN: 9788585910112
http://www.contrapontoed
itora.com.br/produto.php?
id=69
EDIPUCRS
ISBN: 9788539700462
http://livrariaedipucrs.puc
rs.br/LstDetalhaProduto.a
spx?pid=32
EDITORA MEDIANIZ
ISBN: 97885647130792
http://www.medianiz.com

CONTEMPORÂ
NEO:
DIAGNÓSTICO
MUSEOLÓGICO
E
PLANEJAMENT
O

70

71

GRAMÁTICA
HOUAISS DA
LÍNGUA
PORTUGUESA. AZEREDO, JOSÉ
CARLOS DE

HÁ UMA GOTA
DE SANGUE EM
CADA MUSEU:
A ÓTICA
MUSEOLÓGICA
DE MÁRIO DE
ANDRADE

MARIA DUARTE

.br/livros/gestao_de_muse
us.html

AZEREDO, JOSÉ
CARLOS DE

PUBLIFOLHA
ISBN: 9788574029399
http://publifolha.folha.uol.
com.br/catalogo/livros/13
6340/

2012

94,90

3

284,70

CHAGAS, MARIO

EDITORA ARGOS
ISBN: 9788578971472
http://www.isthmus.com.
br/argos/cienciashumanas/historia-egeografia/ha-uma-gotade-sangue-em-cadamuseu-a-oticamuseologica-de-mario-deandrade/143054/centro_detalhes.as
px#abaCaract

2015

30,00

3

90,00

2012

65,08

3

195,24

1987

80,00

3

240,00

2006

19,00

3

59,70

2000

119,00

3

357,00

2000

117,00

3

351,00

2011

44,00

3

132,00

72

HISTORIA
CULTURAL:
EXPERIENCIA
DE PESQUISA

PESAVENTO,
SANDRA
JATAHY

73

HISTÓRIA DA
IMPRENSA NO
BRASIL

WERNECK
SODRÉ, NELSON

74

HISTÓRIA E
CULTURA:
APOLOGIAS A
TUCÍDIDES

75

HISTÓRIA E
MEMÓRIA –
VOL 1 –
HISTÓRIA

LE GOFF,
JACQUES

76

HISTÓRIA E
MEMÓRIA –
VOL 2 –
MEMÓRIA

LE GOFF,
JACQUES

77

IDEIA DE

EAGLETON,

SAHLINS,
MARSHALL

EDITORA UFRGS
ISBN: 9788570256928
http://www.estantevirtual.
com.br/b/sandra-jatahypesavento-org-/historiacultural-experiencias-depesquisa/3341663835?q=
SANDRA+JATAHY
EDIPUCRS
ISBN13: 9788539701063
http://www.martinsfontes
paulista.com.br/historiada-imprensa-no-brasil474018.aspx/p
EDITORA J. ZAHAR
ISBN 8571108994
http://www.zahar.com.br/l
ivro/hist%C3%B3ria-ecultura
EDITORA UNICAMP
ISBN: 9724410277
http://www.livrariacultura
.com.br/p/historia-ememoria-v1-historia552701
EDITORA UNICAMP
ISBN: 9724410285
http://www.livrariacultura
.com.br/p/historia-ememoria-v2-memoria552702
EDITORA UNESP

CULTURA, A

TERRY

ISBN: 9788539301478
http://www.editoraunesp.c
om.br/catalogo/97885393
01478,ideia-de-cultura-a

78

IDENTIDADE
CULTURAL NA
PÓSMODERNIDADE
,A

79

IMPÉRIO HARDT,
MICHAEL;

NEGRI, ANTONIO

80

IMPÉRIO POR
ESCRITO, O ALGRANTI,
LEILA MEZAN;

MEGIANI, ANA
PAULA

81

IMPLANTAÇÃO
E GESTÃO DE
REPOSITÓRIOS
INSTITUCIONAI
S: POLÍTICAS,
MEMÓRIA,
LIVRE ACESSO
E
PRESERVAÇÃO

LUIS SAYÃO,
LÍDIA BRANDÃO
TOUTAIN,
FLAVIA GARCIA
ROSA E CARLOS
HENRIQUE
MARCONDES
(ORG.)

EDITORA EDUFBA
ISBN: 9788523206550
http://www.edufba.ufba.b
r/2011/12/implantacao-egestao-de-repositoriosinstitucionais-politicasmemoria-livre-acesso-epreservacao/

82

IMPRENSA E
CIDADE

MARTINS, ANA
LUIZA; LUCA,
TANIA REGINA
DE

83

INTERPRETAÇ
ÃO DAS
CULTURAS, A

GEERTZ,
CLIFFORD

84

INTRODUÇÃO
AO
PENSAMENTO
COMPLEXO

MORIN, EDGAR

EDITORA UNESP
ISBN: 857139587X
http://www.editoraunesp.c
om.br/catalogo/85713958
7X,imprensa-e-cidade
SELO EDITORIAL: LTC
ISBN: 9788521613336
http://www.grupogen.com
.br/a-interpretac-o-dasculturas.html
EDITORA SULINA
ISBN: 978-85-205-05984
http://www.editorasulina.
com.br/detalhes.php?id=3
13

85

INVASÃO DO
DIREITO, A:
EXPANSÃO
JURÍDICA
SOBRE O
ESTADO, O
MERCADO E A
MORAL

86

INVENÇÃO
DOS DIREITOS
HUMANOS, A:
UMA HISTÓRIA

HUNT, LYNN

87

JOAQUIM
NABUCO E OS

BETHELL,
LESLIE E

HALL, STUART

LOPES, JÚLIO
AURÉLIO
VIANNA

EDITORA LAMPARINA
ISBN: 9788583160076
http://www.lamparina.co
m.br/livro_detalhe.asp?id
CodLivro=451
EDITORA RECORD
ISBN: 9788501059550
http://www.record.com.br
/livro_sinopse.asp?id_livr
o=22116
ALAMEDA EDITORIAL
ISBN: 9788579390067
http://www.alamedaeditor
ial.com.br/o-imperio-porescrito/

EDITORA FUNDAÇÃO
GETULIO VARGAS
ISBN: 8522505365
http://editora.fgv.br/ainvasao-do-direitoexpansao-juridica-sobreo-estado-o-mercado-e-amoral
EDITORA
COMPANHIA DAS
LETRAS
ISBN:9788535914597
http://www.companhiadas
letras.com.br/detalhe.php?
codigo=12500
EDITORA TOPBOOKS
ISBN: 9788574751672

2014

25,00

3

75,00

82,90

3

248,70

2009

78,00

3

234,00

2010

40,00

3

120,00

2006

24,00

3

72,00

1989

104,00

3

312,00

2015

30,00

3

90,00

2005

33,00

3

99,00

2009

49,00

3

147,00

49,00

3

147,00

ABOLICIONIST
AS
BRITÂNICOS
(CORRESPOND
ÊNCIA 18801905)

CARVALHO,
JOSÉ MURILO DE
(ORGS.)

http://www.topbooks.com
.br/sinopses1.asp?chave=
284&topico=Joaquim%20
Nabuco%20e%20os%20a
bolicionistas%20brit%E2
nicos%20(Correspond%E
Ancia%201880-1905)
EDITORA: MERCADO
DE LETRAS
ISBN: 8585725524
http://www.estantevirtual.
com.br/b/marciaabreu/leitura-historia-ehistoria-daleitura/1919420443?q=LE
ITURA+HIST%D3RIA+
E+HISTORIA+DA+LEIT
URA+ABREU+M%C1R
CIA+ORG.
EDITORA
BRASILIENSE
ISBN: 9788511140668
http://www.editorabrasilie
nse.com.br/catalogo.php?i
d=192

88

LEITURA,
HISTÓRIA E
HISTORIA DA
LEITURA

ABREU, MÁRCIA,
ORG.

89

LIBERALISMO
E
DEMOCRACIA

NORBERTO
BOBBIO

90

LUGAR DO
ARQUIVO, O: A
CONSTRUÇÃO
DO LEGADO DE
DARCY
RIBEIRO.

HEYMANN,
LUCIANA Q

Contracapa
http://www.contracapa.co
m.br/intro.htm

91

MAL DE
ARQUIVO:
UMA
IMPRESSÃO
FREUDIANA

DERRIDA,
JACQUES

92

MEMÓRIA E
PATRIMÔNIO:
ENSAIOS
CONTEMPORÂ
NEOS

93

MESTRE DOS
MESTRES, O:
CORRESPONDÊ
NCIA
COMERCIAL,
CARTAS
FAMILIARES E
AMOROSAS,
DISCURSOS,
PETIÇÕES,
CONTRATOS E
REQUERIMENT
OS, NOÇÕES
BÁSICAS DE
PORTUGUÊS,
ESCRITURAÇÃ
O MERCANTIL
EM 8 LIÇÕES,
CONSTITUIÇÃO

150,00

3

450,00

40,30

3

120,90

2012

36,00

3

108,00

RELUME-DUMARÁ
ISBN: 8573162473
http://www.relumedumara
.com.br/catalogo.asp

2005

45,47

3

136,41

ABREU, REGINA
E CHAGAS,
MÁRIO (ORGS.).

EDITORA:
LAMPARINA
ISBN: 9788598271590
http://www.lamparina.co
m.br/livro_detalhe.asp?id
CodLivro=228

1962

44,00

3

132,00

CAVALCANTI,
LEOCADIO;
SAVERIO,
FITTIPALDI;
TELLES, AFONSO

SÃO PAULO:
LIVRARIA FITTIPALDI
EDITORA, 1962. 352 P.
http://produto.mercadolivr
e.com.br/MLB697860325-o-mestre-dosmestres-leocadiocavalcantisaveriofittipaldi-_JM

1962

20,00

3

60,00

DA
SOCIEDADE,
PRÁTICA
COMERCIAL
NOS BANCOS,
TABELA PRICE

94

METAHISTÓRIA: A
IMAGINAÇÃO
HISTÓRICA DO
SÉCULO XIX

95

METODOLOGIA
DA PESQUISA
CIENTIFICA DA
GRADUAÇÃO A
PÓSGRADUAÇÃO

96

METODOLOGIA
DA PESQUISAAÇÃO.

THIOLLENT, M

97

METODOLOGIA
S DE PESQUISA
EM CIÊNCIAS

BAPTISTA,
MAKILIM NUNES
E CAMPOS,
DINAEL CORREA
DE

98

METODOLOGIA
S
QUALITATIVAS
NA
SOCIOLOGIA

HAGUETTE,
TERESA MARIA
FROTA

99

MÉTODOS
PARA A
PESQUISA EM
CIÊNCIA DA
INFORMAÇÃO.

MUELLER,
SUZANE P. M.
(ORG.)

MODERNO EM
REVISTA, O -

OLIVEIRA,
CLÁUDIA DE;
VELLOSO,
MONICA
PIMENTA; LINS,
VERA

100

101

102

WHITE, HAYDEN

Editora: EDUSP
ISBN: 9788531400537
http://www.edusp.com.br/
detlivro.asp?ID=19058

1995

64,00

3

192,00

CHEHUEN NETO,
JOSE ANTONIO

EDITORA CRV
ISBN: 8580423651
https://www.editoracrv.co
m.br/index.php?f=produto
_detalhes&pid=3464

2012

88,57

3

265,71

32,00

3

96,00

2007

125,00

3

375,00

2011

58,40

3

175,20

35,00

3

105,00

52,00

3

156,00

66,40

3

199,20

52,00

3

156,00

MUNDIALIZAÇ
ÃO E CULTURA

ORTIZ, RENATO

NA SENZALA,

SLENES, ROBERT

EDITORA CORTEZ
ISBN: 9788524917165
http://www.cortezeditora.
com.br/metodologia-dapesquisa-acao1018.aspx/p
EDITORA LTC
ISBN: 8521615450
http://www.livrariacultura
.com.br/p/metodologiasde-pesquisa-em-ciencias1858987#
EDITORA VOZES
ISBN: 9788532608543
http://www.universovozes
.com.br/livrariavozes/web
/view/DetalheProdutoCo
mmerce.aspx?ProdId=853
2608540
EDITORA THESAURUS
ISBN: 9788570626547
http://www.saraiva.com.b
r/metodos-para-apesquisa-em-ciencia-dainformacao1979900.html?mi=VITRI
NECHAORDIC_frequent
lyboughttogether_product
_1979900
EDITORA:
GARAMOND
ISBN: 9788576171829
http://www.garamond.co
m.br/produto/MODERNO
-EM-REVISTA,-O.html
EDITORA
BRASILIENSE
ISBN: 9788511080780
http://www.editorabrasilie
nse.com.br/catalogo.php?i
d=206
EDITORA UNICAMP
ISBN: 9788526809444

2015

UMA FLOR:
ESPERANÇAS E
RECORDAÇÕES
NA FORMAÇÃO
DA FAMÍLIA
ESCRAVA:
BRASIL
SUDESTE,
SÉCULO XIX

W.

103

NEGOCIAÇÃO
E CONFLITO: A
RESISTÊNCIA
NEGRA NO
BRASIL
ESCRAVISTA

REIS, JOÃO JOSÉ;
SILVA,
EDUARDO

104

NEGROS E
POLÍTICA
(1888-1937)

GOMES, FLÁVIO
DOS SANTOS

105

NORMAS
CONSTITUCION
AIS
INCONSTITUCI
ONAIS

106

OBRAS
ESCOLHIDAS
VOL. I: MAGIA
E TECNICA,
ARTE E
POLITICA

107

OBRAS
ESCOLHIDAS
VOL. II: RUA DE
MÃO ÚNICA BENJAMIN,
WALTER

108

OLHAR
MULTIDISCIPLI
NAR SOBRE A
EFETIVIDADE
DA PROTEÇÃO
DO
PATRIMÔNIO
CULTURAL

109

ORDEM DO
PROGRESSO, A:
DOIS SÉCULOS
DE POLÍTICA
ECONÔMICA
NO BRASIL

ABREU,
MARCELO DE P.
(ORG.)

110

POESIAS
COMPLETAS

SILVA, ALBERTO
DA COSTA

http://www.editoraunicam
p.com.br/produto_detalhe.
asp?id=760

EDITORA
COMPANHIA DAS
LETRAS
ISBN: 9788571640665
http://www.companhiadas
letras.com.br/detalhe.php?
codigo=10161
EDITORA J. ZAHAR
ISBN: 9788571108769
http://www.zahar.com.br/l
ivro/negros-epol%C3%ADtica-18881937

36,00

3

108,00

2005

19,90

3

59,70

BACHOF, OTTO

EDITORA ALMEDINA
ISBN: 9788563182005
http://www.almedina.com
.br/catalog/product_info.p
hp?products_id=7589

2014

57,00

3

171,00

BENJAMIN,
WALTER

EDITORA
BRASILIENSE
ISBN: 9788511156287
http://www.editorabrasilie
nse.com.br/catalogo.php?i
d=478

2012

70,80

3

212,40

BENJAMIN,
WALTER

EDITORA
BRASILIENSE
ISBN: 9788511350111
http://www.editorabrasilie
nse.com.br/catalogo.php?i
d=520

2012

76,30

3

228,90

CUREAU,
SANDRA ET AL.

EDITORA FÓRUM
ISBN: 9788577004744
http://editoraforum.com.b
r/anexos/catalogolivros/HTML/index.html#
31/z

2011

119,00

3

357,00

2014

110,90

3

332,70

46,90

3

140,70

EDITORA CAMPUS
ISBN: 97885352785900
http://www.elsevier.com.
br/site/Busca/Resultado.as
px?busca=ORDEM+DO+
PROGRESSO&ordem=0
&itens=12&lista=grade&
pagina=1
EDITORA NOVA
FRONTEIRA
ISBN: 9788520910870

111

POLITICA,
HISTÓRIA E
METODO EM
JOAQUIM
NABUCO

MARSON,
IZABEL
ANDRADE

EDITORA EDUFU
ISBN: 9788570781543
http://www.edufu.ufu.br/c
atalogo/livro/politicahistoria-e-metodo-emjoaquim-nabucotessituras-da-revolucao-eda-escravidao

112

POLÍTICAS
CULTURAIS NA
IBEROAMÉRICA

RUBIM,
ANTONIO
ALBINO
CANELAS;
BAYARDO,
RUBENS (ORG.)

EDITORA EDUFBA
ISBN: 9788523204990
http://www.edufba.ufba.b
r/2011/12/politicasculturais-na-iberoamerica/

2008

35,00

3

105,00

POLÍTICAS
CULTURAIS NO
BRASIL

RUBIM,
ANTONIO
ALBINO
CANELAS:
BARBALHO,
ALEXANDRE
(ORG.)

EDITORA EDUFBA
ISBN: 9788523204525
http://www.edufba.ufba.b
r/2011/12/politicasculturais-no-brasil/

2007

25,00

3

75,00

EDITORA ANITA
GARIBALDI
ISBN: 9788572770842
Disponível em:
http://iberculturaviva.org/
wpcontent/uploads/2016/02/
C%C3%A9lioTurino-04A1-Final-Baixa.pdf

2012

35,00

3

105,00

EDITORA 7 LETRAS
ISBN: 9788575774021
http://www.7letras.com.br
/o-povo-de-cam-nacapital-do-brasil.html

2011

57,00

3

171,00

53,06

3

159,18

17,33

3

51,99

113

114

PONTO DE
CULTURA: O
BRASIL DE
BAIXO PARA
CIMA

115

POVO DE CAM
NA CAPITAL
DO BRASIL, O:
A ESCRAVIDÃO
URBANA NO
RIO DE
JANEIRO DO
SÉCULO XIX -

SOARES, LUIZ
CARLOS

116

PRÁTICAS DA
LEITURA

CHARTIER,
ROGER (ORG.)

117

PRESIDENTE
CAMPOS
SALLES NA
EUROPA, O

MONTEIRO,
TOBIAS

EDITORA ESTAÇÃO
LIBERDADE
ISBN: 9788585865146
http://estacaoliberdade.co
m.br/UserFiles/Files/Catal
ogo-2016.pdf
http://www.estantevirtual.
com.br/b/roger-chartierorg/praticas-daleitura/3521191158?q=PR
%C1TICAS+DA+LEITU
RA+CHARTIER+ROGE
R+(ORG.)
EDITORA ITATIAIA
ISBN: 9781103129027
http://www.livrariacultura
.com.br/p/o-presidentecampos-salles-na-europa293759
http://www.estantevirtual.
com.br/b/tobiasmonteiro/o-presidentecampos-salles-na-

2008

35,00

3

105,00

118

PROBLEMAS
DE GÊNERO

119

PROGRAMA
CULTURA
VIVA:
POLÍTICAS
CULTURAIS
PARA A
EMANCIPAÇÃO
DAS CLASSES
POPULARES

BUTLER, JUDITH

DOMINGUES,
JOÃO

europa/3461174020?q=P
RESIDENTE+CAMPOS
+SALLES+NA+EUROP
A+O+MONTEIRO+TOB
IAS
EDITORA
CIVILIZAÇÃO
BRASILEIRA
ISBN: 9788520006115
http://www.record.com.br
/livro_sinopse.asp?id_livr
o=28882

2003

42,90

3

128,70

48,00

3

144,00

1997

31,60

3

94,80

2002

47,90

3

143,70

EDITORA MULTIFOCO
ISBN: 9788579611711
http://editoramultifoco.co
m.br/loja/product/progra
ma-cultura-vivapola%C2%ADticasculturais-para-aemancipaa%C2%A7aodas-classes-populares/
EDITORA
BRASILIENSE
ISBN: 9788511011654
http://www.editorabrasilie
nse.com.br/catalogo.php?i
d=401
EDITORA
COMPANHIA DAS
LETRAS
ISBN: 9788535902938
http://www.companhiadas
letras.com.br/detalhe.php?
codigo=11592

120

QUE É PÓSMODERNO, O

SANTOS, JAIR
FERREIRA DOS

121

QUESTÃO DA
IDEOLOGIA, A

KONDER,
LEANDRO

122

RAÍZES E O
LABIRINTO DA
AMÉRICA
LATINA, AS

SANTIAGO,
SILVIANO

EDITORA ROCCO
ISBN: 8532520871
http://www.rocco.com.br/
index.php/livro?cod=1024

2010

31,00

3

93,00

123

REGIMES DE
HISTORICIDAD
E:
PRESENTISMO
E
EXPERIÊNCIAS
DO TEMPO

HARTOG,
FRANÇOIS

EDITORA AUTÊNTICA
ISBN: 9788565381468
http://grupoautentica.com.
br/autentica/livros/regime
s-de-historicidadepresentismo-eexperiencias-dotempo/866

2014

53,00

3

159,00

124

RELAÇÕES
PÚBLICAS E
MARKETING:
CONVERGÊNCI
AS ENTRE
COMUNICAÇÃ
OE
ADMINISTRAÇ
ÃO

MACHADO
NETO, MANOEL
MARCONDES

CONCEITO
EDITORIAL
ISBN: 8599749021
http://www.conceitoeditor
ial.com.br/
http://www.livrariacultura
.com.br/p/relacoespublicas-e-marketing9031309?id_link=8787

2008

89,00

3

267,00

125

REMISSÃO DO
CATIVEIRO, A:
A DÁDIVA DA
ALFORRIA E O
GOVERNO DOS
ESCRAVOS
NOS CAMPOS
DOS
GOITACASES,
C. 1750 - C. 1830

SOARES,
MÁRCIO DE
SOUSA

EDITORA APICURI
ISBN:9788561022136
http://www.apicuri.com.b
r/index.php/product/1115a-remissao-do-cativeiro-adadiva-da-alforria-e-ogoverno-dos-escravosnos-campos-dosgoitacases-c-1750-c-1830

126

REVISTAS EM
REVISTA:
IMPRENSA E
PRÁTICAS EM
TEMPOS DE
REPÚBLICA,
SÃO PAULO,
1890-1922

MARTINS, ANA
LUIZA

EDITORA EDUSP
ISBN: 9788531405693
http://www.edusp.com.br/
detlivro.asp?ID=701661

127

RIO DE
JANEIRO NOS
JORNAIS, O:
IDEOLOGIAS,
CULTURAS
POLÍTICAS E
CONFLITOS
SOCIAIS (19301945)

FERREIRA,
JORGE (ORG.)

EDITORA 7 LETRAS
ISBN: 9788542102574
http://www.7letras.com.br
/o-rio-de-janeiro-nosjornais-ideologiasculturas-politicas-econflitos-sociais-19301945.html

128

SOCIEDADE
DOS
INDIVÍDUOS, A

ELIAS, NORBERT

129

SOCIEDADE EM
REDE, A – VOL
1

CASTELLS,
MANUEL.

130

SUJEITO, O
LADO OCULTO
DO RECEPTOR

SOUZA, MAURO
WILTON DE
(ORG.)

131

TEATRO DAS
OLIGARQUIAS,
O: UMA
REVISÃO DA
POLÍTICA CAFÉ
COM LEITE

VISCARDI,
CLÁUDIA

132

TEORIA DA
RESTAURAÇÃO

BRANDI, CESARE

EDITORA J. ZAHAR
ISBN: 9788571102781
http://www.zahar.com.br/l
ivro/sociedade-dosindiv%C3%ADduos
PAZ E TERRA
ISBN: 9788577530366
http://www.record.com.br
/livro_sinopse.asp?id_livr
o=27038
EDITORA
BRASILIENSE
ISBN: 9788511270105
http://www.editorabrasilie
nse.com.br/catalogo.php?i
d=228
EDITORA FINO TRAÇO
ISBN13 :9788580540239
http://www.finotracoedito
ra.com.br/livros/VI5293/9
788580540239/teatro-dasoligarquias-o-umarevisao-da-politica-cafecom-leite-colhis.html
ATELIÊ EDITORIAL
ISBN: 8574806315
http://www.atelie.com.br/l
ivro/teoria-restauracao

2009

44,00

3

132,00

96,00

3

288,00

46,00

3

138,00

64,90

3

194,70

2007

92,90

3

239,70

1995

78,50

3

235,50

2012

45,00

3

135,00

2013

45,00

3

135,00

2014

133

TRAMA DAS
VONTADES:
NEGROS,
PARDOS E
BRANCOS NA
CONSTRUÇÃO
DA
HIERARQUIA
SOCIAL DO
BRASIL
ESCRAVISTA, A

134

TRATO DOS
VIVENTES, O:
FORMAÇÃO DO
BRASIL NO
ATLÂNTICO
SUL - SÉCULOS
XVI E XVII

MACHADO,
CACILDA

EDITORA APICURI
ISBN: 9788561022105
http://www.apicuri.com.b
r/index.php/product/1111a-trama-das-vontadesnegros-pardos-e-brancosna-3construcao-dahierarquia-social-dobrasil-escravista

2008

30,00

3

90,00

ALENCASTRO,
LUIZ FELIPE DE

EDITORA
COMPANHIA DAS
LETRAS
ISBN: 9788535900088
http://www.companhiadas
letras.com.br/detalhe.php?
codigo=11271

2000

79,90

3

239,70

135

UM
HISTORIADOR
FALA DE
TEORIA E
METODOLOGIA

CARDOSO, CIRO
FLAMARION

EDUSC
ISBN: 8574602876
http://www.edusc.com.br/
do/Produto/337/um_histor
iador_fala_de_teoria_e_m
etodologia/619040968?q=
UM+HISTORIADOR+F
ALA+DE+TEORIA+E+
METODOLOGIA+CAR
DOSO+CIRO
+FLAMARION

107,25

3

321,75

136

UM NOVO
PARADIGMA:
PARA
COMPREENDER
O MUNDO DE
HOJE

TOURAINE,
ALAIN

EDITORA VOZES –
EDIÇÃO BRASILEIRA
ISBN: 9788532633187

2005

73,80

3

174,00

137

UMA HISTÓRIA
DO
PATRIMÔNIO
NO OCIDENTE,
SÉCULOS
XVIII-XXI: DO
MONUMENTO
AOS VALORES

POULOT,
DOMINIQUE

EDITORA ESTAÇÃO
LIBERDADE
ISBN: 9788574481708
http://www.estacaoliberda
de.com.br/modules.php?n
ame=Titulos&idtit=228

2009

45,00

138

UMA HISTÓRIA
SOCIAL DO
CONHECIMENT
O I: DE
GUTENBERG A
DIDEROT

BURKE, PETER

EDITORA ZAHAR
ISBN 9788571107113
http://www.zahar.com.br/l
ivro/umahist%C3%B3ria-socialdo-conhecimento-i

2003

59,90

3

179,70

139

UMA HISTÓRIA
SOCIAL DO
CONHECIMENT
O II: DA
ENCICLOPÉDIA
A WIKIPÉDIA

BURKE, PETER

EDITORA ZAHAR
ISBN 9788537808757
http://www.zahar.com.br/l
ivro/umahist%C3%B3ria-socialdo-conhecimento-ii

2012

39,90

3

119,70

3
135,00

140

USOS E
ABUSOS DA
HISTÓRIA
ORAL

141

VIDA DOS
ESCRAVOS NO
RIO DE
JANEIRO (18081850), A

142

VISÕES DA
LIBERDADE:
UMA HISTÓRIA
DAS ÚLTIMAS
DÉCADAS DA
ESCRAVIDÃO
NA CORTE

143

VOCABULÁRIO
JURÍDICO.
ATUALIZAÇÃO
DE NAGIB
SLAIBI FILHO E
PRISCILA
PEREIRA
VASQUES
GOMES

FIGUEIREDO,
JANAINA P.
AMADO
BAPTISTA DE;
FERREIRA,
MARIETA DE
MORAES

EDITORA FUNDAÇÃO
GETULIO VARGAS
ISBN: 8522502005
http://editora.fgv.br/usose-abusos-da-historia-oral

2006

41,00

3

123,00

CHALHOUB,
SIDNEY

EDITORA
COMPANHIA DAS
LETRAS
ISBN: 9788535900286
http://www.companhiadas
letras.com.br/detalhe.php?
codigo=10912

2000

77,00

3

231,00

CHALHOUB,
SIDNEY

EDITORA
COMPANHIA DAS
LETRAS
ISBN: 9788571641167
http://www.companhiadas
letras.com.br/detalhe.php?
codigo=10205

1990

29,90

3

194,70

SILVA, DE
PLÁCIDO E

FORENSE
ISBN: 9788530957353
http://www.livrariacultura
.com.br/p/vocabulariojuridico-83252019

2014

268,00

3

804,00

SUBTOTAIS

429

26.666,58

NORMAS TÉCNICAS

ITEM

TÍTULO

AUTOR

Editora / Link / ISBN

ANO

VALOR
UNITÁRIO
ESTIMADO
(R$)

144

NBR 6022 – Informação e
documentação – Artigo
em publicação periódica
científica impressa –
Apresentação

--

ABNT

2003

40,00

3

120,00

145

NBR 6023 – Informação e
documentação –
Referncias - Elaboração

--

ABNT

2002

51,00

3

153,00

146

NBR 10520 – Informação
e documentação –
Sumário – Apresentação

--

ABNT

2012

30,00

3

90,00

--

ABNT

2003

23,00

3

69,00

147

NBR 10520 – Informação
e documentação –
Citações em Documentos

QTD

VALOR
TOTAL
ESTIMADO
(R$)

– Apresentação
148

NBR 14724 – Informação
e documentação –
Trabalhos

--

ABNT

2003

34,00

3

102,00

SUBTOTAIS

15

534,00

TOTAL

27.200,58

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

2_-_DO_OBJETIVO
Trata-se da aquisição de publicações bibliográficas a serem adquiridas no mercado
editorial nacional, referentes às áreas de conhecimento para atendimento ao Curso de
Mestrado Profissional em Memória e Acervos, do Programa de Pós Graduação em Memória e
Acervos (PPGMA), da Fundação Casa de Rui Barbosa (FCRB) conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

3 - DA JUSTIFICATIVA
A solicitação de aquisição de publicações visa dar continuidade ao desenvolvimento
do acervo que atende ao Curso de Mestrado Profissional em Memória e Acervos, do
Programa de Pós-Graduação em Memória e Acervos (PPGMA), da Fundação Casa de Rui
Barbosa. Portanto, tendo em vista a compra de livros e de normas técnicas comercializados no
mercado editorial nacional, foi elaborado o quadro, em anexo, composto por 148 (cento e
quarenta e oito) títulos que, considerando-se a necessidade de três exemplares de cada um
deles, resulta no quantitativo total de 444 (quatrocentos e quarenta e quatro) unidades físicas.
Ressalta-se que essa relação de publicações foi elaborada a partir da lista de títulos sugeridos,
que foram analisados, consolidados e selecionados, conforme quadro também em anexo, que
apresenta observações tais como: Títulos que serão objeto de licitação (Títulos nacionais passíveis de licitação neste processo – extraídos para lista específica a seguir; Títulos
estrangeiros - passíveis de licitação e que comporão outro processo para compra específica);
Títulos sem comercialização (títulos em acesso livre pela internet; títulos de obras esgotadas;
títulos raros sem comercialização; títulos de artigos de periódicos; títulos de
dissertações/teses; títulos não identificados). Todavia, somente é objeto deste processo a
compra dos títulos nacionais disponíveis no mercado nacional.

4 - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO PRODUTO
4.1
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.
4.2
A CONTRATADA se obriga a substituir qualquer publicação por ela fornecida que
não esteja de acordo com o solicitado/cotado ou que não esteja em perfeitas condições físicas
referentes ao suporte ou à impressão/gravação.
4.3
A CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, a entrega das publicações que
estejam em desacordo com as especificações dos pedidos de fornecimento e de cotação por
ela previamente aparovada.

5 - DAS CONDIÇÕES PARA O FORNECIMENTO
5.1
As publicações bibliográficas disponíveis no mercado nacional deverão constar em
fontes de divulgação, em meio impresso ou via Internet, com preços devidamente
discriminados por unidade;
5.2
Quando na descrição de cada item (publicação bibliográfica) constar o ano de edição
da obra, o fornecimento deve ser feito de acordo com essa edição ou com edição mais
atualizada.
5.3
As publicações deverão ser entregues no horário de expediente das 10h às 17h, de
segunda a sexta-feira, no endereço da FCRB; Rua São Clemente, nº 134, Edifício Sede –
Botafogo.

6 - DO PRAZO
A CONTRATADA terá o prazo de 60 (sessenta) dias contados a partir do
recebimento da Nota de Empenho acompanhada das Cláusulas Necessárias para efetuar a
entrega das publicações na Fundação Casa de Rui Barbosa,.

7 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
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:
7.1
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.
7.2
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);

7.3
substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de
Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
7.4
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;
7.5
manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
7.6

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

8 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
8.1
Prestar as informações e os esclarecimentos necessários atinentes ao objeto do
Contrato que lhe sejam solicitados;
8.2

Supervisionar o recebimento das publicações bibliográficas;

8.3

Atestar o recebimento do objeto contratual, por meio do Setor competente;

8.4
Efetuar, com presteza, os pagamentos à CONTRATADA após o cumprimento das
formalidades legais;
8.5
Notificar extra-judicialmente a CONTRATADA quando detectadas irregularidades na
entrega das publicações;
8.6
Caberá ao Serviço de Biblioteca da FCRB rejeitar qualquer publicação que não esteja
de acordo com as especificações do Pedido de Fornecimento, tanto no momento da entrega,
quanto posteriormente, quando for constatado defeito de composição gráfica, de modo que a
substituição seja solicitada, ou, que haja desistência se o atraso provocado acarretar
desinteresse por parte da CONTRATANTE.
9 – DA DOTAÇÃO E DO VALOR ESTIMADO DO CERTAME
9.1
As despesas decorrentes da presente Contratação correrão à conta da Ação de Acervos
Documentais do Patrimônio Cultural;
9.2
Estima-se a despesa global em R$ 27.200,58 (vinte e sete mil,duzentos reais e
cinquenta e oito centavos), conforme detalhamento constante no item 1 deste Termo;
9.3
Fica estabelecido que o valor estimativo constante na tabela no item 1 deste Termo
seja meramente referencial e tem a única finalidade de subsidiar os licitantes na elaboração de
suas propostas, não importando, em nenhuma hipótese, em compromisso da FCRB em atingir
tal patamar de valor no período da contratação.

10 – DO PREÇO
O preço é fixo e irreajustável, oferecido para cada exemplar correspondente a cada
título indicado.
11 – DA VIGÊNCIA
A vigência será de 120 (cento e vinte dias), contados a partir do recebimento da Nota
de Empenho.
12 – ÁREAS DE ABRANGÊNCIA DAS PUBLICAÇÕES A SEREM ADQUIRIDAS
As áreas do conhecimento abrangidas pelas publicações a serem adquiridas são
referentes ao Curso de Mestrado Profissional em Memória e Acervos, do Programa de Pós
Graduação em Memória e Acervos (PPGMA), da Fundação Casa de Rui Barbosa (FCRB),
conforme seleção efetuada pela coordenação do curso.

PROCESSO Nº 01550.000198/2016-33
ANEXO II
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2016

MODELO DA PROPOSTA
Item

Título

Editora Ano
/ISBN Publ

Autor

Unidade

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 10/2016 e
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 01550.000198/2016-33
ANEXO III
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2016

CLÁUSULAS NECESSÁRIAS

NOTA DE EMPENHO: 2016NEXXXXXX

VALOR: R$ XXXX

CLÁUSULA PRIMEIRA
Vinculam-se a este instrumento o Edital do Pregão Eletrônico nº 10/2016 e seus Anexos,
bem como a Proposta Comercial da Contratada, constantes do Processo nº
01550.000198/2016-33, 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 60 (sessenta)
dias, 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

RONALDO LEITE PACHECO AMARAL
Coordenador-Geral de Planejamento e Administração

de 2016.

